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คานา
จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่
ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาสู่การ
ปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 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 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลตาบลมะรือโบตก
จึงแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลมะรือโบตกต่อไป
เทศบาลตาบลมะรือโบตก
อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์การจัดทาแผน
เป้าหมาย
ประโยชน์ของการจัดทาแผน

2
3
4
4

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มิติที่ 1
มิตทิ ี่ 2
มิติที่ 3
มิตทิ ี่ 4

การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5
7
9
10

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่
ลาดับที่
ลาดับที่
ลาดับที่

1 (มิติที่
2 (มิติที่
3 (มิติที่
4 (มิติที่

1)
2)
3)
4)

11 - 30
31 - 54
55 - 66
67 - 75

ภาคผนวก
ประกาศเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตาบลมะรือโบตก
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
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ส่วนที่ 1
บทนา
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลตาบลมะรือโบตก
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริตเพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับท้องถิ่นพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้ องถิ่นได้แก่การ
กระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์ สาคัญ
เพื่อให้บริการต่ างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่ อความต้องการของชุมชนมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่
ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภทดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณการทาบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปั ญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปั ญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจบารมีและอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้
ดังนี้
1) โอกาสแม้วา่ ในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริตซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็งกฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุมและอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจเป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ้งเน้นเรื่องของวัตถุนิยมสังคมทุนนิยมทาให้คน
ในปัจจุบันมุ้งเน้นที่การสร้างความร่ารวยด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสการทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาดในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐได้แก่การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นเรื่องของการ
ผูกขาดดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่

-2เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาดได้แก่การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขนึ้ ทาให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรมคุณธรรมในสมัยโบราณความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคนแต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้ อยลง
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้นมองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิดปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดีคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงินคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนที่มีตาแหน่ งหน้าที่การงานสูงด้วยเหตุนี้ผูกที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดาเห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อเห็นคนโกงเป็นคนฉลาดย่อมจะทาการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหา
ลาดับต้นๆที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเนื่องจากเกิ ดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยไม่ว่าจะเป็นภาคการเมืองภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่ อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่งส่งผลให้ภาพลักษณะของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบสอดคล้ องกับการ
จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณะคอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้
ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ(TransparencyInternational
– IT) พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่ างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม
100 โดยในปี 2558 อยูอ่ ันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลกและเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรอง
จากประเทศสิงค์ โปรและประเทศมาเลเซียและล่ าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3
คะแนนจากปี 2558 ได้ลาดับที่ 101 จาก 168 ประเทศซึ่งสามารถสะท้ อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้ องกัน
การทุจริ ตไม่ ว่า จะเป็น การเป็ นประเทศภาคี ภายใต้ อนุสั ญ ญาสหประชาชาติว่ า ด้ว ยการต่ อต้า นการทุ จริ ต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้ง องค์ กรตาม
รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับแต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ ได้มีแนวโน้มที่
ลดน้อยถอยลงสาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญ หาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้ วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสังคมซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่ วยเหลือเกื้อกูลกันโดยเฉพาะในหมู่ ญาติพี่น้องและ
พวกพ้องยึดติดกับกระแสบริโภคนิยมวัตถุนิยมติดความสบายยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจคนไทยบางส่วน

-3มองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญ หาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่
อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่ านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ วผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่
ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกันจึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้
กล่าวมาข้างตนไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้ อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี
พ.ศ. 2560 จนถึงปีพ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่ เพิ กเฉยต่ อการทุจริ ตทุกรู ปแบบโดยได้ รับความร่ วมมือ จากฝ่ ายการเมือ งหน่ ว ยงานของรั ฐ
ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์ รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้ การทุจริต(Corruption
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปีพ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้นการ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้นเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจาก
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้ กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู_การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เทศบาลตาบลมะรือโบตก จึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ
ที่มีความโปร่งใสสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ
เทศบาลตาบลมะรือโบตกด้ านการป้องกัน การทุ จริต (พ.ศ. 2561-25614) เพื่ อกาหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนด้ านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่ านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่ างๆที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจนอันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบลมะรือโบตก
2) เพื่อยกระดับจิตสานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรของเทศบาลตาบลมะรือโบตกรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตาบลมะรือโบตกเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี (Good Governance)
4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลตาบลมะรือโบตก

-45) เพื่อพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตาบลมะรือโบตก
4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรของเทศบาลตาบลมะรือโบตกรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่นปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลตาบลมะรือโบตก
4) กลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลมะรือโบตกที่
มีเข้มแข็งในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) เทศบาลตาบลมะรือโบตกมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรของเทศบาลตาบลมะรือโบตกรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเองอันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาลรวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) เทศบาลตาบลมะรือโบตกสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่รว่ มคิดร่วมทาร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสานึกรักท้องถิ่นอันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตาบลมะรือโบตกทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) เทศบาลตาบลมะรือโบตกมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทา
การทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้าน
การป้ องกั นการทุจ ริตอัน จะส่ งผลให้ป ระชาชนในท้ อ งถิ่น เกิด ความภาคภูมิใ จและให้ ค วามร่ วมมือกั นเป็ น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
( พ.ศ.2561 – 2564 )
เทศบาลตาบลมะรือโบตก อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสร้างสังคม 1.1 สร้ า งจิ ต ส านึ ก และ
ที่ไม่ทนต่อการ
ความตระหนั ก แก่ บุ คลากร
ทุจริต
ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริ ห าร ข้ า ราชก าร ฝ่ า ย
การเมื อ งฝ่ า ยสภาท้ อ งถิ่ น
และฝ่ายประจาขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
1.1.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต
1.1.2 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานของเทศบาลตาบล
มะรือโบตก
1.1.3 มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลมะรือโบตก”
1.1.4 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.5 มาตรการ “จัดทาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน”

ปี
2561
งบ
ประมาณ
(บาท)
-

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)
-

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)
-

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)
-

15,000

15,000

15,000

15,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

-6ปี
2561
มิติ
ภารกิจตามมิติ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
งบ
ประมาณ
(บาท)
1. การสร้างสังคม 1.2 สร้างจิตสานึกและ
1.2.1 ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน
ที่ไม่ทนต่อการ
ความตระหนักแก่ประชาชน ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตาบลมะรือโบตก
ทุจริต
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.2.2 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู
10,000
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน
1.2.3 โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทาง
20,000
เศรษฐกิจพอเพียง
1.3 สร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

รวม

1.3.1 โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว
1.3.2 โครงการพาน้องท่องธรรมะ
1.3.3 โครงการสร้างภูมิคุ่มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนของเทศบาลตาบลมะรือโบตก(กิจกรรม “โตไป
ไม่โกง”)
1.3.4 โครงการสร้างภูมิคุ่มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนของเทศบาลตาบลมะรือโบตก (กิจกรรม
“ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)
จานวน 12 โครงการ/กิจกรรม

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)
-

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)
-

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)
-

10,000

10,000

10,000

20,000

20,000

20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

20,000
20,000

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

หมาย
เหตุ

-7-

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2. การบริหาร
2.1 แสดงเจตจานงทาง 2.1.1. กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริต
ราชการเพื่อ
การเมืองในการต่อต้าน ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
ป้องกันการทุจริต การทุจริตของผู้บริหาร

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

2.2.1 มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2.2.2 มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
2.2.3 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี”
2.2.4 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ –
จัดจ้าง
2.2.5 มาตรการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส
ในการดาเนินงานทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน
2.2.6 กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ

ปี
2561
งบ
ประมาณ
(บาท)
-

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)
-

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)
-

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

2. การบริหาร
2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจ
ราชการเพื่อ
และใช้อานาจหน้าที่ตาม
ป้องกันการทุจริต หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงานบุคคลในการ
ดาเนินกิจการ ความ
ประพฤติปฎิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์
2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการทุจริต

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
2.3.1 กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.3.2 มาตรการมอบอานาจของนายกเทศมนตรี
2.3.3 มาตรการการออกคาสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วน
ราชการ
2.4.1 โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น
2.4.2 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ
2.5.1 มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ”
2.5.2 มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2.5.3 มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน”
จานวน..15....โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี
2561
งบ
ประมาณ
(บาท)
-

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)
-

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)
-

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)
-

20,000
-

20,000
-

20,000
-

20,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

3.1 จัดให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอานวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฎิบัติ
ราชการตามอานาจหน้าที่
ของ อปท.ได้ทุกขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.1.1 มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลตาบลมะรือโบตกให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น”
3.1.2 .กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตามพ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540”
3.1.3 มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญ
และหลากหลาย”
3.1.4 มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลมะรือโบ
ตก”
3.2 การรับฟังความคิดเห็น 3.2.1 โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
การรับและตอบสนองเรื่อง 3.2.2 โครงการเทศบาลตาบลมะรือโบตกเคลื่อนที่
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
3.2.3 กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ
ประชาชน
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
3.3 การส่งเสริมให้
3.3.1 โครงการ :มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลมะรือ
กิจการขององค์กรปกครอง โบตก
ส่วนท้องถิ่น
3.3.2 มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
รวม

จานวน..9....โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี
2561
งบ
ประมาณ
(บาท)
-

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)
-

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)
-

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)
-

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000
30,000
-

30,000
30,000
-

30,000
30,000
-

30,000
30,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ

-10ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)
-

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)
-

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)
-

มิติ

ภารกิจตามมิติ

4. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน

4.1.1 โครงการจัดทาแผนการ
ตรวจสอบภายในประจาปีประจาปี
งบประมาณ 2561

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถ
ดาเนินการได้
4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

4.2.1 กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
4.2.2 โครงการอบรมกรรมการตรวจ
การจ้าง

-

-

-

-

4.3.1 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
4.4.2 กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
4.4.1 มาตรการการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริต
จานวน..6....โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

-

-

-

-

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน(Community)และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต
รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี
2561
งบ
ประมาณ
(บาท)
-

หมายเหตุ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่ 1
มิติที่ 1การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ภารกิจตามมิติ
สร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่าย
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชือ่ โครงการ :โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสาคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่ความสาเร็จทั้งด้ านคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์ กรนั้นๆย่อมประสบความสาเร็จมี
ความเจริญ ก้าวหน้าต่อไปทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูงมีความรู้ ความสามารถมีทักษะต่ างๆในการ
ปฏิบัติง านมีประสบการณ์ มีความรู้และเข้าใจงานเป็ นอย่างดีเมื่อได้รับบทบาทให้กระทาหน้าที่ใดๆแล้วย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสมเสมอในทางตรงกันข้ ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถไร้ อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ ที่จาเป็นในการทางานย่ อมทาให้ องค์กรนั้นๆด้ อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล้าช้านอกจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะและประสบการณ์
การทางานสูงแล้ วย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้ องกันการทุจริตมีจรรยาบรรณค่ านิยมบุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นตัวชี้นาทางในการปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่และบทบาทแห่งตนเองบุคลากร
ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสานึกที่ดีมีความซื่อสัตย์ สุจริตมีความรับผิดชอบตั้งใจ
ทางานด้วยความทุ่มเทเสียสละมีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องานต่อหน่วยงานต่อเพื่อนร่วมงานและผู้
มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้วย่อมนาพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่ง
ไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นมีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการ
แห่งธรรมาภิบาลเทศบาลตาบลมะรือโบตกจึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้ องกันการ
ทุจ ริ ต ขึ้น เพื่ อเป็ น การส่ งเสริ มและสนั บ สนุน ให้ บุค ลากรภายในประกอบด้ ว ยคณะผู้ บริ ห ารสมาชิก สภาฯ
ข้าราชการและพนักงานจ้ างตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้ มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนาอิสลาม
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้หา่ งไกลจากการทุจริตและการดาเนินชีวิตประจาวันได้ อย่างปกติ
สุขรู้จักความพอดีมีความพอเพียงปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้ อบังคับมีเจตคติที่ดีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ต่อตนเองต่อการทางานต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมือง
ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนาอิสลาม
2.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถนาหลักธรรมทางศาสนาอิสลามมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
2.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กรต่อการทางานต่อเพื่อนร่วมงาน
ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น

- 12 -

2.4 เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสานึกมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์ สุจริต
ให้แก่บุคลากรของเทศบาลตาบลมะรือโบตก
4. กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯข้าราชการ/พนักงานทั้งหมดจานวน100คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลมะรือโบตก
6. ระยะเวลาดาเนินการ
จัดบรรยายธรรมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันและแลกเปลี่ยนทุกวันพุธระหว่าง
เดือนมกราคม – ธันวาคมพ.ศ. 2561
7. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
6.1 ติดต่อประสานและขอความร่ วมมือไปยัง คณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด มหาวิทยาลัย
นราธิวาส โรงเรียนสอนศาสนาในพื้นที่
6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดาเนินงานตามโครงการฯ
6.3 จัดทารายละเอียดโครงการฯกาหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ
6.4 เสนอรายละเอียดโครงการกาหนดการและหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ ไขให้ถูกต้อง
และเกิดความเหมาะสม
6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลมะรือโบตก
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนาอย่างแท้จริง
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนาหลักธรรมทางศาสนามาใช้ ในการปฏิบัติงานและการดาเนิน
ชีวิตได้อย่างแท้จริง
10.3 ปลูกจิตสานึกให้ บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติค่ านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและเจตคติต่ อ
องค์กรต่อการทางานต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต้อผู้บังคับบัญชาที่ดี
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1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล
ตาบลมะรือโบตก
2. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มี
ประมวลจริ ยธรรมเพื่ อ กาหนดมาตรฐานทางจริ ยธรรมของผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื องข้ าราชการหรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทโดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้ อย่างมีประสิทธิภาพและประกอบกับ
ประกาศประมวลจริยธรรมเทศบาลตาบลมะรือโบตกลงวันที่15 มกราคม 2552 ซึ่ง หัวใจสาคัญของการ
ทางานร่วมกันเป็นหมูค่ ณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรมจริยธรรมเพราะคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงการ
ประพฤติปฏิบัติอันถูกต้องดีงามทั้งกายวาจาใจทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคมซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ทางาน
ร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจาใจของตนเองแล้ วการปฏิบัติง านทุกอย่ างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจที่จะเข้ ามารับบริ การที่องค์ กรนั้นๆเพื่อเป็ น การเตรียมความพร้ อมทั้ง ในด้ านคนได้ แก่บุคลากรทั้ ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและข้าราชการฝ่ายประจารวมถึงพนักงาน
จ่างจึงได้มีการจัดทาโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตาบล
มะรือโบตกดังกล่าวนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
3.3 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
3.4 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
4. เป้าหมาย
ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตาบลมะรือโบตกจานวน100คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลมะรือโบตก
6. วิธีการดาเนินการ
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและเทศบาลตาบลมะรือโบตกโดย
เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆในการปลูกและปลุกจิตสานึก
การต่อต้านการทุจริตให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรมและมีการศึกษาดูงาน
หรือทากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินการ
15,000บาท
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9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดเทศบาลตาบลมะรือโบตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ประชาชนผู้มารับบริการที่เทศบาลตาบลมะรือโบตกประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ของพนักงานโดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัดและต้องได้รับผลการประเมินมาต่ากว่าร้อยละ 70
ผลลัพธ์
ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตาบลมะรือโบตกเกิดจิตสานึกที่ดีในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบล
มะรือโบตก”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลตาบลมะรือโบตกได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลมะรือโบ
ตกพ.ศ. 2552โดยกาหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้การฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัยซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทาประกอบกับได้ มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด นราธิวาสเรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างลงวันที่ 6ตุลาคม
2558กาหนดให้ พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจาและพนักงานจ้ างของเทศบาลมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติอานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการได้แก่ยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม,มีจิตสานึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว์ าประโยชน์
ส่วนตนและไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชน
ด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่ เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ , ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป9นประมุขและยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์ กรนอกจากนี้
สานักงานก.พ. ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไรและ
กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวมตามนัยหนังสือสานักงานก.พ. ที่นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557
ซึ่งเทศบาลตาบลมะรือโบตกควรนาแนวทางการดาเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดย
อนุโลมดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนเทศบาลตาบล
มะรือโบตกได้จัดทามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลมะรือโบตก”
ขึ้นเพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
มีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
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3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่ างสม่าเสมอทั้งในระดับองค์ กร
และระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้ านต่างๆของเทศบาลตาบลมะรือโบตก
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทาให้ เกิดรูปแบบองค์ กรอันเป็นที่ยอมรับเพิ่มความน่ าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่ างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับโดยให้ ฝ่ายบริหารใช้
อานาจในขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเองต่อองค์กรต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชนและต่อสังคมตามลาดับ
3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบและความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ้นรวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลมะรือโบตก
6. วิธีดาเนินการ
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลมะรือโบตกเพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบัติควบคู่ ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลมะรือโบตกเปิดเผย
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องกาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่ งใสและตัวชี้วัด
ความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9
วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช่งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบ
ฝ่ายนิติการกองวิชาการและแผนงานและงานการเจ้าหน้าที่สานักปลัดเทศบาลเทศบาลตาบล
มะรือโบตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานเทศบาลลูกจ้ างประจาพนักงานปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของเทศบาลตาบลมะรือโบตก
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1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้างของเทศบาลตาบลมะรือโบตก
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งการกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้ง
เจตนาหรื อ ไม่ เจตนาหรื อ หรื อบางเรื่ อ งเป็ นการปฏิ บั ติ สื บ ต่ อ กั น มาจนไม่ เห็ น ว่ า จะเป็ น สิ่ง ผิ ด แต่ อ ย่ า งใด
พฤติ กรรมเหล่ านี้ เป็ นการกระทาความผิ ดทางจริ ยธรรมของเจ้ า หน้า ที่ข องรั ฐที่ต้ องค านึ ง ถึง ผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ ของตนเองหรือพวก
พ้อง“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึงสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ ส่วนตนอยู่และมีการใช้
อิทธิพลตามอานาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวโดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวมผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์ สินเท่านั้นแต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช้รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กร
ต่างๆทั้งในหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจากัดหรือการที่บุคคลผู้ มีอานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบทั้งนี้หมายรวมถึงความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวมซึ่งในปีงบประมาณพ.ศ. 2560 - 2561
หน่ว ยงานภาครั ฐทุ กหน่ ว ยงานต้ อ งเข้า รับ การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดาเนิ นงานของ
หน่วยงานภาครัฐโดยกาหนดให้ หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์ กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนดังนั้นเทศบาลตาบลมะรือโบตกจึงได้
จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในเทศบาลตาบลมะรือโบตกเพื่อ
ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการจึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านการประชุมผู้บริหาร
กับพนักงานเทศบาลตาบลมะรือโบตกเพื่อให้พ นักงานทุก คนทางานโดยยึด ถือระเบีย บกฎหมายคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตนเพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อให้ค วามรู้ ความเข้า ใจแก่ พนั กงานเทศบาล พนั กงานจ้ า งเกี่ ยวกับ การป้ องกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน
3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตาบลมะรือโบตก
3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้ าหน้าที่ของเทศบาลตาบลมะรือโบตกมีจิตสานึก
ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริตมุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมอันมั่นคง
ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
4. เป้าหมาย
พนักงานเทสบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตาบลมะรือโบตก
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลมะรือโบตก
6. วิธีการดาเนินการ
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จัดประชุมประจาเดือนและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ไม่ใช่งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายกฎหมายและคดีสานักงานปลัดเทศบาลตาบลมะรือโบตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์
พนั ก งานเทศบาล และพนั ก งานจ้ า งมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นและมี ค วาม
ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใต้ การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชาได้ ให้ความสาคัญ กับการผลักดันให้ การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติและรัฐบาลได้ แถลงนโยบาย 11 ด้านอันรวมถึง ประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐโดยจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้ เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีเพื่อสร้ างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้ างระบบคุณธรรม
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับปัจจุบันหน่วยงานต่างๆเช่นสานักงานก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อน (Conflict of Interest) สานักงาน
คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ร่ ว มกั บ ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและองค์ กรตามรัฐธรรมนูญได้จัดทายุทธศาสตร์ ชาติว่ าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้านอันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กรซึ่ง
สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆอันรวมถึงการให้
ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้นและเพื่อ
นาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้ เป็น
กลไกสาคัญที่จะป้องกันการทุจริตโดยเฉพาะการกระทาที่เอื้อต่ อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ใน
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ภาครั ฐ เทศบาลต าบลมะรื อ โบตกจึ ง ได้ ต ระหนั ก และเห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการจั ด หาคู่ มื อ การป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าวรวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนใน
การร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาดลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ตอ่ ไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อผลิตคุ่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบลมะรือโบตกให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนาไปเป็นองค์ความรู้ในการทางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบลมะรือโบตก
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลมะรือโบตก
6. วิธีดาเนินการ
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
2. จัดทา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ตรวจสอบความถูกต้อง
4. จัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
5. แจกจ่ายให้บุคลากร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลมะรือโบตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ภารกิจตามมิติ
1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่เทศบาลตาบลมะรือ
โบตกประจาปี2561
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2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เนื่องด้วยปัจจุบันโลกกาลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate
Change) ที่ทาให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นหรือที่เรียกว่าสภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์อาทิเกิดความแห้งแล้งมีไฟไหม้ป่าฝนตกไม่ตรงฤดูกาลอากาศหนาวและหิมะตก
ในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตกเป็นต้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม่ทาลายป่าของมนุษย์ดังนั้นประเทศต่างๆ
ทั่วโลกจึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้ อนโดยตรงเนื่องจากต้ นไม้เป็ นแหล่งดู ดซับ ก๊ าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ แหล่ง กรองมลพิ ษและผลิ ตก๊ า ซ
ออกซิเจนอีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสมลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้นๆ
ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียสเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนเทศบาลตาบลมะรือโบตกจึงได้จัดทา
โครงการ “ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่เทศบาลตาบลมะรือโบตกประจาปี 2561”
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City)
และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าวดังนั้นสานักปลัดเทศบาลตาบลมะรือโบตกจึงได้
จัดทาโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชาชนและพื้นที่ว่ างเปล่าในเขตเทศบาล
ตาบลมะรือโบตกเพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชนพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
สาธารณะร่วมกัน
3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลตาบลมะรือโบตก
3.3 เพื่อให้ประชาชนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในชีวิตประจาวันเกิดความ
สมดุลเพิ่มมูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่น
และคลายร้อนแก้ประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้จานวน200ต้น
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตาบลมะรือโบตกอาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
6. วิธีดาเนินงาน
6.1 ประสานงานกับส่วนราชการองค์กรภาคเอกชนสถาบันการศึกษากลุ่ มพลังมวลชนและ
ประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม
6.2 ประสานงานกับ หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ องและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ในพื้น ที่ใ ห้
จัดเตรียมสถานที่เพื่อปลูกต้นไม้
6.3 จัดหากล้าไม้พันธุ์ไม้เพื่อใช้ในโครงการ
6.4 ดาเนินการปลูกต้นไม้โดยส่ วนราชการองค์ กรภาคเอกชนสถาบันการศึกษากลุ่ มพลัง
มวลชนและประชาชนในท้องถิ่น
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตาบลมะรือโบตก
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลมะรือโบตก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้ าใจถึง ความสาคัญ ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
10.2 ทาให้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน
10.3 ทาให้ประชาชนมีจิตสานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.4 ทาให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้ าง
ความร่มรื่นในชุมชน

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่ งเสริมอนุรักษ์ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อ มแหล่ง
ท่องเที่ยวพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2562
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ประเทศไทยในอดีตเป็ นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่ าไม้อยู่เป็นจานวนมากแต่การลักลอบตัดไม้ ทาลายป่าไม่ที่ผิด
กฎหมายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทาให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจานวนลดน้ อยลงซึ่งส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก
หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งจะสามารถช่วยให้
ธรรมชาติ ข องประเทศไทยกลั บ มามี ค วามสมดุ ล เพิ่ ม มากขึ้ น พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว และสมเด็ จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศโดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิด
ค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณป่ าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนซึ่งพระองค์ ท่านได้
เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดาเนินงานคือแนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง
เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่างได้แก่ปลูกไม้ให้พออยู่พอกินพอใช้และระบบนิเวศน์ “พออยู่”
หมายถึง ไม้เศรษฐกิจปลูกไว้ทาที่อยู่อาศัยและจาหน่ าย “พอกิน” หมายถึงปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและ
สมุนไพร “พอใช้” หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงานเช่นไม้ฟืนและไม้ไผ่เป็นต้นเพื่อประโยชน์ต่อ
ระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตาบลมะรือโบตกในฐานะเป็นองคืกรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทีอ่ ยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่ วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนจึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อมในชุมชนและในเขตเทศบาลตาบลมะรือโบตกเพื่อส่ง เสริมให้ ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง
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3. วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น การรั ก ษาประโยชน์ สาธารณะสร้ า งความสามั ค คี แ ละสร้ า งกลุ่ ม อาสาสมั ค รและพิ ทั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตาบลมะรือโบตกจานวน
12 ชุมชนโดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆทั้งไม้ยืนต้นไม้ประดับไม้ผลไม้ดอกและพืชผักสวนครัวรั้วกิน
ได้เป็นต้น
4.2 ดูแลอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแหล่งน้าคูคลองที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล
ตาบลมะรือโบตกจานวน12 ชุมชนและพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลตาบลมะรือโบตกโดยบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาชนต่างๆ
4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้ วยคณะผู้บริหารเทศบาลตาบลมะรือโบตกสมาชิกสภา
เทศบาลตาบลมะรือโบตกพนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลตาบลมะรือโบตกผู้ นาชุมชนกลุ่ มต่างๆทั้ง 10
ชุมชนได้แก่ประธานชุมชนประธานกลุ่ มผู้สูงอายุประธานอสม. ประธานกลุ่มสตรีฯลฯกลุ่ มเด็กและ
เยาวชนนักเรียนนักศึกษาหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่ วน
เป็นต้น
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตเทศบาลตาบลมะรือโบตกและแหล่งน้าคูคลองใน
เขเทศบาลตาบลมะรือโบตก
6. วิธีการดาเนินงาน
6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็ นมาและแนวทางการดาเนินงานตาม
โครงการ (กลุ่มรวมทุกชุมชน)
6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่ มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจา
ชุมชน (กลุ่มย้อยแต่ละชุมชน)
6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดาเนินงานกลุ่ มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจาชุมชน (กลุ่มย่อย
แต่ละชุมชน)
6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชนพัฒนาขุดลอกคูคลองกาจัดวัชพืชในแม่ น้าคูคลอง
ทาความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่างๆในชุมชนและในเขตเทศบาลตาบลมะรือโบตก
6.5 จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้ มี
ความสวยงามสะอาดร่มรื่นน่าพักผ่อนหย่อนใจและเป9นสถานที่ออกกาลังกายของประชาชนในชุมชน
และชุมชนอื่นๆตลอดจนประชาชนทั่วไป
6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่ บ้าน/ชุมชนหรือหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จในการอนุ
รักษ่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลตาบล
มะรือโบตก
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
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10,000.-บาท
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลมะรือโบตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เกิ ด กลุ่ ม อาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชนเพิ่ ม มากขึ้ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นโครงการตาม
แนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวฯได้ทรงเล็ง เห็นสภาพความเป็ นอยู่ที่ยากจนของราษฎรพร้ อมทั้ง ได้
พระราชทานแนวทางการดาเนินงานให้ หน่วยงานต่ างๆนาไปวางแผนปฏิบัติงานให้ ความช่วยเหลือแก้ไ ข
ปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยากด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่ างๆทั่วประเทศโดยเน้ น
ให้ผลการดาเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่พอกิน”
และขณะเดีย วกันก็ เป็ นการปูพื้น ฐานไว้ สาหรับ “ความกินดี อยู่ ดีใ นอนาคต”ด้วยดัง นั้น โครงการอั น
เนื่ อ งมาจากพระราชด าริจึ ง เป9นโครงการที่ มุ่ ง พั ฒ นาราษฎรผู้ ย ากไร้ ใ ห้มี ฐ านะความเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น
โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่หา่ งไกลทุรกันดารและยากจนอย่ างแท้จริงโดยมีหลักการสาคัญคือการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ าเป็นขั้นตอนตามลาดับความจาเป็ นประหยัดการพึ่งพาตนเองส่งเสริมความรู้และ
เทคนิควิ ชาการสมัยใหม่ ที่ เหมาะสมนอกจากนั้น ยัง มุ่ ง เน้ นการสร้ างกระบวนการเรียนรู้ เพื่ อให้ ชุมชน
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชนสามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้ องกับศักยภาพ
ของพื้นที่และความพร้ อมของเกษตรกรได้ ด้วยตนเองโดยใช้ กระบวนการแบบมีส่ วนร่ วมของเกษตรกร
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลมะรือโบตกจึงจัดทาโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพสร้าง
รายได้โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริมา
ประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อยด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
3. วัตถุประสงค์
3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลมะรือโบตก
3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในเทศบาลตาบลมะรือโบตก
3.3 สามารถนาความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง
3.4 สามารถนาเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ
3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
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ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในเทศบาลตาบลมะรือโบตก
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลมะรือโบตก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ
6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง
6.4 ฝึกปฏิบัติงานอยางจริงจัง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนธันวาคมพ.ศ. 2561 – กันยายนพ.ศ. 2562
8. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผูร้ ับผิดชอบ
กองสวัสดิการ เทศบาลตาบลมะรือโบตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด
10.2 ผู้เข้าร้วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
10.4 มีรายได้เพิ่มขึ้นลดรายจ่ายเกิดความพอเพียง
10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ภารกิจตามมิติ
1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1. ชื่อโครงการ :โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่
ยึดติดอยู่กับ
ความส าเร็จ ทางวัต ถุ กัน มากขาดความเอาใจใส่ ใ นเรื่ องศาสนาศี ลธรรมประเพณีวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทาให้ปัญหาต่างๆที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นป็ญหาที่ต่องแก้ไขศีลธรรม
คุณธรรม
และบนพื้ นฐานความกตั ญ .ูเ ริ่ม จากสัง คมเล็ กๆก่ อนคือ สถาบัน ครอบครัว หากได้ รั บ การเรีย นรู้ อ บรมปลู ก
จิตสานึกในเรื่อง
ศีลธรรมคุณธรรมแล้ วเยาวชนก็จะสามารถเป็ นบุคคลที่มีคุณภาพเก่ ง ดีมีประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญ หา
ต่างๆเช่นยาเสพติด
รักก่อนวัยอันควรปั ญหาต่างๆก็จะลดลงดังนั้นเทศบาลตาบลมะรือโบตกได้เล็ง เห็นความสาคัญ จึงได้ จัดทา
โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัวร่ วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสังกัด เทศบาลตาบล
มะรือโบตกและโรงเรียนในเขตเทศบาลตาบลมะรือโบตกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสายใยครอบครัวระหว่ าง
ผู้ปกครองกับบุตรหลานให้เป็นสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดองและ
เอื้ออาทรต่อกันตลอดจนสานึกดีต่อบุพการีครอบครัวสังคมและประเทศชาติลดภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะ
หันไปหายาเสพติดและเสริมสร้างความรู่ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อให้ ผู้เข้ าร่ วมโครงการมีบ ทบาทและมี โอกาสฝึ กปฏิบัติ ทากิ จกรรมร่ วมกัน อันก่ อให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์สามัคคี
ในหมูค่ ณะ
3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม
3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึกและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม
3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์มีจิตสาธารณะมีระเบียบวินัย
3.6 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สานึกดีต่อบุพการีครอบครัว
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตาบลมะรือโบตกครูอาจารย์คณะผู้บริหารพนักงานเทสบาล
พนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
โรงเรียนในเขตเทศบาลตาบลมะรือโบตก
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกาหนดจัดงาน
6.2 จัดทาโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
6.4 ประสานคณะวิทยากรและประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมโครงการ
6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและประชุมชี้แจง
6.6 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม
6.7 ดาเนินการตามโครงการ
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผูร้ ับผิดชอบ
เทศบาลตาบลมะรือโบตก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยม 12 ประการมีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย
10.5 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
10.6 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด

1. ชื่อโครงการ :โครงการพาน้องท่องธรรมะ
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็วทาให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาหลง
เพลิดเพลินในกระแสค่ านิยมโลกตะวันตกละทิ้งคาสั่ ง สอนในศาสนาเห็นว่ าเป็นสิ่ง ที่งมงายไร่สาระ
ล้าสมั ยจึงด าเนิ นชีวิต โดยขาดหลักธรรมยึด เหนี่ ยวจิต ใจที่จ ะทาให้ ชีวิ ตมีความมั่ นคงและสามารถ
แก้ปัญหาต่างๆในชีวิตที่เกิดขึ้นได้จึงมีแนวโน้มในการดาเนินชีวิตที่ผิดก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะ
แก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายหรือแก้ปัญหาด้วยการพึ่งยาเสพติดเด็กและเยาวชนคือพลังสาคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติในอนาคตเป็ นอนาคตของชาติเป็ นกลุ่มคนที่มีพลัง อันสาคัญ ที่สามารถช่ วยกัน
เสริมสร้ างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตเด็กและเยาวชนเป็ นวัยที่มี
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ มี พ ลั ง และศั ก ยภาพมากการกระตุ้ น ให้ เ ด็ ก และเยาวชนกล้ า คิ ด กล้ า ท ากล้ า
แสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้ างสรรค์สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่ าของ
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ตนเองพร้อมมีภูมคิ มุ้ กันรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคมแต่กลับ
จะเป็ น ผู้ พ ร้ อ มที่ จ ะพั ฒ นาตนเองให้ เ ป็ น ทรั พ ยากรอั น ทรงคุ ณ ค่ า เป็ น พลั ง ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
ประเทศชาติเพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติเยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กัน
ไปเพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรมมีศีลธรรมและมีค่านิยมในการดาเนินชีวิตที่เหมาะสมโครงการอบรม “พา
น้องท่ องธรรมะ” เป็นโครงการที่ ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒ นาจิ ตใจและปลูกฝั ง จริย ธรรม
คุณธรรมและศีลธรรมตามหลักศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะในการดาเนินชีวิต
“เก่ ง ดี แ ละมี ค วามสุข ” เพื่ อ ให้ เด็ ก และเยาวชนที่น าธรรมะน าหลั กค าสอนที่รั บ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้
ชีวิ ต ประจาวั นคื อ การพั ฒนากายโดยการแสดงออกทางกิริ ย ามารยาทตามหลั ก ศาสนาอิ สลามมี
พฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสมการพัฒนาศีลโดยการอยู่ ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคมด้ วยความ
เกื้ อ กู ลและประกอบอาชี พ ที่ สุ จ ริ ต การพั ฒ นาจิ ต ให้ เ ป็ น จิ ต ที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ ง คุ ณ ภาพจิ ต พลั ง จิ ต และ
สุขภาพจิตและสุดท้ายการพัฒนาปัญญาให้เกิดปัญญาในการรู้จริงรู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่
เกี่ยวข้องรู้วิธีการป้องกันรู้วิธีแก้ไขปัญหาสร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรมให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่
อย่างรู้เท่าทันโลกนาพาชีวิตสู่ความสาเร็จเพื่อเกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ
3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และการอยู่ร่วมกันใน
สังคม
3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึกและตระหนักถึงบทบาทหน้ าที่ของตนเองและการมี
ส่วนร่วม
3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์มีจิตสาธารณะมีระเบียบวินัย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็กนักเรียนและเยาวชนเทศบาลตาบลมะรือโบตก
5. พื้นที่ดาเนินการ
ณ สานักงานเทศบาลตาบลมะรือโบตก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชุมผ้เกี่ยวข้องกาหนดจัดงาน
6.2 จัดทาโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
6.4 ประสานคณะวิทยากรและประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมโครงการ
6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและประชุมชี้แจง
6.6 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม
6.7 ดาเนินการตามโครงการ
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2562
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8. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผูร้ ับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ เทศบาลตาบลมะรือโบตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้ านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาแก่
เด็ก
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง
10.3 ผู้เข้าร้วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

1. ชื่อโครงการ :โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ เด็กและเยาวชนเทศบาลตาบลมะรือโบตก
(กิจกรรม “โตไปไม่
โกง”)
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในปัจ จุบัน การทุจริต คอร์ รัปชั นเป็ นปัญ หาที่ท าลายสัง คมอย่ างรุ นแรงและฝั ง รากลึ กเป็ น
ปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมซึ่งการที่จะแก้ ไ ขปัญหาได้อย่าง
ยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์ รัปชันและ
การโกงทุกรูปแบบโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552มาตรา๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตาบลมีหน้าที่
ต้องทาในเขตเทศบาล(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการพระราชบัญ ญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้
เทศบาลเมืองพัทยาและองค์ การบริหารส่ วนตาบลมีอานาจและหน้ าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (9)จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาสและพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการ
พัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาความรู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมาตรา 25 กาหนดให้รัฐ
ต้องส่งเสริมการดาเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบนั้น เทศบาลตาบลมะรือโบตก
พิจารณาเห็นความสาคัญของปั ญหาดังกล่ าวจึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ เด็กและ
เยาวชนเทศบาลตาบลมะรือโบตก(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยม
ที่ถูกต้องซึ่งจะเป้นรากฐานที่สาคัญที่ทาให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็ นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็น
การป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ไ ด้ผลที่สุดโดยการปลูกฝังจิตสานึกให้เด็กและเยาวชนรัก
ความถูกต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตการยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่ อตนเองและ
ผู้อื่นโดยชอบไม่คดโกงมีจิตสาธารณะมีจิตสานึกเพื่อส่ วนรวมตระหนักรู้และคานึงถึงสังคมส่วนรวมมี

- 28 -

ความรับ ผิด ชอบต่ อตั วเองในการกระท าใดๆและพร้ อ มที่ จะเสี ย สละประโยชน์ ส่ว นตนเพื่อ รัก ษา
ประโยชน์ส่วนรวม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์
สุจริต
3.2 เพื่อสร้ างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์ รัปชัน
และการโกงทุกรูปแบบ
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้ อมที่จะเสียสละประโยชน์ ส่วนตน
เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนเทศบาลตาบลมะรือโบตกจานวน200คน
เชิงคุณภาพ
เด็ ก และเยาวชนเกิ ด ความตระหนั ก รู้ ส ามารถแยกแยะถู ก ผิ ด ชั่ ว ดี ส ามารถน าความรู้
ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเองและสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดาเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลมะรือโบตก
7. งบประมาณดาเนินการ
30,000 บาท
8. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564)
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดเทศบาลตาบลมะรือโบตก
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ่มกันทางสังคมไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้ อมที่จะเสียสละประโยชน์ ส่วนตนเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม
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1. ชื่อโครงการ :โครงการสร้างภูมิคมุ่ กันทางสังคมหัเด็กและเยาวชนเทศบาลตาบลมะรือโบตก
(กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆด้ านที่ทาให้เกิดปัญหาเช่น
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เด็กและ
เยาวชนไทยไม่เห็นความสาคัญของการศึกษาสนใจแต่วัตถุนิยมไม่รู้จักการประมาณตนซึ่งก่ อให้เกิด
ผลเสียต่ออนาคตของชาติดังนั้นจึงควรทาให้เด็กและเยาวชนรู้จักความพอเพียงปลูกฝังอบรมบ่มเพาะ
ให้เด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมสิงแวดล้อมและวัฒนธรรมโดยนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียงมาถ่ ายทอดเพื่ อให้ เด็ก และเยาวชนรู้ จักการใช้ ชีวิ ตได้อ ย่างสมดุ ลตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันมี
จิ ต ส านึ ก รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและเห็ น คุ ณ ค่ า ของวั ฒ นธรรมค่ า นิ ย มความเป็ น ไทยท้ า มกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่ างๆเทศบาลตาบลมะรือ โบตกพิจารณาเห็นความสาคัญ ของเด็กและเยาวชนซึ่ง เป็ น
อนาคตของชาติจึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตาบลมะรือโบ
ตก(กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้นเพื่อปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับเด็กและเยาวชนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ ชีวิตได้
อย่างสมดุลท้ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นและเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรู้จักอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม
ความเป็นไทยตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขต(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี
เด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตาบลมี
อานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเองดังนี้ (9)จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชรา
และผู้ด้อยโอกาสและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายจิตใจ
อารมณ์สังคมและสติปัญญาความรู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุขและมาตรา 25 กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิตทุกรูปแบบ
6. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลมะรือโบตก
7. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
8. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564)
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
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สานักงานปลัดเทศบาลตาบลมะรือโบตก
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้ มกันทางสัง คมสามารถใช้ ชีวิตได้ อย่างสมดุลท้ ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นได้
10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆรูhจักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันและ
รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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มิติท่ี 2
การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
1. ชือ่ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปีพ.ศ. 2560 จนถึงปีพ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ ของชาติและประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้ านความ
โปร่ งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้ง ชาติต้ าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้ การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ในปีพ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้น
ได้นั้นการบริหารงานภาครัฐต้ องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูง ขึ้นเจ้ าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้ องมี
พฤติกรรมแตกต่ างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้ตาแหน่ ง หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้
กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอานาจการปกครองที่มุ่ งเน้นการกระจายอานาจจากส่ วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็น
กลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็ นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่นการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลัก
แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะรวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ในระดับพื้นที่ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมาย
กาหนดและต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหาที่ได้
สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านานซึ่งหากพิจารณา
จานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจบั่นทอนความมี
คุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์สุจริตของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไปและหากจะว่ า
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กั น ไปแล้ ว เรื่ อ งในท านองเดี ย วกั น นี้ ก็ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น กั บ คนท างานในหน่ ว ยงานราชการอื่ น ได้
เช่นเดียวกันเพียงแต่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนมากและมากกว่ าคนทางานใน
หนาวยราชการอื่นๆจึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทางานในท้องถิ่นอาจต้องถูกครหาในเรื่อง
การใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่าแม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทางานในท้องถิ่นจะใช้อานาจให้
ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ ไม่มากเท่ากับที่คนทางานในหน่ วยงานราชการอื่นและมูลค่ าของความ
เสียหายของรัฐที่คนทางานในองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของ
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจานงทางการเมือง
ในการต่ อต้านการทุจริตอย่ างเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้ วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้ องกันการทุจริต
ส่ง เสริมให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นบริหารงานด้ วยความโปร่ งใสมีความเข้ มแข็ง ในการบริหาร
ราชการตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ห รื อ หลั ก ธรรมาภิ บ าลบั ง เกิ ด ประโยชน์ สุ ข แก่
ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่
ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่ อต้านการทุจริตของผู้ บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดทาแผนป้องกันการทุจริตในเทศบาลตาบลมะรือโบตก
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1
ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลมะรือโบตก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบลมะรือ
โบตก
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
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ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลมะรือโบตก
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่ อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1
ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปีจานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีความโปร่ง ใสสามารถป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลมะรือโบตกเป็นบุคลากรที่
มีความสาคัญต่อองค์กรโดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้ มีศักยภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนการพัฒนางานขององค์ กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมา
จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้ มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการ
ทางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบการทางานได้
ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมเพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่ งใส
และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้ายที่กาหนดให้
การปฏิบัติงานตามอานาจหน้ าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการ
บริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีและคานึง ถึง การมีส่ วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการและการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้ มค่าใน
เชิ ง ภารกิ จ ของรั ฐ ประกอบกั บ ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด นราธิ ว าสเรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลลงวันที่ 28พฤศจิกายน 2545และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด นราธิวาสเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างลงวันที่6ตุลาคม 2558
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ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริห ารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทางานมีความโปร่ งใสและตรวจสอบการทางานได้ จึงได้จัดให้มี
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้ องโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้
3.3 เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในการแสวงหาประโยชน์ จ ากการปฏิ บั ติ ง านด้ า น
บริหารงานบุคคล
3.4 เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กลไกการปฏิ บั ติ ร าชการด้ า นบริ ห ารงานบุ ค คลของเทศบาลให้ มี
ประสิทธิภาพได้คนดีคนเก่งเข้ามาทางาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาลจานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลมะรือโบตก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุแต่ ง ตั้ง โยกย้ ายโอนเลื่อน
ตาแหน่ง/เงินเดือนตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาสเรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลพ.ศ. 2559
6.2 นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลมะรือโบตก
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจานวน 1 มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป9นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิ
บาล
10.2 ผลลัพธ์
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- ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 %
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ากว่า
ระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใสสามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลมะรือโบตกเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้ แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542และหน้าที่ตาม
กฎหมายอื่นที่กาหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทาอีกมากมายในการให้ บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้
มารับบริการติดต่ อ กับหน่ ว ยงานต่ างๆของเทศบาลนั้นมัก จะประสบปั ญ หาด้า นการอานวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่ กับฝ่ายผู้บริหารไม่ มีการกระจาย
อานาจหรือมอบหมายอานาจหน้ าที่ในการสั่ง การอนุมัติอนุญาตไปยังหัวหน้ าหน่วยงานระดับสานัก
กองและฝ่ายต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการทาให้การบริการเกิดความล่าช้าประชาชน
ไม่ไ ด้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริตประพฤติ มิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้ายที่กาหนดให้
การปฏิบัติงานตามอานาจหน้ าที่ของเทศบาลต้ องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโดยใช้ วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีพ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้ เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชนและเกิด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิจ ของรั ฐ ไม่ มี ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติง านเกิ น ความจ าเป็ น
ประชาชนได้ รับ การอานวยความสะดวกและได้ รับการตอบสนองความต้ องการการบริห ารงานมี
ประสิทธิภาพคุ้ มค่าตามพระราชบัญ ญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรสที่กาหนดให้
นายกเทศมนตรีมีอานาจหน้ าที่ในการสั่งอนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาลมาตรา 48
สัตตรสกาหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรั บผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็ น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้ างของเทศบาลมาตรา 48 วีสตินายกเทศมนตรีมีอานาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ
ของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติกาหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญ ชาพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาของ
เทศบาลให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายและอ านาจหน้ าที่ อื่ น ตามที่ มี ก ฎหมายก าหนดหรื อ ตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด นราธิวาสเรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดนราธิวาส
ดังนั้นเพื่อให้การบริหารราชการเป็ นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีตอบสนอง
ความต้องการของ
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ประชาชนลดขั้ น ตอนการให้ บ ริ การและไม่ ส ร้า งเงื่อ นไขขั้น ตอนที่ มี ค วามยุ่ ง ยากจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี
มาตรการการมอบหมายอานาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป9นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป9นธ
รรมตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป9นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลและหัวหน้ าส่วนราชการจานวน
4 ฉบับประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีมอบหมายให้
ปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลและหัวหน้ าส่วนราชการปลัดเทศบาลมอบหมายให้ รองปลัดเทศบาล
ปละปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลมะรือโบตก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯข้ อบังคับและ
หนังสือสั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช่งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลมะรือโบตก
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทนจานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
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- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้การบันทึกบัญชีการจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังเทศบาลตาบลมะรือโบตกจัดทาทะเบียนคุม
เงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติทาให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาด
ในการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าประจาปีและดาเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องทาตามกฎหมายระเบียบและมีความจาเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตาบลมะรือ
โบตก
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศ
และหนังสือที่
เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังเทศบาลตาบลมะรือโบตก
5. พื้นที่ดาเนินการ
กองคลังเทศบาลตาบลมะรือโบตก
6. วิธีดาเนินการ
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่ ายแยกแผนงานแยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปlงบประมาณพ.ศ. 2561วันที่ 1 ตุลาคม 2560ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบ
กองคลังเทศบาลตาบลมะรือโบตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
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10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชีกองคลังมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและ
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทาให้ เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและ
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากเทศบาลตาบลมะรือโบตกมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการ
สาธารณะด้ วยตนเองทั้งในเรื่อ งการจัดหารายได้และการใช้ จ่ายเงินและการบริหารงานต่ างๆตาม
ภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะแต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ดังนั้น
การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้ายที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และให้ คานึ งถึ ง การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ดซื้ อ จัด จ้ างและการเปิ ด เผยข้อ มู ลข่ า วสาร
ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กาหนดให้เทศบาลมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญ ญัติให้ เป็น
หน้าที่ของเทศบาลทั้งนี้ตามพระราชบัญ ญัติข้ อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540และพระราช
กฤษฎีกาว่ าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่
กาหนดให้ การจัดซื้อจัดจ้ างให้ส่ว นราชการดาเนินการโดยเปิ ดเผยและเที่ยงธรรมโดยพิจารณาถึ ง
ประโยชน์ และผลเสียทางสังคมภาระต่ อประชาชนคุณภาพวัตถุประสงค์ ที่จะใช้ ราคาและประโยชน์
ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกันดังนั้นเพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นจึงมีความจาเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้างเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ
และกิจกรรมต่างๆของเทศบาล
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิ
บาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
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เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้างตามแผนงาน/โครงการต่างๆของเทศบาลที่ดาเนินการตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 9) พ.ศ. 2553จานวน 4 ช่องทางได้แก่ทางเว็บไซต์บอร์ดประชาสัมพันธ์หนังสือระบบกระจาย
เสียงไร้สาย
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลมะรือโบตกและชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาลตาบลมะรือโบตก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ ของเทศบาล
ได้แก่ทางเว็บไซต์บอร์ดประชาสัมพันธ์ระบบกระจายเสียงไร้สายหน่วยงานราชการเป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบ
กองคลังเทศบาลตาบลมะรือโบตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้ างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อ
จัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

- 40 -

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการดาเนินงานทะเบียนและบัตรประจาตัว
ประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลต าบลมะรือ โบตกมี ภารกิจ ให้ บ ริก ารงานทะเบี ย นและบั ตรประจาตัว ประชาชน
ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการแจ้ งเกิดแจ้ง ตายย้ายที่อยู่กาหนดเลขที่บ้านและขอมีบัตรประจาตัว
ประชาชนโดยดาเนินการณศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียว (One Stop Service)
ณสานักงานเทศบาลตาบลมะรือโบตกเพื่อบริการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี
ในขั้นตอนการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนได้ กาหนดแนวทางเพื่อป้ องกันการทุจริตและ
สร้างความโปร่งใสในการดาเนินงานโดย
- ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ IT Lock) ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัย
สูงการเข้าสู่ระบบต้องเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะที่ต้องผ่านการตรวจสอบหมายเลขประจาตัวรหัสลับและ
ลายพิมพ์ นิ้วมือของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้ อนุมัติ/นาระบบถ่ายสาเนาลายพิมพ์ นิ้วมือมาใช้ในการ
ตรวจสอบการสวมตัวบุคคลก่อนการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชนซึ่งเป็ นกลไกสาคัญในการป้องกัน
การทุจริตและสร้ างความมั่นใจแก่ ประชาชนในเรื่องความถูกต้ องของระบบงานทะเบียนและบัตร
ประจาตัวประชาชนอีกด้วย
- ใช้ ม าตรการควบคุ ม และตรวจสอบเพื่ อ ป้ อ งกั น การทุจ ริ ต ทางการทะเบี ย นและบั ต ร
ประจาตัวประชาชนโดยนายทะเบียนท้ องถิ่นตรวจสอบการปฏิบัติงาน (หลังการปฏิบัติงานแต่ละวัน)
ด้วยตนเองอย่ างน้อยเดือนละ 1 ครั้งด้ วยโปรแกรมการตรวจสอบและป้ องกันการทุจริตทางการ
ทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชนในช่ องทางระบบสารสนเทศ (MIS) ภายในเครือข่ายกรมการ
ปกครอง (Dopa Intranet) เข้าสู่โปรแกรมทางช่องทางhttp : intranet.dopa.go.th/padmic
นอกจากนี้ยั งมีก ารกาหนดระยะเวลาดาเนินการของแต่ ล ะกระบวนงานใช้ ระบบบัตรคิ ว
อัตโนมัติเพื่อให้บริการตามลาดับจัดสถานที่สิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆเพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือกปฏิบัติและ
เพื่อเป9นมาตรการในการป้องกันการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตและสร้ างความโปร่ง ใสในการดาเนินงาน
ทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนผู้รับบริการได้ รับความพึง พอใจโดยทัดเทียมกัน /มั่นใจในเรื่องความถูกต้ องของ
ระบบงานทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลมะรือโบตก
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 ดาเนินการปฏิบัติงานบริการงานทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชนให้ ประชาชน
ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
6.2 ประเมินมาตรฐานงานทะเบียน/รายงานสรุปผลการดาเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ใช้จา่ ยจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ
9. ผูร้ ับผิดชอบ
สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลมะรือโบตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สร้างความโปร่ งใสในการบริก ารสาธารณะให้ ประชาชนได้ รับ ความพึง พอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในการดาเนินงานทะเบียนและบัตรประจาตัวประชาชน

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ:กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลมะรือโบตกเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้ แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลทั้งที่เป9นหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และหน้าที่ตาม
กฎหมายอื่นที่กาหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทาอีกมากมายในการให้ บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้
มาขอรับบริการติดต่ อกับหน่วยงานต่างๆของเทศบาลนั้นมักจะประสบปั ญ หาด้านการอานวยความ
สะดวกอย่างเสมอภาคเป9นธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจและผู้ มาขอรับบริการเป9นจานวนมากซึ่ง
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้ บริการได้ อย่างทันท้วงทีการตอบสนองความต่ องการเกิดความล้ าช้าไม่เป็น
ธรรมและการให้บริการไม่เป9นระบบมีการลัดคิวซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการส่งผลต่อมาตรฐานการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป้นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้ายที่กาหนดให้
การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้ วิธีการ
บริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี แ ละให้ ค านึ ง ถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่ าาด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหาร
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กิจ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ไ ด้ แ ก่ ก ารบริ หารราชการเพื่ อบรรลุเ ป้ า หมายโดยก่ อให้ เ กิด ประโยชน์ สุ ข แก่
ประชาชนมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ มมค่าในเชิงภารกิจของรัฐไม่ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิด
ความจาเป็นและประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้ รับการตอบสนองความต้ องการทั้งนี้
ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
ดังนั้นเทศบาลตาบลมะรือโบตกได้มุ่ง เน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสมให้บริการโดยจัดลาดับก่อน– หลังเพื่อเป9นการสร้างความพึงพอใจและความทัดเทียมกันใน
การให้บริการประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติจึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสาหรับ
ผู้มาติดต่อราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้ านการอานวยความสะดวกความเสมอภาคเป็ น
ธรรมต่อผู้มารับบริการ
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้ และเกิดความคุ้ มค่าในการขอรับ
บริการ
3.4 เพื่อ เป็ น เกราะป้อ งกั น ในการปฏิ บั ติห น้ า ที่ ของเจ้ าหน้ าที่ มิใ ห้ กระท าการแสวงหา
ประโยชน์หรือกระทาการ
ประพฤติมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่อันเป9นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การจัดทาบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลมะรือโบตก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัด ทาคาสั่งคณะทางานเพื่ อก าหนดตั วบุ คลากรผู้ รั บผิ ดชอบในการดูแลกากับ การ
ให้บริการ
6.2 ประชุมชี้แจงแนวทางกาหนดรูปแบบวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติ
6.3 จัดทาบัตรคิวในรูปแบบต่างๆตามความจาเป9นและเหมาะสม
6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิวและการใช้
บริการตามลาดับคิว
6.5 จัดทาแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ
6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึง พอใจเป็ นรายสัปดาห์ /รายเดือนเพื่อ
นามาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

- 43 -

9. ผูร้ ับผิดชอบ
ทุกสานัก/กองของเทศบาลตาบลมะรือโบตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มี ก ารใช้ บั ต รคิ ว ส าหรั บ ให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนตามล าดั บ ก่ อ นหลั ง ส าหรั บ หน่ ว ยงานที่
ให้บริการ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ
- การให้บริการเกิดความโปร่งใสลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่

ภารกิจตามมิติ
2..3มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้ านเมืองที่ดีพ .ศ. 2546 มาตรา 52
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีโดยอย่างน้อย
ต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ รับบริการ
เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดประกอบกับในปlที่
ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีและได้ ดาเนินการตาม
โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ อย่างแท้จริงหรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ากว่าปีที่
ผ่านมาเทศบาลตาบลมะรือโบตกจึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลดขั้นตอนการ
ทางานหรือการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดีขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและอานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็ น
สาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
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3.2 เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทางานของเทศบาลตาบลมะรือโบตกให้สั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตาบลมะรือโบตก
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลมะรือโบตก
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอานาจการตัดสินใจเกี่ ยวกับการสั่งการอนุญาตการอนุมัติและการ
ปฏิบัติราชการใดๆไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลมะรือโบตกอาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการที่องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้ จริงและพิจารณางานในภารกิจว่ า
เรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาตการอนุมัติหรือการ
ปฏิบัติราชการใดๆให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่
นายกเทศมนตรีมอบอานาจให้ รองนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาลให้ ประชาชนทราบโดยทั่วไป
พร้อมทั้งจัดทาแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชนและนาผลดังกล่ าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติ ง านความคิด เห็น และอุปสรรคต่ างๆให้น ายกเทศมนตรีและ
ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561– 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สานักในเทศบาลตาบลมะรือโบตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการและมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่
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10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัวและบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทาให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตาบลมะรือโบตกเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทาให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น

1. ชื่อโครงการ :มาตรการมอบอานาจของนายกเทศมนตรี
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้บัญญัติเกี่ยวกับอานาจหน้าที่
ของนายกเทศมนตรีไว้ หลายเรื่องหลายประการรวมทั้ง มีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอานาจ
หน้าที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว้การทีน่ ายกเทศมนตรีจะดาเนินการในเรื่องต่างๆเพียงผู้เดียวก็อาจทา
ให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่ างๆเกิดขึ้นได้ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆที่
อาจเกิ ด ขึ้ น เทศบาลจึ ง ได้ ก าหนดมาตรการให้ มี ก ารมอบอ านาจของนายกเทศมนตรี ใ ห้ ร อง
นายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาลได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆของฝ่ายบริหารเป็ นไปโดยรอบคอบตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอานาจอย่างน้อยจานวน 5 เรื่อง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลมะรือโบตก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา
6.2 ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลและ
รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561– 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่สานักปลัดเทศบาลเทศบาลตาบลมะรือโบตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
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ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดาเนินการแล้วเสร็จ

1. ชื่อโครงการ :มาตรการการออกคาสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลและหัวหน้ า
ส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลมะรือโบตกเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้ แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และหน้าที่ตาม
กฎหมายอื่นที่กาหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทาอีกมากมายในการให้ บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้
มารับบริการติดต่ อ กับหน่ ว ยงานต่ างๆของเทศบาลนั้นมัก จะประสบปั ญ หาด้า นการอานวยความ
สะดวกในการติดต่ อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่ กับฝ่ายบริหารไม่ มีการกระจาย
อานาจหรือมอบหมายอานาจหน้ าที่ในการสั่ง การอนุมัติอนุญาตไปยังหัวหน้ าหน่วยงานระดับสานัก
กองและฝ่ า ยต่ า งๆซึ่ ง เป9นอุ ป สรรคอย่ า งยิ่ ง ต่ อ การให้ บ ริ ก ารท าให้ ก ารบริ ก ารเกิ ด ความล้ า ช้ า
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป9นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้ายที่กาหนดให้
การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้ วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดีพ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้ เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชนและเกิด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิจ ของรั ฐ ไม่ มี ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติง านเกิ น ความจ าเป็ น
ประชาชนได้ รับ การอานวยความสะดวกและได้ รับการตอบสนองความต้ องการการบริห ารงานมี
ประสิทธิภาพคุ้ มค่าตามพระราชบัญ ญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 มาตรา 48(2) เตรสที่กาหนดให้
นายกเทศมนตรีมีอานาจหน้าที่ในการสั่งอนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาลมาตรา 48
สัตตรสกาหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลและเป็ น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้ างของเทศบาลมาตรา 48 วีสตินายกเทศมนตรีมีอานาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ
ของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติกาหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญ ชาพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาของ
เทศบาลให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายและมี อ านาจหน้ า ที่ อื่ น ตามที่ มี ก ฎหมายก าหนดหรื อ ตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด นราธิวาสเรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลจังหวัดนราธิวาส
ดังนั้นเพื่อให้การบริหารราชการเป็ นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนลดขั้ น ตอนการให้ บ ริ การและไม่ ส ร้า งเงื่อ นไขขั้น ตอนที่ มี ค วามยุ่ ง ยากจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี
มาตรการการมอบหมายอานาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้ าที่ในการใช้ ดุล ยพินิจอั นอาจเป็ นเหตุแ ห่ ง การทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบใน
ตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลและหัวหน้ าส่วนราชการจานวน
4 ฉบับประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีมอบหมายให้
ปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลและหัวหน้ าส่วนราชการปลัดเทศบาลมอบหมายให้ รองปลัดเทศบาล
และปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลมะรือโบตก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯข้ อบังคับและ
หนังสือสั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้ รับมอบหมายใน
ทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลตาบลมะรือโบตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทนจานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
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- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

ภารกิจตามมิติ
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานบุคคลในการดาเนินกิจการ ความประพฤติปฎิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
1. ชื่อโครงการ :โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องในวโรกาส 5 ธัน วาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเป็นวันพ่อแห่งชาติและในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเป้นวันแม่แห่งชาติซึ่งเทศบาลได้กาหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันพ่ อวัน
แม่แห่งชาติเป็นประจาทุกปlติดต่อกันมาเพื่อเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการพระองค์ทรงเป็นพ่อ
และแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้และเป็นการเผยแพร่
พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ที่กาหนดให้เทศบาล
มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็กสตรีเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหาร
ราชการเพื่อป้องกันการทุจริตในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการการประพฤติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติผทู้ ี่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่นดังนั้นเทศบาลจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อวันแม่
แห่งชาติคือการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นในพื้นที่เทศบาลเพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯเป็นการสร้าง
แบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชนและให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันสาคัญยิ่งของพ่อและแม่ที่สาคัญ
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อ ยกย่ องเชิ ดชู เกีย รติ แก่ พ่อ แม่ ผู้มีค วามซื่ อสั ตย์ สุ จริ ตตั้ ง มั่ นอยู่ ในหลั กคุ ณธรรม
จริยธรรม
3.2 เพื่อให้พ่อแม่ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรธิดาและสังคมสืบไป
4. เป้าหมาย
จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อแม่ดีเด่นจานวน 2 ครั้ง/ปีครั้งละ 90 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลมะรือโบตก
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อแม่ดีเด่นที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นพ่อแม่ดีเด่นประจาปีเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตเทศบาลจานวน 12ชุมชน
เพื่อให้แต่ละชุมชนดาเนินการคัดเลือกกลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ ารับการคัดเลือกในชั้นต้น
มายังเทศบาลเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทาหน้ าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่อจากชุมชนต่างๆภายในเขตเทศบาล
6.4 คณะกรรมการฯเสนอชื่อพ่อแม่ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติโดยเสนอรายชื่อ
ให้ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ
6.5 ดาเนินการจัดพิธีการมอบโล่ตามระเบียบฯในวันสาคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชและของสมเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิ ต ติ์
พระบรมราชินีนาถจานวน 2 ครั้ง/ปี
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
20.000 บาท
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตาบลมะรือโบตก
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต
- มีพ่อแม่ดีเด่นที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม้น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนกลุ่มเป้าหมาย
10.2 ผลลัพธ์
- พ่อแม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณมีความพึงพอใจไม่นอ้ ยกว่าระดับดี
- มีพ่อแม่ดีเด่นที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตรธิดาและสังคมสืบไป
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิด
ชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้ านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนนาในการส่งเสริม
สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไปกองการศึกษา จัดทากิจกรรมเชิดชู
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เกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชู
เกียรติและเนื่องในวันสาคัญ เช่นวันเทศบาล ในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้ประชาชนมี
ความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่ องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดาเนินการกิจกรรมด้ าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับ
รู้
3.2 เพื่ อประชาสั มพั นธ์ แ ละเผยแพร่ ผ ลงานของผู้ ที่ไ ด้รั บรางวั ลให้ เป็ นตั วอย่ างที่ดี แ ก่
สาธารณชนต่อไป
3.3 เพื่อเป็นขวัญและกาลัง ใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการ
ดาเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลตาบลมะรือโบตก
5. สถานที่ดาเนินการ
ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลมะรือโบตก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.2 ประสานกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.3 จัดทาเอกสารผู้ทาคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้
- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)
- ด้านถ้ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน)
- ด้านถ้ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เกษตรกรรม (ประชาชน)
6.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.5 สรุปผลการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้ทาคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับ
ประชาชน
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ภารกิจตามมิติ
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทได้ ให้อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจัง หวัดและ
นายอาเภอกากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
และมีประสิทธิภาพตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่
ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้ วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือ
ตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใส
และสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน(สตง.) และคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ
ดังนั้น เทศบาลตาบลมะรือโบตกจึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ”
ขึ้น เพื่อส่ง เสริม สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่ วยงานภาครัฐและองค์ กรอิ สระที่ มีหน้ า ที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่ วยงานภาครัฐและองค์ กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลมะรือโบตก จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลมะรือโบตก
6. วิธีดาเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือ
คณะทางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง เทศบาลตาบลมะรือโบตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลมะรือโบตกให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตาบลมะรือโบตก จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ

1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนด
ดัชนีในการประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาลจรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็ น
หลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐสาเหตุส่วนมากเกิดจากการ
ดาเนินงานของระดับบุคคลหรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กรหรือเกิดจากลักษณะงานและ
การรับ สิ่งของต่ างๆที่เอื้อ ให้ เกิด การทุ จริตดัง นั้นวิธี การบริ หารจั ดการภายในองค์ กรที่นาไปสู่ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์ กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้ าที่ภายในองค์ กรโดยการสร้ างความตระหนักถึง ความรับผิดชอบและการมีส่ วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาเนินงานก็
ตามแต่เป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่ องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อ
สังคมชุมชนและประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้นเทศบาลตาบลมะรือโบตกจึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
กาหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์ กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใสมีคุณธรรม
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลมะรือโบตก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริตตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กองเทศบาลตาบลมะรือโบตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
1. ชือ่ โครงการ :มาตรการ “แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตาบลมะรือโบตกมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดย
เปิดโอกาสให้ ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้ องเรียนแจ้ ง เบาะแสเสนอข้ อคิดเห็นซึ่ง สามารถยื่ นคา
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆได้แก้ระบบอินเตอร์เน็ตทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเองฉะนั้น
เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป9นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพจึง ได้ แต้ง ตั้ง คณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้ องเรี ยนประจา
เทศบาลตาบลมะรือโบตกรวมถึงจัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลมะรือโบตกขึ้น
เพื่อดาเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้ องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
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5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลมะรือโบตก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลมะรือโบตก
6.3 จัดประชุมให้ ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้ องเรียนเพื่อใช้ เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันโดยโปร่งใสและเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้ องเรียนของเทศบาล
ตาบลมะรือโบตกให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญ ญาประชาชนทั่วไปหน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงานสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่ าวได้ตรง
กับความต้องการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลมะรือโบตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้ องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้ องเรียนของ
เทศบาลตาบลมะรือโบตกตามคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลมะรือโบตกโดยปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
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มิติที่ 3.
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ภารกิจตามมิติ
3.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฎิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของ อปท.ได้ทุกขั้นตอน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลมะรือ ตกให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 บัญ ญัติให้
หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งจั ด ให้ มี ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการอย่ า งน้ อ ยตามที่ ก ฎหมายก าหนดไว้ ใ ห้
ประชาชนเข้ าตรวจดูได้ ณที่ทาการของหน่ วยงานของรั ฐโดยเรียกสถานที่ที่จัด เก็บรวบรวมข้ อมู ล
ข่าวสารและให้ บริการว่ า “ศูน ย์ข้อมู ลข่า วสาร” โดยมีเ จตนารมณ์ ให้ประชาชนมีโ อกาสอย่ า ง
กว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆของรัฐ
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป9นไปตามที่กฎหมายกาหนดเทศบาลตาบลมะรือโบตก
จึงได้ให้มีสถานที่สาหรับประชาชนเข้ าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้ รวบรวมไว้โดยจัดเป9นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลตาบลมะรือโบตกให้บริการณศูนย์ บริการร่ วมเทศบาลตาบลมะรือโบตกโดยมีง าน
ศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์กองวิชาการและแผนงานเป็ นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆที่
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ใน
การแสดงความคิ ดเห็น และใช้ สิ ทธิ ทางการเมื องได้ โดยถู ก ต้ องตรงกั บความเป็ น จริ ง ในการรัก ษา
ประโยชน์ของตนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตาบลมะรือโบตก
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตาบลมะรือโบตกจานวน 1 แห่ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลมะรือโบตก (ภายในศูนย์บริการร่วมเทศบาลตาบล
มะรือโบตก)
6. วิธีดาเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
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6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณ
การเงินการจัดหาพัสดุการคานวณราคากลางรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่
กฎหมายระเบียบกฎข้อบังคับที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้ข้อมูลครบตามรายการที่กาหนด
6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540
6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
งานวิชาการและแผนงานเทศบาลตาบลมะรือโบตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลมะรือโบตก

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตามพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540”
2. หลักการและเหตุผล
คุณธรรมจริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้
เกิดการบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพซึ่งรวมไปถึงความโปร่ งใส
การทางานที่จาเป็นต้องมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐโดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่ วยให้
เกิดความโปร่งใสในการทางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่ า
“บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่ วยราชการหน่วยงาน
ของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.
2540 ได้ระบุ หลักการและเหตุ ผลของพระราชบัญ ญัติข้ อ มูลข่า วสารของราชการว่ าในระบอบ
ประชาธิปไตยการให้ประชาชนมีโอกาสกว้ างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการ
ต่างๆของรัฐเป็นสิ่งจาเป็นเพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้ สิทธิทางการเมืองได้
โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลมะรือโบตกให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
จากการทางานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็ นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้ องกับแผนการดาเนินงานของ
เทศบาลตาบลมะรือโบตก
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ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างให้เทศบาลตาบลมะรือโบตกมีความโปร่งใสในการทางานมากยิ่งขึ้นจึงได้
จัดกิจกรรมเสริมสร้ างคุณธรรมจริยธรรมนาความโปร่ ง ใสสู่องค์กรเพื่อให้บุคลากรของเทศบาลและ
ตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้ เรื่องคุณธรรมจริยธรรม
และความโปร่งใสและเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิดสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผู้เข้า ร่ วมกิ จกรรมตระหนักถึง ความสาคัญ ของการมีคุณ ธรรมจริยธรรมและความ
โปร่งใสในการทางานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้เข้าร่วมอบรมจานวน 90 คน
(ตัวแทนสานัก/กองจานวน 10 คน, ตัวแทนชุมชนจานวน 80 คน)
ผลการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 80
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจร้อยละ 80
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลมะรือโบตก
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 สารวจความต้องการอบรม
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562
8. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
งานวิชาการและแผนงานเทศบาลตาบลมะรือโบตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- 58 -

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้าง
และการจัดองค์กร อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น เทศบาลตาบลมะรือโบตก จึงได้จัดทามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้ าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตาบลมะรือโบตก ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่ า 10
ประเภทขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตาบลมะรือโบตก
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจาปl
- แผนการดาเนินงาน
- แผนอัตรากาลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- 59 -

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตาบลมะรือโบตก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีชอ่ งทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบล
มะรือโบตก”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้าง
และการจัดองค์กร อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น เทศบาลตาบลมะรือโบตก จึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเผยแพร่ ข้อมูลที่
สาคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อ
สังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์
วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตาบลมะรือโบตก ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข้าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้งา่ ย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตาบลมะรือโบตก
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสานักงานเทศบาลตาบลมะรือโบตก
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลมะรือโบตกร้านค่าชุมชนตามชุมชน/หมูบ่ ้าน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่
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- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาเนินงานขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การ
จัดแถลงข่าว
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุค ที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- รายการ TV
- รายการทาง Youtube ออนไลน์
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตาบลมะรือโบตก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ภารกิจตามมิติ
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
1. ชื่อโครงการ :โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่ง เสริมการปกครองท้ องถิ่นมีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทางานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนมี
กระบวนการจั ด ท าทบทวนปรั บ ปรุ ง แผนชุ ม ชนเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพแผนชุ ม ชนและสนั บ สนุ น ให้
หน่วยงานภาครัฐองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น นาแผนชุมชนสู่ การปฏิบัติซึ่ง เป็ นกลไกสาคัญ ในการ
ส่ง เสริมการมีส่ วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้ องถิ่นของประชาชนเทศบาลตาบลมะรือโบตกได้
ดาเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชนประจาปีงบประมาณ 25xx เพื่อนามาบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลตาบลมะรือโบตกประจาปีพ.ศ. 25xx – 25xx รวมถึงการนาเข้า
บรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปีถัดไปกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตาบลมะรือ
โบตกจึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชนประจาปีพ.ศ. 25xx ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
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3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ ในการจัดทาแผน
ชุมชนและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นาชุมชน
3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชนนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล
3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้รว่ มกระบวนการร่วมคิดร่วมทาร่วมแก้ปัญหาและส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนและจัดให้มีประชุมเวทีประชาคมจานวน12ชุมชนในเขตเทศบาล
ตาบลมะรือโบตกสาหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชนเพื่อนามา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลมะรือโบตก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
6.3 ประสานวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
6.5 ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทาการบันทึกและประมวลผลข้อมูล
6.6 จัดประชุมผู้นาชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กาหนด
6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
6.8 จัดทาแผนชุมชนเพื่อส่งให้กองวิชาการฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.9 ประเมินผลและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
จัดเวทีประชุม ประชาคมชุมชนและจัด ให้ มี การพิ จารณาร่ างแผนชุม ชนจ านวน12ชุมชน
ระหว่างเดือนมีนาคม –เมษายน2561
8. งบประมาณดาเนินการ
30,000 บาท
9. ผูร้ ับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตาบลมะรือโบตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้ มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา
ท้องถิ่น
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2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชนเพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ชื่อโครงการ :โครงการเทศบาลตาบลมะรือโบตกเคลื่อนที่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลมะรือโบตกเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชนและมีเป้าหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต้างๆที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรงโดยถือว่ าประชาชนเป็ นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการ
อย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานด้ านบริการประชาชนเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและเป9นการให้บริ
การในเชิงรุกจึงได้จัดทาโครงการเทศบาลตาบลมะรือโบตกเคลื่อนที่เพื่อสารวจความต้ องการของ
ประชาชนตามครัวเรือนว่ าต้องการให้เทศบาลดาเนินการให้บริการในด้านใดบ้างและให้บริการงาน
ด้านต่ างๆซึ่งอยู่ ในอ านาจหน้ า ที่อาจดาเนินการด้ ว ยตนเองหรือร่ ว มมือ กับองค์ กรเอกชนโดยเน้ น
ให้บริการฟรีแก่ประชาชนหรือหากจาเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุดเพื่อให้ ประชาชน
เดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ ประชาชนโดยไม่ ต้องเดินทางมารับบริการณสานักงาน
เทศบาลซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
3.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และจะได้ แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนามาเป้นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์
นาบริการในหน้ าที่ของทุกส่ วนงานของเทศบาลออกไปให้ บริการแก่ ประชาชนหมุนเวียน
ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลทั้งหมดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาชุมชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
กาหนดให้ออกเทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลตาบลมะรือโบตกโดยแบ่งเป็นแต่ละเขตตามเขตเลือกตั้ง
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
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3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่ายเพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนาไปให้บริการ
แก่ประชาชนในเขตเทศบาลทั้งหมด
4. กาหนดสถานที่วันเวลาในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมในการ
ประชาคมทา
แผนพัฒนาชุมชน
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน
6. ประชาสัมพั นธ์ ใ ห้ประชาชนทราบล่ วงหน้า ทางเสีย งตามสายและรถประชาสั มพัน ธ์
เคลื่อนที่
7. นากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
กาหนดออกให้ เทศบาลเคลื่อนที่ร่ วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาชุมชนใน
เดือนมีนาคม 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
30,000 บาท
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลเทศบาลตาบลมะรือโบตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีสถิติจานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ ในเขตเทศบาลซึ่งได้ เข้าร่ วมโครงการฯได้รับ
บริการที่สะดวกรวดเร็วประหยัดพร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของเทศบาลตาบลมะรือโบตก
อย่างทั่วถึง
10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลมีโอกาสได้ แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้ าหน้าที่
ของเทศบาลร่วมรับฟังทั้งในเรื่องการดาเนินงานของเทศบาลและความต้องการด้านสาธารณูปโภคของ
ประชาชน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผรู้ ้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสาคัญเพราะการปฏิบัติหน้ าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
ได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอน
เรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้ าที่ราชการอย่ างถูกต้ องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่ วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ
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3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดาเนินการเรื่องร้ องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม
ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
4. เป้าหมายการดาเนินการ
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลมะรือโบตก
6. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561 – 2564
8. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลมะรือโบตก
9. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข

ภารกิจตามมิติ
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ :มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
มะรือโบตก
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2548 หมวด 1องค์กรจัดทาแผนพัฒนาข้อ 7 (2) และข้อ 9 กาหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้นเพื่อให้เทศบาลตาบลมะรือโบตกในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลมี
องค์กรในการจัดทาแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 เทศบาลตาบลมะรือโบตกโดยกองวิชาการและแผนงานจึง
แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลมะรือโบตกขึ้น
3. วัตถุประสงค์
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เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่ วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิ ด เห็ น ในการจั ด ท าร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาเทศบาลต าบลมะรื อ โบตกและ
แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตาบลมะรือโบตกให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาล
ฯและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลมะรือโบตกกาหนดด้วยความถูกต้องโปร่งใสและสุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลมะรือโบตก
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลมะรือโบตก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการสนั บสนุน การจั ดทาแผนพัฒ นาเทศบาลตาบลมะรื อโบตกบางตาแหน่ ง ใน
ปัจจุบันจะครบวาระการดารงตาแหน่ ง 2 ปีตามที่ระเบียบฯกาหนดในวันที่ 16 กันยายน 25xx
เทศบาลจึงต้องดาเนินการคัดเลือกบุคคลในตาแหน่งดังกล่าวมาดารงตาแหน่งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลมะรือโบตกแทนกรรมการฯที่ครบวาระการดารงตาแหน่ งภายใน
30กันยายน 25xx เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนาข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่
กาหนด
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผนฝ่ายแผนงานและงบประมาณเทศบาลตาบลมะรือโบตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลมะรือโบตกมีคณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
มะรือโบตกเพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลมะรือ
โบตกและร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตาบลมะรือโบตกเพื่อใช้ เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาล
ตาบลมะรือโบตกความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลตาบลมะรือโบตกด้วยความ
ถูกต้องโปร่งใสสุจริตและให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต
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1. ชื่อโครงการ :มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่เทศบาลตาบลมะรือโบตกได้ดาเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปl
ในด้านการจัดซื้อจัดจ้ างขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในรอบปี ง บประมาณและส่ ง เสริ มให้ภาค
ประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในเทศบาลตาบล
มะรือโบตก
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลตาบล
มะรือ โบตกอย่า งแข็ง ขั นส าหรับ การทางานของเทศบาลตาบลมะรื อโบตกได้ มีก ฎหมายระเบี ย บ
ข้อบังคับกาหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มี
ส่วนร่ วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้ องกันการทุจริตในเทศบาลตาบลมะรือโบตกนั่นคือได้ ทา
หน้าที่อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย
ตัวแทนประชาคมหมู่บา้ น ผู้แทนชุมชน ทั้ง 12 ชุมชน
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลตาบล
มะรือ โบตกอย่า งแข็ง ขั นส าหรับ การทางานของเทศบาลตาบลมะรื อโบตกได้ มีก ฎหมายระเบี ย บ
ข้อบังคับกาหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลตาบล
มะรือโบตกในหลายๆส่วนเช่นให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯว่ าด้วยการ
พั ส ดุ เ ช่ น เป็ น กรรมการเปิ ด ซองสอบราคาเป็ น กรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาเป็ น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้างฯลฯ
5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ
เพื่อเรียนรู้ทาความเข้าใจระเบียบต่างๆจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ดาเนินการทุกปีงบประมาณ
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดและกองคลังเทศบาลตาบลมะรือโบตก
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาล
ตาบลมะรือโบตก
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึง สิทธิ หน้ าที่และบทบาทในการมี ส่ วนร่วมและ
ตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง
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มิติที่ 4
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
1. ชื่อโครงการ :โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปีประจาปีงบประมาณ 2561
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็ นปัจจัยสาคั ญ ที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจ ของเทศบาล
ตาบลมะรือโบตกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การดาเนินงานผิดพลาดและลดความเสี ยหายที่ อาจเกิด ขึ้นซึ่ง การตรวจสอบภายในนั้นยั ง ถือเป็ น
ส่วนประกอบสาคัญที่แทรกอยู่ ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่ง จะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนที่
ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่กาหนดโดยผู้ บริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้
โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานอีก
ทั้ง ยัง เป็ นแนวทางการปฏิบั ติ งานซึ่ ง เป็ น แนวทางการตรวจสอบภายในที่ชั ดเจนดั ง นั้ นการจัด ท า
แผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบข้ อบังคับตลอดจนกฎหมายต่ างๆที่
เกี่ยวข้องจะทาให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลมะรือโบตกเป็นไปอย่างถูกต้ องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคตง. ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายในพ.ศ. 2544
3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆทางด้านการบัญชีและ
ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
คาสั่งมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กาหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
3.5 เพื่อเป็นหลั กประกันการใช้ แ ละระวัง ทรั พย์ สิน ต่างๆของส่ วนราชการเป็ นไปอย่า ง
เหมาะสม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลทุกหน่ วยงานพนักงานครูและเจ้ าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ตาบลมะรือโบตก
5. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตาบลมะรือโบตก
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆด้วยเทคนิคและวิธีการ
ตรวจสอบที่ ย อมรั บ โดยทั่ ว ไปปริ ม าณมากน้ อ ยตามความจ าเป9นและเหมาะสมโดยค านึ ง ถึ ง
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ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบรวมทั้งวิเคราะห์ และ
ประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเงินการพัสดุและทรัพย์ สิน
รวมทั้ งการบริ หารงานด้ านอื่นๆขององค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ให้เ ป็นไปตามนโยบายกฎหมาย
ระเบีย บข้ อบั ง คั บค าสั่ง และมติ ค ณะรั ฐมนตรีต ลอดจนตรวจสอบระบบการดู แลรั ก ษาและความ
ปลอดภัยของทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ
ประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติง านตามมาตรฐานและ/หรือระเบียบข้อบัง คับคาสั่ง ที่ทาง
ราชการกาหนดเพื่อให้มั่นใจได้วา่ สามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้อง
กับนโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานตรวจสอบภายในเทศบาลตาบลมะรือโบตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานมากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
10.3 การใช้ทรัพยากรของสานัก/กอง/หน่วยงานที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าประหยัด
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชาระลดน้อยลง

1. ชื่อโครงการ :กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบั ติ งานด้ า นการคลัง เป็ น การท างานที่ ต้ อ งอาศัย ระเบีย บกฎหมายหนัง สื อสั่ ง การ
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีวิธีการทางานต้ องอยู่ในกรอบและต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็วถูกต้ อง
ประชาชนหรือผู้ รับบริการเกิดความพึง พอใจสร้ างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้ องทั้ง
ระเบียบกฎหมายข้อเท็จจริงไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่ เลือกปฏิบัติเสริมสร้ าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานการบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
มีการทางานมีกระบวนการที่โปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่ วยงานภายในและ
ภายนอกไม่พบข้อบกพร้องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ
ได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก่
ไขการทางานขององค์ กรให้มีความโปร่ ง ใสสามารถเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเปิดโอกาสให้ ประชาชน
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลมะรือโบตก
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลมะรือโบตกอาเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
6. วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบณสานักงานเทศบาลตาบลมะรือโบตก
ภายในเก้ าสิ บวันนับ แต่ วัน สิ้นปีแ ละจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่ ง เสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกาหนดเพื่อนาเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศสาเนารายงานดังกล่ าวโดยเปิดเผย
เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 2561และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
กองคลังเทศบาลตาบลมะรือโบตก
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้องรวดเร็วเกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
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1. ชื่อโครงการ :โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจรั บ พั ส ดุ ก ารตรวจการจ้ า งและการควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งเป็ น กระบวนการที่ มี
ความสาคัญที่จะบริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป9นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่กรรมการตรวจรับกรรมการตรวจการจ้ างและผู้
ควบคุ มงานจะต้ อ งมีความรู้ ความเข้าใจในอ านาจหน้ า ที่ตามข้ อบัง คับอ.อ.ป.ว่า ด้วยการพัส ดุพ .ศ.
2548 รวมถึงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่ าด้วยการพัสดุพ.ศ. 2535 และที่แก้ไ ขเพิ่มเติมและ
เข้าใจเงื่อนไขข้อกาหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดีเพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือ
ปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอานาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่แล้ว
อาจทาให้เกิดความเสียหายต่ออ.อ.ป. หรือบุคคลอื่นนอกจากนี้อาจจะต้ องรับผิดชอบทางแพ่ งอาญา
วินัยหรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้
เทศบาลตาบลมะรือโบตกเห็นถึง ความสาคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้ าง
ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้างเพื่อความโปร่งใสจึงได้
จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้างเพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมี
ความรู้ความเข้าใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นกรรมการตรวจการจ้างทาหน้าที่ตรวจงาน
จ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. เป้าหมาย
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลมะรือโบตก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ
6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
6.3 ทาหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุเทศบาลตาบลมะรือโบตก
10. ผลลัพธ์
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คณะกรรมการตรวจการจ้างทาหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ภารกิจตามมิติ
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ :โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นผูบ้ ริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการบริ หารจั ด การขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นมี ก ฎหมายระเบี ย บประกาศคาสั่ ง
เงื่อ นไขและหลั กเกณฑ์ ต่า งๆที่สมาชิก สภาท้ อ งถิ่ นและผู้ บ ริหารท้ องถิ่น ได้ รับ การเลื อกตั้ง มาจาก
ประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดาเนินการอย่างเคร่งครัดปัญหาที่เกิดขึ้นเป็น
ประจาไม่ ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบความชานาญประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย
ระเบียบประกาศคาสั่งเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอ
เท่านั้นหากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมายระเบียบหรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่
เกี่ยวข้องอย่างผิดๆส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นโดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตก
เป็นผู้กระทาผิดกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทาให้ การแก้ไ ข
ปัญ หาของประชาชนหรือการพัฒนาท้ องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลส่ ง ผลให้การพั ฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้าเพราะไม่ตอบสนองความต่องการของประชาชนอย่างแท้จริงจาก
ปัญ หาดังกล่ าวข้างต้นจึงจาเป็นที่สมาชิกสภาท้ องถิ่นและผู้บริหารท้ องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
ระเบีย บกฎหมายค าสั่งและหลั กเกณฑ์ ต่างๆที่สาคัญ และเกี่ย วข้ องกับการบริห ารงานขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่ อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทาผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดังนั้นเพื่อให้ ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะรือโบตกเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์ สินและหนี้สินมีความรู้ ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็ น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
สาหรับเจ้ าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์ สินหรือประโยชน์ อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตงานนิติการสานัก
ปลัดเทศบาลจึงได้จัดทาโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้ องถิ่นผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะรือโบตกเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. 2547
3.2 เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะรือโบตกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
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3.3 เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะรือโบตกมีความรู้ ความเข้าใจมิให้
ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ ส่วนรวมตามมาตรา 100
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.4 เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะรือโบตกมีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลมะรือโบตกและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะรือโบตก
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลมะรือโบตก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการ/แผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการวันเวลาและสถานที่ให้ แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเข้ า
รับการอบรม
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากรพร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนมิถุนายนพ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
30,000 บาท
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
งานนิติการสานักปลัดเทศบาลเทศบาลตาบลมะรือโบตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริ หารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะรือโบตกได้เพิ่มพูน ความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547
10.2 ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะรือโบตกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
10.3 ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะรือโบตกมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่ างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
10.4 ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลมะรือโบตกมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์ สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้ าหน้าที่ของรัฐตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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ภารกิจตามมิติ
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community)และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก
จาเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วม
เป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้
ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ ตระหนักถึง ปั ญ หาการทุจริตคอร์ รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตพื้นที่
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลมะรือโบตก
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาลตาบลมะรือโบตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
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1. ชื่อโครงการ :มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กาหนดให้
เทศบาลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีและให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่นการจัดทางบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ให้
เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสานึกค่านิยมการบูรณาการการสร้ างความเข้มแข็งและการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์ รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ ในทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการระดับ
ท้องถิ่นจนถึงระดับชาติซึ่งเทศบาลตาบลมะรือโบตกมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจรวมถึงภาคประชาชน
ทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้ องถิ่นดังนั้น
การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้นจาเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ
ด้านในการร่วมกันพัฒนาท้ องถิ่น ในการนี้การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่ วมมือกันพัฒนา
ท้องถิ่นจึงเป้นสิ่งจาเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นการเปิดโอกาส
ให้ ภาครั ฐภาคเอกชนรั ฐวิ สาหกิ จรวมถึง ภาคประชาชนได้ มี ส่ว นร่ วมในการเป็ น เครือ ข่า ยร่ วมกั บ
เทศบาลตาบลมะรือโบตกในการร่ วมคิดร่วมพิจารณาร่วมตัดสินใจร่ วมทาร่ วมรับผิดชอบและร่ วม
ตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น
เทศบาลตาบลมะรือโบตกพิจารณาแล้ วเห็นว่ าการมีเครือข่ ายดัง กล่าวเป็นสิ่ง จาเป็นจึง ได้
จัดทามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การดาเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแกนนาแนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วนให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปั ญหาการ
ทุจริต
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตาบลมะรือโบตก
4. เป้าหมาย
ภาครัฐภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตเทศบาลตาบลมะรือ
โบตกเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับเทศบาลตาบลมะรือโบตก
5. สถานที่ดาเนินการ
ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลมะรือโบตก
6. วิธีดาเนินงาน
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1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจและภาคประชาชนร่ วมเป็นเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริตเทศบาลตาบลมะรือโบตก
2. จัดทาฐานข้อมูลบุคคลองค์กรส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียงโดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่ง ตั้งมีส่วนร่ วมในการบริหารราชการของเทศบาล
ตาบลมะรือโบตกในการร่วมคิดร่วมพิจารณาร่วมตัดสินใจร่ วมทาและร่วมรับผิดชอบร่วมตรวจสอบ
เพื่อป้องกันการทุจริต
4. ส่งเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การทุจริต
5. ทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างเทศบาลตาบลมะรือโบตกกับบุคคลองค์กรส่วน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
เทศบาลตาบลมะรือโบตก
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ทาให้เกิดแกนนาแนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. ทาให้ทุกภาคส่วนมีความรู้กอ่ ให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. ทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เทศบาลตาบลมะรือโบตก

ภาคผนวก

ประกาศเทศบาลตาบลมะรือโบตก
เรื่อง ประกาศเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตาบลมะรือโบตก
...........................................................
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 , พระราชบัญ ญัติข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. 2540 , พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบาย
ของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝัง ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ
พร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการนั้น
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต”
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลตาบลมะรือโบตก จึงแสดง
เจตจานงในการต่อต้านการทุจริต เพื่อกาหนดให้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลตาบลมะรือโบตกต่อไปและเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่า
สากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean
Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
เทศบาลตาบลมะรือโบตก จึงได้ประกาศเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตาบล
มะรือโบตก เพื่อกาหนดเป็นนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาล ฯ ให้มีมาตรฐานและยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติภายในเทศบาลตาบลมะรือโบตกดังนี้
1. นโยบาย นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตและตรวจสอบได้
แนวปฏิบัติ
1) มีการกาหนดนโยบายด้านความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ชัดเจน และ
ประกาศให้ประชาชนทราบและแจ้งเวียนทุกส่วนราชการทราบ
และถือปฏิบัติ
2) มีการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้บริการ

2. นโยบาย
แนวปฏิบัติ

3. นโยบาย
แนวปฏิบัติ

4. นโยบาย
แนวปฏิบัติ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
เสมอภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
3) มีการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
1) มีช่องทางประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต
ของทางราชการอย่างน้อย 3 ช่องทาง
2) มีคณะทางานการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์กร
3) มีการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อจัดทามาตรฐานความโปร่งใส
4) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทามาตรฐานความโปร่งใส
5) มีการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยความโปร่งใสทุกขั้นตอนทั้งภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
การตรวจสอบการทางานภายในองค์กร
1) มีการวางระบบควบคุมภายในองค์กร
2) มีการวางระบบควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ
3) มีการรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามระเบียบที่กาหนด
ระบบการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทั่วไป
1) มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องราว
ร้องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทั่วไป
2) มีการรายงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทั่วไป
3) มีคู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทั่วไป
4) มีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/คาร้องทั่วไป
มากกว่า 2 ช่องทาง

5. นโยบาย

มีกาหนดมาตรฐานการให้บริการและการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละส่วนราชการ
แนวปฏิบัติ
1) มีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการอย่าง
ชัดเจน
2) มีการลดกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการประชาชน
3) มีการจัดทาคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ประชาชน
ทราบ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ. 2560

(นายอาห์มัด สาเมาะ)
นายกเทศมนตรีตาบลมะรือโบตก

ประกาศเทศบาลตาบลมะรือโบตก
เรื่อง เจตจานงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตาบลมะรือโบตก
อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
...........................................................
ตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบาย
ของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝัง ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี ประสิทธิภาพ เพื่อ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ
พร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการนั้น
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต”
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลตาบลมะรือโบตก จึงแสดง
เจตจานงในการต่อต้านการทุจริต เพื่อกาหนดให้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลตาบลมะรือโบตกต่อไปและเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่า
สากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean
Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
เทศบาลตาบลมะรือโบตกจึงประกาศเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตาบลมะรือโบตก
เพื่อกาหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสให้เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสาหรับข้าราชการ
และบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่งที่จะนาหน่วยงาน

ให้ดาเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริ ต
เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงให้ส่วนราชการในเทศบาลตาบลมะรือโบตกถือปฏิบัติและการดาเนินการ ดังนี้
1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน
ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
3. ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดาเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดย
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์
ดารงธรรมเทศบาลตาบลมะรือโบตก
5. กรณีพบการทุจริตจะดาเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เมษายน พ.ศ. 2560

(นายอาห์มัด สาเมาะ)
นายกเทศมนตรีตาบลมะรือโบตก

คาสั่งเทศบาลตาบลมะรือโบตก
ที่ 133/๒๕60
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ของเทศบาลตาบลมะรือโบตก อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
-----------------------------------------------------ตาม ยุท ธศาสตร์ชาติว่า ด้ว ยการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 256 02564) ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเที ยมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิ สัยทั ศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง ชาติต้ านทุ จริต ” และ
นโยบายของรั ฐ บาล ข้ อ ที่ 10 การส่ ง เสริ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บ าลและการป้ อ งกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึก
ในการรั ก ษาศั กดิ์ ศ รี ความเป็ น ข้า ราชการและความซื่ อ สั ตย์ สุ จริ ต ควบคู่กั บ การบริห ารจัด การภาครั ฐ ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ป้ อ งกั น และปราบปรามทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ทุ ก ระดั บ และ
ตอบสนองความต้องกันพร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น
เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลท่าช้างเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต”
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลตาบลมะรือโบตก จึง
กาหนดให้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตาบลมะรือโบตกต่อไป
เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ

-2ในการนี้ เทศบาลตาบลมะรือโบตก จึงมีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ของเทศบาลตาบลมะรือโบตก โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. นายกเทศมนตรีตาบลมะรือโบตก
ประธานคณะทางาน
2. ประธานสภาเทศบาลตาบลมะรือโบตก
รองประธานคณะทางาน
3. ปลัดเทศบาลตาบลมะรือโบตก
คณะทางาน
4. รองปลัดเทศบาลตาบลมะรือโบตก
คณะทางาน
4. ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
คณะทางาน
4. ผู้อานวยการกองช่าง
คณะทางาน
5. ผู้อานวยการกองคลัง
คณะทางาน
6. ผู้อานวยการกองการศึกษา
คณะทางาน
9. ผู้อานวยการกองสวัสดิการ
คณะทางาน
7. หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
คณะทางาน/เลขานุการ
8. หัวหน้าฝ่ายปกครอง
คณะทางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะทางานมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์ทาความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
2. วางแผน จัดทา ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
3. กากับดูแลให้มีการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
4. จัดทารายงานติดตามและสรุปผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 24

เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

(นายอาห์มัด สาเมาะ)
นายกเทศมนตรีตาบลตาบลมะรือโบตก

ประกาศเทศบาลตาบลมะรือโบตก
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตาบลมะรือโบตก 4 ปี
(พ.ศ.2561 – 2564)
********************************
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นนโยบาย
สาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต รุ่นที่
1 ปี2556 ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 (ปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
ด้านการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 และระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560- 2562) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนด้านวิชาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และส่งเสริมให้มีการขยายผลและขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่น
ๆ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต”
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม เทศบาลตาบลมะรือโบตก จึงแสดง
เจตจานงในการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเทศบาลตาบลมะรือโบตกต่อไป เทศบาลตาบลมะรือโบตก จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจริตของเทศบาลตาบลมะรือโบตก 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นายอาห์มัด สาเมาะ)
นายกเทศมนตรีตาบลมะรือโบตก

