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ค าน า 

   การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสงัคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดร้ังความเจริญก้าวหน้าการ

พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซ่ึงในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง  

ต่อเน่ือง ทาให้เกดิความเสยีหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกจิ  ระบบสงัคม  ระบบ

การเมือง  การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่

หน่วยงานในภาครัฐ  ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ

แข่งขันกบัต่างประเทศได้  อย่างทดัเทยีม  ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสงัคม

เพ่ือร่วมกนัพัฒนาปรับปรุงระบบ  การบริหารจัดการ  และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ  กนั โดยการปลูกฝัง

ความซ่ือสตัย์สจุริต  รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ  ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควร

และมีคุณค่า  ประกอบกบัคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่  69/2557  เร่ือง มาตรการ

ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ   โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ  ก าหนด

มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกดักั้นเพ่ือมิให้เกดิการทุจริตได้  เพ่ือให้

การด าเนินการดังกล่าว  บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม   เทศบาลต าบลปะลุรู  จึงได้จัดท าแผนปฏบัิติการ

ป้องกนัการทุจริต 4 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ขึ้น เพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกดิผลในทางปฏบัิติ    เพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และกลยุทธข์องเทศบาล

ต าบลปะลุรู  ให้บรรลุเป้าหมายและผลสมัฤทธิ์ตาม  วิสยัทศัน์ก าหนดไว้  และเป็นการถือปฏบัิติตาม  ค าสั่ง 

คสช. ที่ 69/2557               เร่ือง มาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ซ่ึงเป็น

นโยบายระดับชาติ ด้วย  
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรของเทศบาลต าบลปะลุรู  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มี
อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1. การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ

ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1. โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้
เกิดการทุจริต 

2. สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น 

3. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
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4. การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้
ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5. การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท า
ให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6. การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7. มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ                
ต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ( Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผล
คะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับ
ที่ 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย 
และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ 
ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง  
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 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกันการ
ทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต                  
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอย
ลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม 
ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง ( Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคม
อุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต               
คอรัปชันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่าง
เต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3  เริ่มจากปี               
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ี
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐ
ต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น                        
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
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ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3               
(พ.ศ. 256 1 - 2564)  เทศบาลต าบลปะลุรู   จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริต 4 ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่าน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 1 . เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง   ข้าราชการ
ฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลปะลุรู รวมถึงประชาชนในเขตเทศบาล 
 3 . เพื่ อให้การบริหารราชการของ เทศบาลต าบลปะลุรู เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                 
(Good Governance)  

4. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)  ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลปะลุรู 

5. เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของเทศบาล
ต าบลปะลุรู 

4. เป้าหมาย 
 1. ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลปะลุรู  รวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ปราศจากการ
ก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ จริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ 
 2 . เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ 
 3 . โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลต าบลปะลุรู 
 4 . กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลปะลุรูที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5 . เทศบาลต าบลปะลุรู  มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
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5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1. ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรของเทศบาลต าบลปะลุรูรวมถึงประชาชนใน
เขตเทศบาล  มีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการ
ทุจริต  (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2 . เทศบาลต าบลปะลุรู  สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                  
(Good Governance)  มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3 . ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 4 . สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต าบลปะลุรู  ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 5 . เทศบาลต าบลปะลุรู  มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 
มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย

เหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

1.การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมือง  ฝุายบริหาร  
ข้าราชการการเมืองฝุาย
สภาท้องถิ่น  และฝุาย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
(1) โครงการบริหารงานตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 
(2) กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม 

 
 
 
 

10,000 
 
0 
 

 
 
 
 

10,000 
 
0 
 

 
 
 
 

10,000 
 
0 
 

 
 
 
 

10,000 
 
0 
 

 

 
 

 1.1.2 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการประพฤติตามประมวล
จริยธรรม 
(1) มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล
ต าบลปะลุรู 
(2) โครงการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์ 
สุจริต และปลูกฝัง ทัศคติ วัฒนธรรม
ที่ดีในการต่อต้านการทุจริตให้แก่
ประชาชน 

 
 
 
0 
 
 
 
0 
 

 
 
 
0 
 
 
 
0 

 
 
 
0 
 
 
 
0 

 
 
 
0 
 
 
 
0 

 

  1.1.3 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันแห่งประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(1) กิจกรรมให้ความรู้ เร่ือง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงาน
เทศบาลต าบลปะลุรู 
 
 
 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 
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เหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

 1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

1.2.1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
(1) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปูองกันการทุจริต 

 
 
0 
 

 
 
0 
 

 
 
0 
 

 
 
0 
 

 

  1.2.2 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ 
(1) โครงการอบรมและรณรงค์เพื่อ
ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม   

 
 
 

20,000 
 
 
0 

 
 
 

20,000 
 
 
0 

 
 
 

20,000 
 
 
0 

 
 
 

20,000 
 
 
0 

 

   1.2.3 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
(1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
อาชีพตามแนวพระราชด าริและหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

50,000 

 
 
 

50,000 

 
 
 

50,000 

 
 
 

50,000 

 

 1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
(1) โครงการธรรมะเพื่อชีวิต   

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

 

  1.3.2 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
(1) กิจกรรมการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต แก่เยาวชน 

 
 

30,000 

 
 

30,000 

 
 

30,000 

 
 

30,000 

 

  1.3.3 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
(1) โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ 
“รวมใจภักดิ์  ปลูกต้นไม้ถวาย              
องค์ราชา องค์ราชินี” 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 

มิติที่ 1 รวม  
 

            8  โครงการ 
            3  กิจกรรม 
            1  มาตรการ   

160,000 160,000 160,000 160,000  
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เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

2 . การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

 2.1.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
(1) กิจกรรม “ประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ท้องถิ่น” 

0 0 0 0  

 2.2  มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม  ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง  
โยกย้าย  โอน  เล่ือนต าแหน่ง / 
เงินเดือน  และมอบหมายงาน 
(1) มาตรการการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล                
(ถือปฏิบัติตามระเบียบ)     
(2) มาตรการออกค าสั่งมอบหมาย
ของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  
และหัวหน้าส่วนราชการ 
(3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน” 

 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
0 

 

  2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการให้
บริ หารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือ
และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
(1) โครงการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
(2) โครงการการพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสด ุ
(3) โครงการสร้างความโปร่งใสในการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
(4) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
0 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
0 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
0 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
0 
 
0 
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เหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

  2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการ
ให้บริการสาธารณะ/ บริการ
ประชาชน  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมและโดยไม่
เลือกปฏิบัติ 
(1) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะ
และการบริการประชาชนเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัต ิ

 
 
 
 
 
0 
 
 
 

 
 
 
 
 
0 
 
 
 

 
 
 
 
 
0 
 
 
 

 
 
 
 
 
0 
 
 
 

 

 2.3 มาตรการใช้               
ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและ
ระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชนรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน  เปิดเผย  
ณ  ที่ท าการและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น 
(1) โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
0 

 

  2.3.2 มีการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต  
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
(2) มาตรการมอบอ านาจของ
นายกเทศมนตรี 
(3) มาตรการออกค าสั่งมอบหมาย
ของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล  
และหัวหน้าส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
0 
 

 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
0 
 

 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
0 
 

 
 
 
 
 
0 
 
 
0 
 
0 
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เหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน / บุคคลใน
การด าเนินกิจการ  ก าร
ประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่
ประจักษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
(1) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติ
แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมเทศบาลต าบลปะลุรู 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 

  2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น 
(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุดีเด่น   

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 

  2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
อาชีพตามแนวพระราชด าริและหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

50,000 
 

 
 

50,000 
 

 
 

50,000 
 

 
 

50,000 
 

 

 2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบ หรือ
รับจ้างหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลง
ระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์  
สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(1) มาตรการ  “จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 

 
 
 
 
 
0 
 

 
 
 
 
 
0 
 

 
 
 
 
 
0 
 

 
 
 
 
 
0 
 

 

  2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(1) โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริตของเทศบาลต าบล
ปะลุรู 

 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
0 
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เหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

  2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเร่ืองร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
(1) มาตรการ : “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
(2) มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับ
เร่ืองร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหา 

 
 
 
 
 
 
0 
 
0 

 
 
 
 
 
 
0 
 
0 

 
 
 
 
 
 
0 
 
0 

 
 
 
 
 
 
0 
 
0 

 

มิติที่ 2 รวม   8  มาตรการ 
5  กิจกรรม 
7  โครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000  

3.การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ 
(1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาลต าบลปะลุรู ให้มี
ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น” 

 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 

  3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 
(1) มาตรการ  “เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 

 
 



 

 
-12- 

 
มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย

เหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

  (2) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ 
และทรัพย์สินของเทศบาล และการ
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน            
การคลัง” 

0 0 0 0  

  3.1.3  มีการปิดประกาศ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชาชน 
(1) มาตรการ จัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลปะลุรู  
(2) โครงการส่ือประชาสัมพันธ ์

 
 
 
 
0 
 
 

50,000 

 
 
 
 
0 
 
 

50,000 

 
 
 
 
0 
 
 

50,000 

 
 
 
 
0 
 
 

50,000 

 

 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น  การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน ในการด าเนิน
กิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการ
ด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
(1) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
(2) โครงการ การด าเนินงานศูนย์
เร่ืองราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลปะลุรู 
 

 
 
 
 
 
 
 

20,000 
0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

20,000 
0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

20,000 
0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

20,000 
0 
 
 

 

  3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้
โดยสะดวก 
(1) โครงการ การด าเนินงานศูนย์
เร่ืองราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลปะลุรู 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 

  3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลาย
ลักษณะอักษรให้ประชาชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ 
(1) โครงการ การด าเนินงานศูนย์
เร่ืองราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลปะลุรู 

 
 
 
 
 
 
0 
 

 
 
 
 
 
 
0 
 

 
 
 
 
 
 
0 
 

 
 
 
 
 
 
0 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมาย

เหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา  การ
จัดท างบประมาณ 
(1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลปะลุรู 
(2) โครงการประชาคมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี                
(พ.ศ.2561 - 2564)   

 
 
 
0 
 
 

20,000 

 
 
 
0 
 
 

20,000 

 
 
 
0 
 
 

20,000 

 
 
 
0 
 
 

20,000 

 

  3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดหาพัสดุ 
(1) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 

  3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ และการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
(1) มาตรการการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ปะลุรู 

 
 
 
0 
 
 

 
 
 
0 
 
 

 
 
 
0 
 
 

 
 
 
0 
 
 

 

มิติที่ 3 รวม  5  มาตรการ 
2  กิจกรรม 
6  โครงการ 

90,000 90,000 90,000 90,000  

4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการ
จัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล 
(1) กิจกรรมจัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน 

 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 
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เหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

  4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบ
ควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มี
การจัดท าแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเส่ียง และรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
(1) กิจกรรมการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบล     
ปะลุรู 

 
 
 
 
 
 
0 
 
 

 
 
 
 
 
 
0 
 
 

 
 
 
 
 
 
0 
 
 

 
 
 
 
 
 
0 
 
 

 

 4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งต้ัง โอน 
ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
(1) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งต้ัง การโอน ย้าย 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 

  4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหาร
งบประมาณ การรับจ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
(1) กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
(2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการรับ 
การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของเทศบาลต าบลปะลุรู 

 
 
 
 
 
0 
 
0 
 

 
 
 
 
 
0 
 
0 
 

 
 
 
 
 
0 
 
0 
 

 
 
 
 
 
0 
 
0 
 

 

  4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
(1) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
 

 
 
0 
 
 

 
 
0 
 
 

 
 
0 
 
 

 
 
0 
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เหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

 4.3 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของ             
สภาท้องถิ่น 
 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้ 
(1) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 

20,000 

 

  4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดย
ไม่ฝักใฝุฝุายใด 
(1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 

 

 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 

 

มิติที่ 4 รวม   1  มาตรการ 
7  กิจกรรม 

 

20,000 20,000 20,000 20,000  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3 
 

มิติที่  1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนึกแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง  ฝ่ายบริหาร  
ข้าราชการ  การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  1.1.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2.  หลักการและเหตุผล 

 หลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการที่ดี  ( Good  Governance)  เป็นหลักส าคัญในการ
บริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต  โปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตส านึกในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง  นอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  อีกท้ังสามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย  จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังท่ีมีส่วน
บั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง  ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น  ต้องน า
หลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนการเมือง  ภาคราชการ  ภาคธุรกิจเอกชนตลอดจนภาค
ประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง  พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต  
ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น  ทั้งนี้  กลไกการน าหลัก
ธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย  ความชอบธรรม  ความโปร่งใส  ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้  ความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น  ปรากฏอยู่
ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน  ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาล
ไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ  ของภาครัฐ  จึงนับเป็นการส่ง
สัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลไปในทางท่ีดีขึ้นแล้ว  แต่อย่างไรก็ตาม  ส าหรับ
กรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรื อองค์กรภารรัฐ
นั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบ
ธรรม  ( Legitimacy)  หลักความโปร่งใส  ( Transparency)  หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้  
(Accountability)  หลักความมีประสิทธิภาพ  ( Efficiency)  และหลักการมีส่วนร่วม  ( Participation)  ดังนั้น  
การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐาน
ด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ  จะต้องค านึงถึงกรอบเปูาหมาย   วัตถุประสงค์แนวทาง  หรือ
วิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ  เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
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 ดังนั้น  เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลปะลุรู  จึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลขึ้น 
3.  วัตถุประสงค ์
  1.  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรม าภิบาล  คุณธรรม  และ
จริยธรรม 
  2.  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ  (Anti  Corruption) 
  3.  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
  4.  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่าง ๆ  ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  5.  เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร 
4.  เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างเทศบาลต าบลปะลุรู 
5.  พ้ืนที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลปะลุรู  
6.  วิธีด าเนินการ 
  1.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
  2.  มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  3.  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อจัดหาวิทยากร  
  4.  จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม  ตลอดจนการจัดกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  5.  สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  
7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  งบประมาณ จ านวน  10,000  บาท 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบลปะลุรู 
10.  ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
  1.  ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม  และ
จริยธรรม 
  2.  ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ  (Anti  Corruption) 

 
 
 

-18- 



 

 
  3.  ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
  4.  ผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่าง ๆ  ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการที่ 2 
1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม  :  กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
2.  หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของ
โลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์  มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ  ให้เป็นคนดี  ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ  “เจ้าหน้าที่ของรัฐ ”  ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์  ต้องดูแล  จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ  การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อ
ประเทศชาติ 
  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมใน
องค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลปะลุรู จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร
ในสังกัดเพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มี
จิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน  จึงได้ท าโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
3.  วัตถุประสงค ์
  1 .  เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลปะลุรู  มีคุณธรรมจริยธรรม  เข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา  และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
ส่วนตัว  และในการปฏิบัติราชการ 
  2.  เพ่ือให้พนักงาน  ได้รับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ  เกิดความส านึก
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว  
ประชาชน  และประเทศชาติ  สร้างจิตส านึกในการท าความดี  รู้จักการให้  การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 
  3.  เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของเทศบาลต าบลปะลุรู  ในการเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
4.  เป้าหมาย / ผลผลิต 
  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลปะลุรู 
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5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลปะลุรู 
6.  วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  แบ่งเป็น  3  แนวทาง  คือ 
  1.  การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรม  โดยคณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาลต าบลปะลุรู  
บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
  2.  จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่  ส่งเสริมให้รู้รัก  สามัคคี  เสียสละ  ช่วยเหลือ  
แบ่งปันและเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม  เช่น  การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม  
หรือท าบุญถวายทายแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ  หรืออาพาธ  เป็นต้น 
  3.  การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม  และบ าเพ็ญประโยชน์  ณ  วัดต่าง ๆ  
7.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8.  งบประมาณในการด าเนินการ 
  ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบลปะลุรู 
10.  ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  1.  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  มีคุณธรรมจริยธรรม  เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  และการปฏิบัติงาน 

 2.  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  ได้รับการพัฒนาจิตใจ  พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วม
ในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและเทศชาติ  รู้จักการให้และเสียสละ
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

 3.  สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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1.1.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ  :  มาตรการ  “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลปะลุรู” 
2.  หลักการและเหตุผล 
  ตามที่เทศบาลต าบลปะลุรู ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลปะลุรู  โดยก าหนด
กลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้   การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว  ให้ถือเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 
ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับ จริยธรรม
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558   ก าหนดให้พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานของเทศบาล  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
และประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นใน
ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประกา ร ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมมีจิตส านึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  
สุจริต และรับผิดชอบ  ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน  
ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย  ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่
เลือกปฏิบัติ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส  และตรวจสอบได้  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร  และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ  โดย
อาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม  ตามนัย
หนังสือส านักงาน  ก.พ.ที่ นร 1013.7/ ว 11  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557  ซึ่งเทศบาลต าบลปะลุรู ควรน าแนว
ทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
  ดังนั้น  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน  
เทศบาลต าบลปะลุรู  ได้จัดท ามาตรการ  “ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลปะลุรู ”  
ขึ้น  เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  
มีคุณธรรม  จริยธรรม  ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
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3.  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2.  เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ  ของเทศบาลต าบลปะลุรู  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.  เพ่ือให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อ ถือ   เกิดความม่ันใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4.  เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝุายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน
และต่อสังคมตามล าดับ 
  5.  เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ จะ
เกิดข้ึน  รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4.  เป้าหมาย / ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างทั่วไป  
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลปะลุรู  
6.  วิธีด าเนินการ 
  1.  เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลปะลุรู  เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร  
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ  อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
  2.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลปะลุรู  เปิดเผยเป็นการ
ทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขอ ง
ราชการ  เรื่อง  ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตร  9  วรรคหนึ่ง (8) 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561-2564)  
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบลปะลุรู 
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10.  ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลต าบลปะลุรู 

โครงการที่ 2 
1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการ 

   ต่อต้านการทุจริตให้แก่ประชาชน 
2.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา เทศบาล  และพนักงานเทศบาล  เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็น
กลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นท้ังยังมี
หน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น  ดังนั้น  การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดี
มีความสุขหรือไม่  จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา เทศบาล  และพนักงานเทศบาล
ทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท า
ทุกสิ่ง  เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม
ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม  โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุก
ระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ  ศักดิ์ศรี  รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่าง
ที่ดีของสังคม  ยึดมั่นในคุณธรรม  ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  ตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม  ซื่อสัตย์  สุจริต  
เสียสละ  มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม  จริยธรรม  การตัดสินใจที่จะ
กระท าหรือไม่กระท าการใดได้อย่างเหมาะสม  อันรวมถึงการปูองกันการกระท าทุจริตในระบบราชการด้วย 
  ดังนั้น  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์  สุจริต  ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เทศบาลต าบลปะลุรู  จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์  สุจริต  
และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตขึ้น 
3.  วัตถุประสงค ์
  1.  เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลปะลุรู  ให้มีจิตสาธารณะและเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 
  2.  เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลปะลุรู 
  3.  เพ่ือให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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  4.  เพ่ือให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้างได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่ง
คุณธรรมและสมานฉันท์  ประพฤติตน  เป็นพลเมืองดี  สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว  ประชาชน  และ
ประเทศชาติ  สร้างจิตส านึกในการกระท าความดี  รู้จักการให้  การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์
ร่วมกัน 
4.  กลุ่มเป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลปะลุรู   และประชาชนจ านวน 51 คน   
5.  ระยะเวลาด าเนินการ   
  4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561-2564)  
6.  งบประมาณด าเนินการ 
  ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
7.  วิธีการด าเนินงาน 
  1.  บรรยายเรื่อง  การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  และการปรับเปลี่ยน
ฐานความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 
  2.  บรรยายเรื่อง  การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายบริหาร
และฝุายสภาท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  3.  แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์  สุจริต  และปลูกฝังทัศนคติและ
วัฒนธรรมที่ดีให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ า   
และพนักงานของเทศบาลต าบลปะลุรู 
  4.  ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย 
8.  สถานที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลปะลุรู 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบลปะลุรู 
10.  ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  1.  ระดับความรู้  ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  75  
  2.  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  
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1.1.3  สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลต าบลปะลุรู 
2.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือ
บางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด  พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิด
ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ  (ประโยชน์ของส่วนรวม)  แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
  “ผลประโยชน์ทับซ้อน ”  หมายถึง  สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่  
และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว  โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ  ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ  ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้  อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ  ทั้งในหน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัด  หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจ
ให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ  ทั้งนี้
หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งในปีงบประมาณ  พ.ศ.
2559–2560  หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร  เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่  เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ดังนั้น  เทศบาลต าบลปะลุรู  จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้  ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่บุคลากรในเทศบาลต าบลปะลุรู  เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  จึงได้จัดกิจกรรมปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเทศบาลต าบลปะลุรู  เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดย
ยึดถือระเบียบ  กฎหมาย  คุณธรรม  จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน  เพ่ือไม่ให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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3.  วัตถุประสงค ์
  1.  เพ่ือให้ความรู้  ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาลต าบลปะลุรู  พนักงานจ้างเก่ียวกับการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  2.  เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาล
ต าบลปะลุรู 
  3.  เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลปะลุรู  มีจิตส านึก  ค่านิยม  
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์  สุจริต  มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรมอันมั่นคง  ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
4.  เป้าหมาย 
  พนักงานเทศบาลต าบลปะลุรู  
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลปะลุรู  
6.  วิธีการด าเนินการ 
  จัดประชุมประจ าเดือนและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
7.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
  4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8.  งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
  ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบลปะลุรู 
10.  ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด  
  พนักงานเทศบาลต าบลปะลุรู  และพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ผลลัพธ์  
  พนักงานเทศบาลต าบลปะลุรู   และพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  และมี
ความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
  1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  

โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ :  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
2.  หลักการและเหตุผล 
  ประชาชนหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่ความส าเร็จทั้งด้านคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  องค์กรนั้น ๆ  ย่อมประสบความส าเร็จ  มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง  มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะต่าง ๆ  ในการ
ปฏิบัติงาน  มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดีเม่ือได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใด ๆ  แล้ว  ย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้น ๆ  ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ  ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้ อย
ความสามารถ  ไร้อุดมการณ์  ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในการท างาน  ย่อมท าให้องค์กรนั้น ๆ  ด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า  นอกจากบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ  มีทักษะและประสบการณ์
การท างานสูงแล้ว  ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรรมในการปูองกันการทุจริต  มีจรรยาบรรณ  ค่านิยม  บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง  หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง  
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตส านึกท่ีดี  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีความ
รับผิดชอบ  ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท  เสียสละ  มีความเมตตา  กรุณา  เอ้ือเฟ้ืยเผื่อแผ่ต่องาน  ต่อหน่วยงาน  
ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว  ย่อมน าพา
องค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญมากยิ่งข้ึน  มีความโปร่งใสมีการปูองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบ
ได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 
  เทศบาลต าบลปะลุรู  จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริตขึ้น  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน  ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการ   และ
พนักงานจ้าง  ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้  ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานห่างไกลจาการทุจริต  และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข  รู้จักความพอดีมี
ความพอเพียง  ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ  มีเจตคติที่ดี  มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง  ต่อการ
ท างาน  ต่อเพ่ือนร่วมงาน  ต่อผู้มาขอรับริการ  ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 
3.  วัตถุประสงค ์
  1.  เพ่ือให้บุคลากรและประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา 
  2.  เพ่ือให้บุคลากร และประชาชน สามารถน าหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตให้อย่างถูกต้อง 
  3.  เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ  ค่านิยมและเจตคติของบุคลากร   และประชาชนในการต่อต้าน             
การทุจริต   
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  4.  เพ่ือปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  ให้แก่บุคลากร  และ
ประชาชน 
4.  กลุ่มเป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ข้าราชการ/พนักงาน  และประชาชน  จ านวน  100  คน 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
    เทศบาลต าบลปะลุรู  
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
7.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
  1.  ติดต่อประสานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2.  ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
  3.  จัดท ารายละเอียดโครงการฯ  ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
  4.  เสนอรายละเอียดโครงการ  ก าหนดการและหลักสูตร  เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้
ถูกต้องและเกิดความเหมาะสม 
  5.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
  6.  วัดผลและประเมินผลโครงการฯ 
8.  งบประมาณ 
  งบประมาณ จ านวน  20,000  บาท 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปะลุรู 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.  บุคลากรและประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนาอย่างแท้จริง 
  2.  บุคลากรและประชาชนส ามารถน าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
  3.  ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ  ค่านิยม  ความซื่อสัตย์  และเจตคติที่ดี  
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  1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  

โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการอบรมและรณรงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  หลักการและเหตุผล 

5  มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day ซึ่งถูกก าหนดขึ้น
จากที่ประชุมใหญ่ ณ กรุงสตอกโฮลม์ โดยองค์การสหประชาชาติ เมื่อปี 2515 อันเนื่องมาจากหลายๆประเทศเริ่ม
ตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนทั่วโลกและนับวันมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนทุกปี 

ภาวะโลกร้อน เป็นอีกหนึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท่ีเกิดจาก
การกระท าของมนุษย์ที่ท าให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมสูงขึ้น เราจึงเรียกว่า ภาวะโลกร้อน ( Global Warming) 
กิจกรรมของมนุษย์ที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน คือ กิจกรรมที่ท าให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพ่ิมมากข้ึน 
ได้แก่ การเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยตรง เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง และการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจก           
โดยทางอ้อมคือการตัดไม้ท าลายปุา ปรากฎการณ์เรือนกระจก หมายถึง การที่ชั้นบรรยากาศของโลกกระท าตัว
เสมือนกระจกที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ผ่านทะลุลงมายังผิวพ้ืนโลกได้ แต่จะดูดกลืนรังสีคลื่นยาวที่โลก
คายออกไปไม่ให้หลุดออกนอกบรรยากาศ ท าให้โลกไม่เย็นจัดในเวลากลางคืน บรรยากาศเปรียบเสมือนผ้าห่มผืน
ใหญ่ที่คลุมโลกไว้ ก๊าซที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ผ่านทะลุลงมาได้แต่ไม่ยอมให้รังสีคลื่นยาวที่โลกคาย
ออกไปหลุดออกนอกบรรยากาศ เรียกว่า ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเราสามารถช่วยกันที่จะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ได้โดยช่วยกันปลูกและรักษาต้นไม้ให้คงอยู่                    

ฝุุนในอากาศที่เกิดจากทรายบนถนนและขยะมูลฝอยจากครัวเรือนก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  โดยที่ฝุุนอากาศท่ีเกิดจากทรายบนถนนเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ และอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจรได้ ส่วน
ขยะมูลฝอยจากครัวเรือนก็ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้ าในฤดูฝนของเทศบาลต าบลปะลุรู เนื่องจาก
ประชาชนมักท้ิงขยะลงในแม่น้ าคูและคลองระบายน้ าภายในเขตเทศบาล เมื่อถึงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูน้ าหลาก การ
ระบายน้ าจึงระบายได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท าให้เกิดน้ าท่วมขังในเขตเทศบาลเมื่อเดือนมกราคมที่
ผ่านมาสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพ่ือบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนและน้ า
ท่วมในเขตเทศบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงจัดให้มีโครงการอบรมและรณรงค์เพ่ือร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  1.  เพ่ือลดปริมาณฝุุนที่เกิดจากทรายบนถนน 

2.  เพ่ือลดปริมาณขยะในคูและคลองระบายน้ า 
3.  เพ่ือเพ่ิมปริมาณต้นไม้ในเขตเทศบาล 
4.  เพ่ือให้อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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4. เป้าหมาย 
1.  ก าจัดทรายในถนนสายหลัก 
2.  ก าจัดและลดการทิ้งขยะลงในคูและทางระบายน้ า 
3.  ปลูกต้นไม้บริเวณรอบลานกีฬาอเนกประสงค์ (หน้าสมาคมซินเหนียนฯ) 
4.  จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข  50  คน จ านวน 1 วัน        

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลปะลุรู  
6.  วิธีด าเนินการ 
  1.  จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 

2.  ออกเดินรณรงค์พร้อมแจกใบปลิวเพ่ือลดการทิ้งขยะลงในคูและทางระบายน้ าภายในชุมชน 
ก าปงบารู โดยคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้น าชุมชน อสม. และมวลชนกลุ่มต่างๆ 

3.  ปลูกต้นไม้บริเวณรอบลานกีฬาอเนกประสงค์ โดยคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้น าชุมชน อสม.  
และมวลชนกลุ่มต่างๆ 
  4.   ล้างถนนเพื่อก าจัดทรายบนถนนสายหลักโดยกองสาธารณสุขฯ  
  5.  ฉีดล้างคูระบายน้ าสายต่างๆในเขตเทศบาล โดยกองสาธารณสุขฯ  
  6.  ก าจัดวัชพืชและขยะในคลองระบายน้ า 3 สาย ภายในเขตเทศบาล โดยกองสาธารณสุขฯ 

7.  ติดปูายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดการทิ้งขยะลงบนถนนในคูและคลอง 
ระบายน้ า โดยกองสาธารณสุขฯ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564) 
   มีนาคม – เมษายน   ล้างถนนสายหลัก  
   พฤษภาคม – กรกฎาคม   ฉีดล้างคูระบายน้ า  
   สิงหาคม – ตุลาคม   ก าจัดวัชพืชและขยะในคลองระบายน้ า 3 สาย  

  มิถุนายน    จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
     และสิ่งแวดล้อม 

   มิถุนายน    ปลูกต้นไม้และรณรงค์พร้อมแจกใบปลิวในชุมชนก าปงบารู  
   มิถุนายน    ติดปูายประชาสัมพันธ์เพ่ือลดการทิ้งขยะ  
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8. งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณ จ านวน  20,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลต าบลปะลุรู 
10.  ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 

1.  อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้และสามารถเป็นแกนน าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
  2.  ประชาชนที่อาศัยอยู่ติดหรือสัญจรไปมาบนถนนสายหลักไม่ได้รับผลกระทบ เรื่องฝุุนที่เกิด 
จากทรายบนถนน 
  3.  ปริมาณขยะในคูและคลองระบายน้ าลดลง 
  4.  พ้ืนที่รอบสนามกีฬาอเนกประสงค์ (หน้าสมาคมซินเหนียนฯ) มีความร่มรื่น 

โครงการที่ 2 
1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม 
2.  หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้านับเป็นเปูาหมายที่ส าคัญท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดเป็น
นโยบายไว้อย่างชัดเจน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี อันเป็นส่วนส าคัญ
ของการเพิ่มพูนรายได้แก่ท้องถิ่น  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม   อ านวยความสะดวกรวดเร็ว  ในการช าระภาษีของ
ประชาชน  อันจะช่วยให้ท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมข้ึน  เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆ  และประชาชนเกิดความ            
พึงพอใจต่อการช าระภาษี  เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  
และเป็นการให้บริการ   อ านวยความสะดวกประชาชนผู้ช าระภาษีในช่วงเวลาพักเท่ียงของวันราชการ  และนอก
เวลาราชการ 

3.  วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  ในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม  

  2. เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บรายได้  

  3. เพ่ือเร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมายและเป็นธรรม  

  4. เพ่ือบริการและอ านวยความสะดวกประชาชนผู้ช าระภาษี  

  5. ตรวจสอบเร่งรัดการจัดเก็บรายได้  

4. เป้าหมาย 
 เพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  และบริการอ านวยความสะดวกให้ประชาชน ผู้ช าระภาษีนอกเวลา
ราชการ  และช่วงเวลาพักเท่ียงของวันราชการ 
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5. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 

6. วิธีด าเนินการ 
  1. เสนอขออนุมัติโครงการตามล าดับขั้น  
  2. ให้พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. 
และตั้งแต่เวลา 16.30–18.00 น.  ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 09.00–12.00 น.   

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง  เทศบาลต าบลปะลุรู  
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  อย่างทั่วถึง  

  2. พัฒนาการจัดเก็บรายได้  

  3. ประชาชนผู้ช าระภาษีได้รับความพึงพอใจ  และเต็มใจในการเสียภาษี  

  4. ประชาชนมีจิตส านึกในการช าระภาษี  เพ่ือน ามาพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-32- 
  1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามแนวพระราชด าริและหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
           ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  ตาม พรบ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปก ครอง
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด  2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะมาตรา 16                
ให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น (6)                 
การส่งเสริม การฝึก  และประกอบอาชีพ 
 เทศบาลต าบลปะลุรู ได้จัดท าโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามแนวพระราชด าริและ                       
หลักเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ในการยึดหลักทางสายกลาง  มีความพอเพียง  และมี
ความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง  เทศบาลมีความตระหนักในปัญหาเศรษฐกิจและภาวะ
ราคายางตกต่ า  จึงจัดโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเกษตรและความรู้ด้านอาชีพต่างๆ แก่ประชาชนผู้สนใจเพ่ือ
ลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวตลอดจนจัดกิจกรรมเชิดชูบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์   
 1.  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ทางการเกษตรและด้านอาชีพต่างๆ 
 3.   เพ่ือให้ประชาชนลดรายจ่าย  เพ่ิมรายได้ในครัวเรือน 
 4. เพ่ือมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในเขตเทศบาลต าบลปะลุรู   

5. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนผู้สนใจในเขตเทศบาลต าบลปะลุรู จ านวน 100  คน 

6. วิธีด าเนินการ  
 1.  ประชุมปรึกษาหารือท าแผนการด าเนินงาน 
  2.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝุายต่างๆ 
 3.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 
 4.  ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
 5.  ด าเนินงานตามโครงการ   
 6.  สรุปผลการด าเนินงาน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)     

8. งบประมาณด าเนินการ 

 งบประมาณ จ านวน 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 กองการศึกษา  เทศบาลต าบลปะลุรู   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
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       1.3  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต  

โครงการที่ 1  

1. ชื่อโครงการ : โครงการธรรมะเพื่อชีวิต   

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   ด้วยสภาพเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเมือง ศีลธรรมและ
ปัญหาต่างๆ  เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ปัญหาต่างๆเหล่านี้สาเหตุเกิดจากการขาดการ
ด าเนินงานส่งเสริมศีลธรรมอย่างจริงจัง  โดยเฉพาะสังคมไทยในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมใหม่ๆ
บทบาทวิถีสังคมไทยเป็นไปตามสถานการณ์บ้านเมือง  ปัญหาต่างๆจึงตกอยู่กับประชาชนของชาติอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้  เพ่ือเป็นการพัฒนาประชาชนอันเป็นทรัพยากรของชาติให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  ใน
การจะด ารงชีพอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างปกติสุข  จึงจ าเป็นต้องน าหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาหล่อหลอม
ประชาชนให้เป็นบุคลากรที่ดีของชาติ  จะได้รับการอบรมคุณความดีด้านคุณธรรม  จริยธรรมและศีลธรรม  
สามารถน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  เป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติต่อไป  กองการศึกษา  เทศบาลต าบลปะลุรู  จึงได้จัดโครงการธรรมะเพ่ือชีวิต  ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม 
2.  เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยมในวัฒนธรรมไทย  ลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  เป็นผู้มีสุขภาพจิต 

ที่เข้มแข็ง  มีความอดทนและสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึน 
3.  เพ่ือห่างไกลจากจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุขทุกชนิด 

     4.  เพ่ือส่งเสริมให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา  อบรม  และปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้อง  สามารถน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
     5.  เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาค าสอนทางพระพุทธศาสนาและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยอันดีงาม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
      พุทธศาสนิกชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลปะลุรู  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 วัดโคกตา  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส  
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6. วิธีด าเนินงาน 
1.  เขียนและน าเสนอโครงการเพ่ือขออนุมติด าเนินการ 
2.  ประชุมปรึกษาหารือจัดท าแผนด าเนินงาน 

  3.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 4.  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม 
 5.  ด าเนินงานตามโครงการ     

6.  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)   
8. งบประมาณ  

งบประมาณ จ านวน 50,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา  เทศบาลต าบลปะลุรู 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
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  1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  

โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม  :  กิจกรรมการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตแก่เยาวชน 
2.  หลกัการและเหตผุล   
  ปัจจุบันเด็กและเยาวชนจํานวนไม่น้อยเห็นปัญหาเร่ืองการคอรัปชั่น  หรือการ        
ฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นเร่ืองที ่ “ยอมรับได้ ” หากตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย หรือการยอมให้รัฐบาล   
มีการทุจริตเกิดขึ้นบ้างหากมีผลงานทีเ่กิดประโยชน์ สะท้อนให้เห็นว่าเยา วชนไทยขาดการปลูกฝัง  ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยมทีไ่ม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหล ว ของคุณธรรม จริยธรรม 
จะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ  ตามมาอีกมากมาย 
  เทศบาลต าบลปะลุรูตระหนักถึงปัญหาทีเ่กิดขึ้น  จงึได้จดักิจกรรมการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือรณรงค์ต่อต้านการทุจริตแก่เยาวชนขึ้น  เพ่ือกระตุ้นให้เยาวชนตื่นตัว เห็นความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบต่อไป 
3.  วัตถุประสงค ์
  1.  เพ่ือสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในกลุ่มเยาวชน 
  2.  เพ่ือให้มีสื่อท่ีทันสมัย เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเยาวชนในปัจจุบัน 
4.  เป้าหมาย 
  นักเรียน เยาวชนในเขตเทศบาล 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลปะลุรู 
6.  วิธีด าเนินการ 
  1.  ขออนุมัติด าเนินกิจกรรมการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
  2.  มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบกิจกรรมการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  และผู้ที่เกี่ยวข้อง                   
เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมการจัดกิจกรรมการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
  3.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
  4.  ด าเนินงานตามกิจกรรม 
  5.  สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
7.  ระยะเวลาด าเนินงาน 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
8.  งบประมาณ  
  งบประมาณ จ านวน  30,000  บาท  
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลปะลุรู 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
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  1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “รวมใจภักดิ์  ปลูกต้นไม้ถวายองค์ราชา  องค์ราชินี” 

2.  หลักการและเหตุผล 
    ตามท่ีกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค  4  ส่วนหน้า  (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) แจ้งให้
เทศบาลจัดกิจกรรมรวมใจภักดิ์  ปลูกต้นไม้ถวายองค์ราชา  องค์ราชินี  เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ  
รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร  และความสงบเรียบร้อยของสังคม   รณรงค์ให้ส่วนราชการ องค์กรและภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้ง
ประชาชนในพื้นท่ีรวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ในที่ดินของหน่วยงานและพ้ืนที่รับผิดชอบ  
  เทศบาลต าบลปะลุรู  จึงได้ก าหนดจัดโครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ  “รวมใจภักดิ์  ปลูกต้นไม้
ถวายองค์ราชา องค์ราชินี” เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช  บรม
นาถบพิตร  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ  น าความ
ร่มเย็นเป็นสุขมาสู่พสกนิกรโดยถ้วนหน้า 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ  

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช  บรมนาถบพิตร                
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

 2.  เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์  
 3.  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรในหน่วยงานของเทศบาล  

และประชาชนในชุมชน 
 4.  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลต าบลปะลุรู 
 5.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน  องค์กรและภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่รวมใจภักดิ์ปลูกต้นไม้ถวาย  

องค์ราชา องค์ราชินีในที่ดินของเทศบาล 
  6.  เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะแก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
ประชาชนทั่วไปและเยาวชน  
4.  เป้าหมาย 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้าง
ทั่วไป  พนักงานจ้างตามโครงการฯ  อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  กรรมการชุมชนทั้ง  8  ชุมชน  ชมรม
ผู้ประกอบการ  ประชาชนทั่วไปและเยาวชน  จ านวน  150  คน 

 
 
 



 

- 38 - 
 

5.  วิธีด าเนินการ 
 1.  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณรอบ ๆ สระส ารองน้ าดิบทางไปน้ าตกฉัตรวาริน และบริเวณท่ีทิ้ง

ขยะเก่า  เช่น  ต้นสีตรัง  ชมพูพันธ์ทิพย์  มะฮ๊อกกานี  และต้นพะยอม 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  -  วันที่  27  กุมภาพันธ์  2560 
  -  วันที่  19 เมษายน  2560 
  -  วันที่  6  มิถุนายน  2560 
  -  วันที่  25  กรกฎาคม  2560 
  -  วันที่  12  กันยายน  2560 

7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปะลุรู 

8.  งบประมาณ 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ข้าราชการและประชาชนทุกคนได้ร่วมถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร  

มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช  บรมนาถบพิตร  และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

 2.  ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนในชุมชนมีใจรักต้นไม้ รักปุาไม้ และหวง
แหนทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อม 

 3.  เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน ระหว่างเทศบาลกับประชาชนในชุมชนที่ดีข้ึน 
 4.  สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในเขตเทศบาลต าบลปะลุรูจะดีข้ึน 
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มิติที่  2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
  2.1  แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
   2.1 .1  แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ/ กิจกรรม : กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น” 
2.  หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรา มการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ  ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต ทุกรูปแบบ  โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนด
วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติด้านทุจริต”  มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต  ( Corrupation  Perceptions  Index : CPI)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ในปี  พ.ศ.2564  
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  
โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่  3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
  ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธ์ศาสตร์ที่  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perception Index : CPI) 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง  ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไก
หนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น  และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ  
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี  ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้
เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด  และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
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  ทั้งนี้  ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้
สร้างความขมข่ืนใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน  ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจ จัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ  บั่นทอนความมีคุณธรรม  จริยธรรม  
ซื่อสัตย์สุจริต  ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป  และหากจะว่ากันไปแล้ว  เรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน  เพียงแต่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก  และมากกว่าคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ  จึงมีโอกาสหรือความเป็นไป
ได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น  อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า  แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง  จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงาน
ราชการอ่ืน  และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ  ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจ
เป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม  ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันทุจริต  ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส  มีความเข็มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  และยกระดับมาตรฐานในการปูองกัน
การทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
2.  วัตถุประสงค ์
  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
ด้วยการจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
3.  เป้าหมาย / ผลผลิต 
  1.  ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  อย่างน้อย  1  ฉบับ 
  2.  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  3.  แผนปฏิบัติการปูองกันทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี 
4.  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลปะลุรู  
5.  วิธีด าเนินการ 
  1.  ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.  ประชุมหน่วยงาน / บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  3.  จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  4.  ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  5.  จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันทุจริต 
  6.  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  7.  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันทุจริต 
  8.  รายงานผลการด าเนินการ 
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6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 –2564) 
7.  งบประมาณด าเนินการ 
  ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
8.  ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบลปะลุรู 
9.  ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  1.  มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  อย่างน้อย  1  ฉบับ 
  2.  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  3.  มีแผนปฏิบัติการปูองกันทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี  จ านวน  1 ฉบับ 
 ผลลัพธ์ 
  1.  การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความโปร่งใส  สามารถปูองกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  2.  ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
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 2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.1  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม  ท้ังในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง  โยกย้าย  โอน  เลื่อนต าแหน่ง / เงินเดือน  และมอบหมายงาน 

โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ/มาตรการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)     
2.  หลักการและเหตุผล 
  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลปะลุรู  เป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร  โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  และประชาชนการพัฒนางานขององค์กร  จะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน  และมีมาตรการในท างานที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบการท างานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ  เป็นธรรม  เพื่อน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส  และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้
อย่างแท้จริงต่อไป 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  มาตรา  50  วรรคท้าย  ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร  ตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2556  
มาตรา  6  ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น  ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนราธิวาส   เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล  ลงวันที่  28  พฤศจิกายน 2545   และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  
มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ลงวันที่ 6 ตุลาคม  
2558 
  ดังนั้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  เป็นไป
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน  มีความโปร่งใส  และตรวจสอบการท างานได้  จึงได้จัดให้มีมาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
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3.  วัตถุประสงค ์
  1.  เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล 
  2.  เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้
  3.  เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารบุคคล 
  4.  เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้
คนดีคนเก่งเข้ามาท างาน 
4.  เป้าหมาย / ผลผลิต 
  จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล  จ านวน  1  มาตรการ  
4.  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลปะลุรู  
5.  วิธีด าเนินการ 
  1.  ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ต าแหน่ง / เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลปะลุรู  พ.ศ.2545 
  2.  น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
  3.  ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
  4.  ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
7.  งบประมาณด าเนินการ 
  ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
8.  ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบลปะลุรู 
9.  ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
  1.  มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาล  จ านวน  1  มาตรการ 
  2.  เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 ผลลัพธ์  
  1.  ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า  90 % 
  2.  บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
ไม่ต่ ากว่าระดับ 3   
  3.  การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส  สามารถปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 



 

-44- 

โครงการที่  2 
1.  ชื่อโครงการ  :  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการ 
2.  หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลปะลุรู เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบหนึ่ง ที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งท่ีเป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน และข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้อง
ท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น 
มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุาย
ผู้บริหาร  ไม่มีการกระจายอ านาจ  หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่างๆ  ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความ
ล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่  ส่งผลให้ระบบการให้บริการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 มาตรา  
6 และมาตรา  37  ที่ก าหนดให้การบริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ   ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ  การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  มาตรา 
48 (2)  เตรส  ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของ
เทศบาล มาตรา 48 สัตตรส ก าหนดให้นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล  
และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล  มาตรา  48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอ านาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ ของ
นายกเทศมนตรีได้  มาตรา 48 เอกูนวีสติ ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  และลูกจ้า
เทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ า ของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย 
และอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารราชการเป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่
สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค ์
  1.  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  2.  เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  3.  เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  4.  เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
3.  เป้าหมาย / ผลผลิต 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน  
4  ฉบับ  ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรีมอบหมายให้
ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการ  ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล  และ
ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
4.  พื้นที่ด าเนินการ  
  ส านัก งานเทศบาลต าบลปะลุรู 
5.  วิธีด าเนินการ 
  1.  ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต  อนุมัติ  ตามกฎหมาย  ระเบียบฯ  ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
  2.  จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
  3.  จัดท าประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  4.  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
7.  งบประมาณด าเนินการ 
  ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
8.  ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบลปะลุรู 
9.  ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  

1.  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน  จ านวนไม่น้อยกว่า  4  ฉบับ 
 ผลลัพธ์  
  1.  ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  2.  ประชาชนได้รับความสะดวก  และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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โครงการที่ 3 
1.  ชื่อโครงการ :  กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน  ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลปะลุรู  ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้น ๆ  ของเรื่องการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการ พนักงาน เทศบาลต าบลปะลุรู  เรืองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรี
ต าบลปะลุรู  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน ของพนักงานเทศบาลต าบลปะลุรู  ด้วยเหตุผลนี้เอง
จึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3.  วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส  เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้
4.  เป้าหมาย / ผลผลิต 
  พนักงานเทศบาลต าบลปะลุรู 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลปะลุรู  
6.  วิธีการด าเนินการ 
  1.  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาลต าบล              
ปะลุรู โดยแต่งตั้งปลัด เทศบาลเป็นประธานกรรมการ  และหัวหน้าส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ  
และให้พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  2.  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน พนักงานเทศบาลต าบลปะลุรู   โดย
ประกอบด้วยประธานกรรมการ  หัวหน้าส่วน ราชการไม่น้อยกว่า 3 คน  เป็นกรรมการ  และพนักงานเทศบาล ที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  3.  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ พนักงานเทศบาล
ต าบลปะลุรู   เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมาณผลการปฏิบัติราชการ 
  4.  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ พนักงานเทศบาล
ต าบลปะลุรู รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลปะลุรู 
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  5.  คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาลต าบลปะลุรู   พิจารณาทบทวนผล
การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานเทศบาลต าบลปะลุรู เสนอมา  โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ พนักงาน
เทศบาลจังหวัดนราธิวาส   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ พนักงานเทศบาล   
(แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3)   พ.ศ.2559 (การเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล)  ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) ช่วงระยะเวลา  มีนาคม – เมษายน                                  
และกันยายน – ตุลาคม 
7.  งบประมาณด าเนินการ 
  ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
8.  ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปะลุรู 
9.  ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส  เป็นธรรม  ตรวจสอบได้  
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  2.2. 2  สร้างความโปร่งใสในการให้บริ หารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง เทศบาลต าบลปะลุรู จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ี
เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็น
ต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลปะลุรู 
3. วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 

และหนังสือที่เก่ียวข้อง 

 2.  เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง   เทศบาลต าบลปะลุรู 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

 กองคลัง   เทศบาลต าบลปะลุรู 
6. วิธีด าเนินการ 

 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

 กองคลัง  เทศบาลต าบลปะลุรู 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  1.  บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ     

หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

  2.  ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน 

  3.  เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 

โครงการที่ 2 
1.  ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
และการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม และกฎหมาย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3.  วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 

 2.  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 

 3.  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 

 4.  เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงาน 

 5.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 

 6.  เพ่ือเป็นข้อมูลกับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

 1.  หัวหน้าฝุายและผู้อ านวยการกองคลัง 

 2.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 

 กองคลัง   เทศบาลต าบลปะลุรู 
6.  วิธีด าเนินการ 

 1.  จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 2.  จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ  

 3.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

 4.  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

 5.  เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 

 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 

 กองคลัง เทศบาลต าบลปะลุรู 
 10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1.  ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้านความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 

 2.  ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 

 3.  ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและ

เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน  

โครงการที่ 3 
1.  ชื่อโครงการ : โครงการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2558 

3.  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 
  2.  เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3.  เพ่ือเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลปะลุรู 
6.  วิธีด าเนินการ 
  1.  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนอ
งานในการจัดหาพัสดุ 
  2.  ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ  เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
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8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง  เทศบาลต าบลปะลุรู 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1.  มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  2.  มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
  3.  มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

โครงการที่ 4 
1.  ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เนื่องจากเทศบาลต าบลปะลุรู  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง  ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ  ตามภารกิจและการ
จัดท าบริการสาธารณะ  แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้  ดังนั้น  การที่เทศบาลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  มาตรา 50 วรรคท้าย  ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ  จัดจ้าง  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล  
ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการ
โดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน  
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างของเทศบาลทุก
โครงการและกิจกรรม 
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3.  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล 
  2.  เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.  เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง  ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกคราองส่วนท้องถิ่น พงศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ.2553  จ านวน 4 ช่องทาง  ได้แก่ ทางเว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย  
5.  พ้ืนที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลปะลุรู  และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลปะลุรู 
6.  วิธีด าเนินการ 
  1.  รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ  ดังนี้ 
   -  ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง 
   -  ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ จัดจ้าง 
   -  ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   -  ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   -  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ จัดจ้าง 
  2.  น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ 
ทางเว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ระบบกระจายเสียงไร้สาย  หน่วยงานราชการ  เป็นต้น 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง  เทศบาลต าบลปะลุรู 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซ้อ จัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
  ผลลัพธ์ 
  -  ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด 
  -  การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  -  สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้างได้ 
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  2.2.3  สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ / บริการประชาชน  เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ  : กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
             ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
2.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  เทศบาลต าบลปะลุรู  บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน  และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                     
เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล  ยื่นค าขออนุมัติ  อนุญาตในเรื่องท่ีเป็นอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจของเทศบาล  ติดตามความคืบหน้า  และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ  โดยมีการ
ปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนการงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง  ทั้งในด้านเอกสาร  การส่งต่องาน  ระบบการรับเงิน  และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละ
กระบวนงาน  จัดสถานที่  สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ  เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน  เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน  ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
  นอกจากนี้เทศบาลต าบลปะลุรู  ยัง มีการบริหารจัดการบริการสาธารณะ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มาตรฐาน   และครอบคลุมภารกิจทั้ง 7  กองงาน
และตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ  ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน  สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ  ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ  และเพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
3.  วัตถุประสงค ์
  1.  สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ  ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ 
  2.  เพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
4.  เป้าหมาย / ผลผลิต 
  ทุกส านัก / กอง / ฝุาย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ  ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  ทุกส านัก /กอง /ฝุาย  เทศบาลต าบลปะลุรู 
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6.  วิธีด าเนินการ 
  1.  ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ  ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง  17  ประเด็น และตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
  2.  จัดท าคู่มือประชาชน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส านัก / กอง / ฝุาย เทศบาลต าบลปะลุรู  
10.  ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  1.  สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
  2.  ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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 2.3  มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
  2.3.1  มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน  เปิดเผย  ณ  ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ :  โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2.  หลักการและเหตุผล 
  ในมาตรา  3/1  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2545  ซ่ึง
เป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือว่างกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า  “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ  การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ”  และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว  จึงได้มีการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่  พ.ศ.2546  โดยก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้  โดยอย่าง
น้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน 
  เทศบาลต าบลปะลุรู  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการ แบบหนึ่งของระบบ
การบริการสาธารณะ  ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด  เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจ
และพึงพอใจ  รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพท่ัวถึงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่
เกิดข้ึนในเขตเทศบาลต าบลปะลุรู  ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.  วัตถุประสงค ์
  1.  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  2.  เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน  รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได ้
  3.  เพ่ือปรับทัศนคติ  วิธีคิด  วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
  4.  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการด าเนินงานได ้
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4.  เป้าหมาย / ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปะลุรู  และผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลต าบลปะลุรู  
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลปะลุรู  
6.  วิธีด าเนินการ 
  1.  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  2.  จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  3.  จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  4.  ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
   4.1  ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
   4.2  ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
   4.3  จัดท าเอกสาร / แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
   4.4  จัดให้มกีล่อง / ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
   4.5  จัดท า / เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆ  พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุก
งานบริการ 
   4.6  จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ  โดยจัดให้มีการบริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาท าการ  ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
   4.7  การมอบอ านาจการตัดสินใจ  การอนุญาต  การอนุมัติ  การรักษาราชการแทน   
  5.  มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
  6.  มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  เพื่อน าจุดบกพร่อง
ในการจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ  ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งข้ึนอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)  
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกกอง/ส านัก เทศบาลต าบลปะลุรู 
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10.  ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  1.  ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  2.  สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน  รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได ้

 3.  มีทัศนคติ  วิธีคิด  วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์  ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อยอตรับบริการ 

 4.  การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินการงานได ้
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  2.3.2  มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการ
แทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ  :  มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2.  หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กร
นั้น ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว  รวดเร็ว  ซึ่งการพิจารณาเลือก/ 
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ  
ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี  ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
  ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ี
การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจ  การตัดสินใจ  
การอ านวยสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3.  วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลปะลุรู  ภายใต้กรอบอ านานหน้าที่ตามกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4.  เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ   เทศบาลต าบลปะลุรู 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลปะลุรู  
6.  วิธีด าเนินการ 
  1.  จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  แต่งตั้ง  มอบหมาย  คณะ
ผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
  2.  ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
  3.  ส าเนาค าสั่งฯ  แจ้งคณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล  หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  ที่ได้รับ
มอบหมายทราบ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561-2564) 
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8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดโครงการ 
  ทุกกอง /ส านัก  เทศบาลต าบลปะลุรู 
10.  ตัวช้ีวัด/ ผลลัพธ์ 
  การบริหารราชการ  การด าเนินงาน  การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว  ตลอดจนการ
อ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน / บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการที่ 2 
1.  ชื่อโครงการ  :  มาตรการ มอบอ านาจของนายกเทศมนตรี 
2.  หลักการเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติเก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่องหลายประการ  รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่นายกเทศมนตรีจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ  เพียงผู้เดียว  ก็อาจจะให้เกิดช่องว่างใน
การประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ  เกิดข้ึนได้   ดังนั้น  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่อาจเกิดขึ้น  เทศบาลจึง
ได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีให้   รองนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  ได้ปฏิบัติ
ราชการแทนนายกเทศมนตรี 
3.  วัตถุประสงค ์
  1.  เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ  ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ  ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี   
  2.  เพ่ือให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 
4.  เป้าหมาย / ผลผลิต 
  มีการมอบอ านาจอย่างน้อย  จ านวน  5  เรื่อง  
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลปะลุรู  
6.  วิธีด าเนินการ 
  1.  รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา 
  2.  ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
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9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบลปะลุรู 
10.  ตัวช้ีวัด/ ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ  80  ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ  

โครงการที่ 3 
1.  ชื่อโครงการ  :  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการ 
2.  หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลต าบลปะลุรู  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ทั้งที่เป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้อง
ท าอีกมากมาย  ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ  ของเทศบาล
นั้น  มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับ
ฝุายบริหาร  ไม่มีการกระจายอ านาจ  หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ  อนุญาตไปยังหัวหน้า
หน่วยงานระดับส านัก  กองและฝุายต่าง ๆ  ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ  ท าให้การบริการเกิดความ
ล่าช้า  ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอัน อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต  ประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่  ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  มาตรา  50  วรรคท้าย  ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  มาตรา  
6  และมาตรา  37  ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ  การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  มาตรา  
48 (2)  เตรส  ที่ก าหนดให้นายกเทศมนตรี  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง  อนุญาตและอนุมัติ  เกี่ยวกับราชการของ
เทศบาล  มาตรา  48  สัตตรส  ก าหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล 
และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  และลูกจ้างของเทศบาล  มาตรา  48  วีสติ  นายกเทศมนตรีมีอ านาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ
นายกเทศมนตรีได้  มาตรา  48  เอกูนวีสติ  ก าหนดให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  และ
ลูกจ้างเทศบาลรอ งจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบคว บคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตาม
นโยบาย  และมีอ านาจหน้าที่อ่ืน  ตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนราธิวาส   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลจังหวัดนราธิวาส 
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  ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก  จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์   
  1.  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  เป็นธรรม  
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  2.  เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
  3.  เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  4.  เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4.  เป้าหมาย 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการ                  
จ านวน  4  ฉบับ  ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรีมอบหมายให้
ปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการ  ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5.  สถานทีด่ าเนินการ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลปะลุรู  
6.  วิธีด าเนินการ 
  1.  ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ตามกฎหมาย  ระเบียบฯ  ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ 
  2.  จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
  3.  จัดท าประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  4.  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
  ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบลปะลุรู 
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10.  ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน  จ านวนไม่น้อยกว่า  4  ฉบับ  

ผลลัพธ์ 
1.  ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับในระดับดี 
2.  ประชาชนได้รับความสะดวก  และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 
 2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ  กระประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์  
  2.4.1  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์ 
   หรือเข้าร่วมในกิจกรรมเทศบาลต าบลปะลุรู 
2.  หลักการและเหตุผล 
  การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม  ถือเป็นการสร้างรากฐานอัน
ส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข  โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การมีคุณธรรม  จริยธรรม  วิริยะอุตสาหะ  กล้าหาญ  ซื่อสัตย์สุจริต  และเสียสละเพ่ือ
ส่วนร่วม  ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี  ดังนั้น  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร  หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ท าความดีอย่างต่อเนื่อง  เป็นแบบอย่างแก่ประชาชนต าบลปะลุรู  ผู้ที่ท า
คุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลปะลุรู  อย่างสม่ าเสมอ  เทศบาลต าบลปะลุรู  จึงจัด
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี  ความซื่อสัตย์  สุจริต  และกาต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล  หน่วยงาน  องค์กร
ดีเด่นผู้ท าความดี  มีความซื่อสัตย์สุจริต  และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบลปะลุรู  
โดยการมอบใบประกาศเกีย รติคุณเพ่ือยกย่อง บุคคลผู้เสียสละ และท าคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลที่ควรได้รับยก
ย่องชมเชย  และเป็นบุคคลตัวอย่าง  และจัดกิจกรรมรณรงค์  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชน หน่วยงาน  
องค์กรในเขตเทศบาลต าบลปะลุรู  มีค่านิยม  ยกย่อง  เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรม และจริยธรรม 
3.  วัตถุประสงค ์
  1.  เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลต าบล
ปะลุรู 
  2.  เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน  หน่วยงาน  องค์กรนั้นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในเขตเทศบาลต าบลปะลุรู  ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต  เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  3.  เพ่ือรณรงค์  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชน  หน่วยงาน  องค์กรในเขตเทศบาลต าบล
ปะลุรู  ยกย่อง  เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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4.  เป้าหมาย / ผลผลิต 
  1.  ประชาชน  หน่วยงาน  องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลต าบลปะลุรู 
  2.  ผู้ท าคุณประโยชน์  และมีส่วนในกิจกรรมของเทศบาลต าบลปะลุรู 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลปะลุรู   
6.  วิธีด าเนินการ 
  1.  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล  หน่วยงาน  องค์กรดีเด่น 
  2.  คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล  หน่วยงาน  องค์กรท าความดี  เพื่อให้เป็นแบบอย่าง 
  3.  จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ  และมอบใบประกาศแก่บุคคล  หน่วยงาน  องค์กรดีเด่นที่
ผ่านการคัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบลปะลุรู 
10.  ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  1.  ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล  หน่วยงาน  องค์กรดีเด่น  ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมของเทศบาลต าบลปะลุรู 
  2.  ประชาชน  หน่วยงาน  องค์กรในเขตเทศบาลต าบลปะลุรู  มีค่านิยม  ยกย่อง  เชิดชู  และ
เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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  2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม :  กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุดีเด่น   

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

           ในปจัจบุนัสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีสว่นร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องชูเกียรติผู้สูงอายุ             
ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ   

 กองการศึกษา  จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อน าผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ระดับชุมชนเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ในทุก
ปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น  ช่วยเหลือสังคม  และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นใน
ชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์  
 1.  เพ่ือยกย่องผู้สูงอายุ  ที่ให้การสนับสนุนการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน  สังคม และ
ประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 2.  เพ่ือยกย่องผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
               3.  เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้ผู้สูงอายุ  ร่วมสนับและส่งเสริมการด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลปะลุรู  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 อาคารอเนกประสงค์  วัดโคกตา  อ าเภอสุไหงปาดี   จังหวัดนราธิวาส  

6. วิธีด าเนินการ  
 1.  เขียนและน าเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 2.  ประชุมปรึกษาหารือ 
 3.  จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุดีเด่น  
 4.  สรุปผลการด าเนินงาน 

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

8. งบประมาณ 
ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 

 กองการศึกษา  เทศบาลต าบลปะลุรู   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 จ านวนผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่มีจิตสาธารณะ   
 
  2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามแนวพระราชด าริและหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
           ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ก าหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  ตาม พร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปก ครอง
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด  2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะมาตรา 16                
ให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น (6)                 
การส่งเสริม การฝึก  และประกอบอาชีพ 
 เทศบาลต าบลปะลุรู ได้จัดท าโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพตามแนวพระราชด าริและ                       
หลักเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ในการยึดหลักทางสายกลาง  มีความพอเพียง  และมี
ความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง  เทศบาลมีความตระหนักในปัญหาเศรษฐกิจและภาวะ
ราคายางตกต่ า  จึงจัดโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเกษตรและความรู้ด้านอาชีพต่างๆ แก่ประชาชนผู้สนใจเพ่ือ
ลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์   
 1.  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ทางการเกษตรและด้านอาชีพต่างๆ 
 3.   เพ่ือให้ประชาชนลดรายจ่าย  เพ่ิมรายได้ในครัวเรือน 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในเขตเทศบาลต าบลปะลุรู   

5. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนผู้สนใจในเขตเทศบาลต าบลปะลุรู จ านวน 100  คน 
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6. วิธีด าเนินการ  
 1.  ประชุมปรึกษาหารือท าแผนการด าเนินงาน 
  2.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝุายต่างๆ 
 3.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 
 4.  ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
 5.  ด าเนินงานตามโครงการ   
 6.  สรุปผลการด าเนินงาน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 

 งบประมาณ จ านวน 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 กองการศึกษา  เทศบาลต าบลปะลุรู   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
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 2.5  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ  หรือรับจ้างหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

  2.5.1  ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2.  หลักการและเหตุผล 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนี
ในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณสกล  และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ  สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับ
บุคคล  หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร  หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ  ที่เอ้ือให้
เกิดการทุจริต  ดังนั้น  วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร  โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร  ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม  แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
น าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมต่อต้านการทุจริต
อันจะส่งผลต่อสังคม  ชุมชน  และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบ 
  ดังนั้น  เทศบาลต าบลปะลุรู  จึงได้จัดท ามาตรการ  “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ”  ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีข้ึน  เพื่อ เป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานให้สูงขึ้น 
3.  วัตถุประสงค ์
  1.  เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
  2.  เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ  (ส านัก / กอง)  น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
  3.  เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส  มีคุณธรรม 
4.  เป้าหมาย / ผลผลิต 
  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลปะลุรู  
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6.  วิธีด าเนินการ 
  1.  จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ  ระหว่างส่วนราชการ กับผู้บริหาร
ท้องถิ่นท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
  2.  รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
  3.  ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561-2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดโครงการ 
  ทุก กอง/ส านัก   เทศบาลต าบลปะลุรู 
10.  ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
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  2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โครงการที่  1 
1.  ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลปะลุรู 
2.  หลักการและเหตุผล 
    ตามท่ี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  แจ้งว่าคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  ได้ขอหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3  (พ.ศ.2560 – 2564)  ไปสู่การปฏิบัติ ยุทธศาสตร์ที่  1  “การสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต”  และยุทธศาสตร์ที่  2  “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต”  เกิดผลเป็นรูปธรรม            
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือในการด าเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต  ประจ าปี  
2560  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตนาทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตด้วย
การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  เทศบาลต าบลปะลุรู  จึงได้ก าหนดจัด โครงการ จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  4  ปี                     
(พ.ศ.2561 – 2564)  เพ่ือมุ่งสู่การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง  ข้าราชการประจ า  ตลอดจนประชาชน
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์  
ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption  Perception  Index : CPI) 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลปะลุรู  
 2.  เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง  

ข้าราชการฝุายบริหารบุคลากรของเทศบาลต าบลปะลุรู รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3.  เพ่ือให้การบริหารราชการของเทศบาลต าบลปะลุรู เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

(Good Governance)  
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 4.  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ  
(People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลปะลุรู 

 5.  เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ  
เทศบาลต าบลปะลุรู 
4.  เป้าหมาย 

 1.  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้าง
ทั่วไป  พนักงานจ้างตามโครงการฯ  รวมถึงประชาชนทั่วไปและเยาวชน มีจิตส านึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการ
ประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

 2.  เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของผู้บริหารและข้าราชการ  

 3.  โครงการมาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลต าบลปะลุรู 

 4.  กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลปะลุรู          
ที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  

 5.  เทศบาลต าบลปะลุรู มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

5.  วิธีด าเนินการ 
  1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารเทศบาลต าบลปะลุรู 
  2.  เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างในสังกัด 
และประชาชนในท้องถิ่นรับทราบ 
  3.  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  4.  ด าเนินการตามโครงการ 
  5.  ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกเทศมนตรีต าบลปะลุรู 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561-2564) 

7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลปะลุรู 

8.  งบประมาณ 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
 
 



 

-71- 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ข้าราชการฝุายการเมือง  ข้าราชการประจ า  บุคลากรของเทศบาลต าบลปะลุรู รวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti – Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

 2.  เทศบาลต าบลปะลุรู  สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good  Governance)  มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

 3.  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวัง
การทุจริต 

 4.  สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลต าบลปะลุรู ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 

 5.  เทศบาลต าบลปะลุรู มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นเทศบาลต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต 
อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการ
ทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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  2.5.3  ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

โครงการที่  1 
1.  ชื่อโครงการ : มาตรการ : “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2.  หลักการและเหตุผล 

ด้วยเทศบาลต าบลปะลุรู มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน  แจ้งเบาะแส  เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่  ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ า
เทศบาลต าบลปะลุรู  รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลปะลุรู ขึ้น เพ่ือด าเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็น
แนวทางเดียวกัน 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ 
2.  เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง  
4.  เป้าหมาย / ผลผลิต 

มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลปะลุรู 
6.  วิธีด าเนินการ 

1.  ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 

2.  จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลปะลุรู 

3.  จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 

4.  เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลปะลุรู  

ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอก ตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน 
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปะลุรู 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาล
ต าบลปะลุรู ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลปะลุรู โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

โครงการที่ 2 
1.  ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
   เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลปะลุรู ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
2.  หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  69/2557  เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง                 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้น                
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันท์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล   และการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  เป็นนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ในการนี้เทศบาลต าบลปะลุรู  จึงได้จัดท า
มาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลปะลุรู ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้
ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูา
ระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมิได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  บุคลากรทางการศึกษา               
ในเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และ พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลปะลุรู  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและ
ตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2.  เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
4.  เป้าหมาย 

“เจ้าหน้าที”่  หมายถึง พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  บุคลากรทางการ
ศึกษาในเทศบาล  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลปะลุรู 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลปะลุรู   
6.  วิธีด าเนินการ 

1.  ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 

3.  ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

4.  แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืนหน้าของการด าเนินการ ภายใน  5  วัน 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปะลุรู 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่  
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มิติที่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
 3.1  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  
  3.1.1  จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  

โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปะลุรู ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งข้ึน” 
2.  หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท า
การของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด เทศบาลต าบลปะลุรู จึงได้ให้มี
สถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบล                
ปะลุรู ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลต าบลปะลุรู โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝุายประชาสัมพันธ์                    
กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชน
จะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนเอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดย
ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน  

ข้อเท็จจริง 
2.  เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลปะลุรู  

4.  เป้าหมาย / ผลผลิต 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลปะลุรู  จ านวน  1  แห่ง 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปะลุรู  (ภายในศูนย์บริการร่วม เทศบาลต าบลปะลุรู) 
6.  วิธีด าเนินการ 

1.  มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
2.  มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
3.  มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการที่ก าหนด 
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4.  มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 

5.  มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

6.  มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 

7.  มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561-2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลปะลุรู 
10.  ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 

จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปะลุรู 
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  3.1.2  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 

โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ  :  มาตรการ  “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
2.  หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9  ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน  เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร  
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืน ๆ  
  ดังนั้น  เทศบาลต าบลปะลุรู  จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย”  
ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
เทศบาลต าบลปะลุรู  ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 

2.  เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 

3.  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  

4.  เป้าหมาย / ผลผลิต 

มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป  
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลปะลุรู 
6.  วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่  ได้แก่  
  -  แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  -  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  -  แผนการด าเนินงาน 

  -  แผนอัตราก าลัง 

  -  แผนการจัดหาพัสดุ 

  -  ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา 
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  -  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

  -  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 

  -  งบแสดงฐานะทางการเงิน 

  -  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

  -  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

  -  รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

  -  ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561-2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 

 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลปะลุรู  
10.  ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 

 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่  

โครงการที่ 2 
1.  ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล  
       และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
2.  หลักการและเหตุผล 

การบริหารราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการปูองกันมิ
ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
3.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน
ของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ 
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4.  เป้าหมาย / ผลผลิต 

  ประชาชนภายในเขตเทศบาล  
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

 เทศบาลต าบลปะลุรู  
6.  วิธีด าเนินการ 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง  
จัดหาพัสดุต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลปะลุรู และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ของเทศบาลต าบลปะลุรู 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561–2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง  เทศบาลต าบลปะลุรู 
10.  ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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  3.1.3  มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับ
การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปะลุรู  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐ  จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน  เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร                  
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ  
 ดังนั้น เทศบาล ต าบลปะลุรู จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของ
หน่วยงานผ่านทาง  ช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ 
หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม ( Social Media) หมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ  สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ  หน้าที่  และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาล
ต าบลปะลุรู ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์ 
 1.  เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
 2.  เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
 3.  เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลต าบลปะลุรู 

6. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
  - บอร์ดหน้าส านักงานเทศบาลต าบลปะลุรู 
  - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลปะลุรูร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
  - วิทยุชุมชน/รถกระจายเสียง 
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน 
สืบค้นได้เอง 
  - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
  - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน 
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  - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
  - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลต าบลปะลุรู 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

โครงการที่  2 
1.  ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 
2.  หลักการและเหตุผล 

ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือ  สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ใน
การด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้น เป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ียวโยง
ของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้น การสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชน
เข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
นั้น ๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน
ยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ  บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและ
ยุติธรรม 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภท
ต่างๆ  ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ , สื่อวิทยุ , โทรทัศน์ , สื่อ Social  network  ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

2.  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอย่าง
ถูกต้องและโปร่งใส 

3.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล 
4.  เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
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5.  เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
6.  เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน 

4.  เป้าหมาย 

1.  เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของเทศบาลต าบลปะลุรู ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปอย่าง
กว้างขวาง 

2.  จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานของเทศบาล 
3.  จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
4.  จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มือการให้บริการประชาชน 
5.  จัดท า Presentation  น าเสนอผลงานกิจกรรม / โครงการของเทศบาล 
6.  จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
7.  ปูายประชาสัมพันธ์ 
8.  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
9.  จัดท า spot 
10.  อ่ืน ๆ  

5.  พื้นที่ด าเนินการ 

ในเขตเทศบาลต าบลปะลุรู 
6.  วิธีด าเนินการ 

1.  เสนออนุมัติโครงการ 
2.  ด าเนินการประชุม 
3.  มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
4.  ผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล  
5.  ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561-2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณ จ านวน 50,000 บาท  
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลปะลุรู  
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10.  ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปะลุรู  ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเทศบาลต าบลปะลุรู เป็นตัวชี้วัด โดยก าหนดตัวชี้วัด  
ดังนี้ 

- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารใน
การประชาสัมพันธ์  
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 3.2  การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ของประชาชน  
  3.2.1  มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการ
จัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน เทศบาลต าบลปะลุรู  ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บท
ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2560  เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลต าบลปะลุรู  ประจ าปี                  
พ.ศ.2561 – 2564  รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลในปีถัดไปกองสวัสดิการ
สังคม  เทศบาลต าบลปะลุรู จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน  ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ

วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.  เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน  

3.  เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล  

4.  เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน  ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบล  
ปะลุรู  ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี
ของเทศบาล 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

ในเขตเทศบาลต าบลปะลุรู 
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6.  วิธีด าเนินการ 

1.  เสนอขออนุมัติโครงการ 

2.  ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 

3.  ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.  จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 

5.  ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน , ตรวจสอบข้อมูล , ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 

6.  จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 

7.  จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 

8.  จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

9.  ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)  จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน  และจัดให้มีการพิจาณา             
ร่างแผนชุมชน  จ านวน 8  ชุมชน ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน   
8.  งบประมาณด าเนินการ 

  งบประมาณ จ านวน  20,000  บาท 
9.  ผู้รับผิดชอบ 

กองการศึกษา  เทศบาลต าบลปะลุรู 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1.  มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น  

2.  ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 

3.  ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาล 

4.  ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
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โครงการที่ 2 
1.  ชื่อโครงการ  : การด าเนินงานศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลปะลุรู 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลต าบลปะลุรู  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  เทศบาลต าบลปะลุรู จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับ
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ  
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  

2.  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลปะลุรู  
3.  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นท่ี  

4.  เป้าหมาย 

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง / ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5.  วิธีด าเนินการ 

1.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

2.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 

3.  น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น

และเร่งด่วน 

4.  แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
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6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์–วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา  08.30–16.30 น.  โดยช่องทาง                   
ร้องทุกข/์ ร้องเรียน  ดังนี้ 

   - ส านักงานเทศบาลต าบลปะลุรู 

   - ทางโทรศัพท์หมายเลข 073-651714  ทางโทรสารหมายเลข  073-651714 

   - ทางเว็บไซต์ 

   - ทางไปรษณีย์ 

7.  งบประมาณด าเนินการ 

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปะลุรู 
9.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1.  มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข/์ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมในการสองส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลปะลุรู 

2.  สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3.  แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน  15  วัน 
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  3.2.2  มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้โดยสะดวก  
โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ  : การด าเนินงานศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลปะลุรู 
(รายละเอียดโครงการปรากฏตามข้อ 3.2.1 โครงการที่ 2)  
 
  3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณะอักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ  : การด าเนินงานศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลต าบลปะลุรู 
(รายละเอียดโครงการปรากฏตามข้อ 3.2.1 โครงการที่ 2)  
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 3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  3.3.1  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา  การจัดท างบประมาณ  

โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ  :  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะลุรู 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที2่) พ.ศ.2559   หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2)  และข้อ 9 ก าหนดให้มี
องค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
  ดังนั้น  เพื่อให้เทศบาลต าบลปะลุรู ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรใน
การจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที2่)  พ.ศ. 2559 เทศบาลต าบลปะลุรู โดยกองวิชาการและแผนงาน                     
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะลุรู ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลปะลุรูให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่
ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลปะลุรู ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะลุรู  จ านวน 12  คน 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลปะลุรู 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะลุรู  บางต าแหน่งในปัจจุบันจะครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง  2  ปี  ตามท่ีระเบียบฯ  ก าหนดในวันที่  3  ตุลาคม  2561  เทศบาลจึงต้องด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล   
ปะลุรูแทนคณะกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ภายใน 30 กันยายน 25 61 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา  ข้อ 7 (2) และข้อ  9  ที่ก าหนด 
7.  งบประมาณด าเนินการ 

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
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8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลปะลุรู 
9.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เทศบาลต าบลปะลุรู มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะลุรู เพื่อเป็น
องค์กรในการ จัดท า ร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลปะลุรู เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะลุรู ความ
ต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลต าบลปะลุรู ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญ
ในการต่อต้านการทุจริต 

โครงการที่ 2 
1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการประชาคมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)   
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มาตรา 50 (9)  
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
หมวด 2 มาตรา 16 (1)  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและแผนการด าเนินงาน  โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้จัดท าและทบทวนให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป  ส าหรับแผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี     
งบประมาณนั้น 

   

 เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะลุรูสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                                 
(พ.ศ.2561-2564)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลปะลุรู  จึงได้จัดท าโครงการประชาคมการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาล  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้องได้มีส่วนรวมในการจัดท าแผนพัฒนาดังกล่าวฯ  
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3.  วัตถุประสงค์ 

  1.  เพ่ือให้การจัดท าร่างแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะลุรู  สอดคล้องกับปัญหาความ  ความ
ต้องการของประชาชน แผนพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
นราธิวาส 

  2.  เพ่ือให้ประชาชน  ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองที่สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
ชุมชน  โดยร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความเข้าใจเรื่องสิทธิ  เสรีภาพ  
ความเสมอภาคของพลเมือง  ซึ่งเป็นสิทธิและหน้าที่ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
  3.  เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ของเทศบาล ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุใน
เอกสาร  งบประมาณประจ าปีและแผนการด าเนินงาน   
4.  เป้าหมาย 

  ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ฯ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหาร
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่เทศบาล (ทุกส านัก/กอง)  คณะกรรมการชุมชน  ผู้น าชุมชน  อสม. และ
ประชาชนทั่วไป  จ านวน  100  คน      

5.  วิธีด าเนินการ 
  1.  จัดท าโครงการฯ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติ 
  2.  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าเวทีประชาคม 
  3.  ก าหนด วัน เวลา และสถานที่ในการจัดท าเวทีประชาคม 
  4.  แจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
  5.  ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาคม 
  6.  ด าเนินการตามโครงการฯ 
  7.  วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของประชาชน 
  8.  สรุปประเด็นปัญหาความต้องการ เรียงล าดับปัญหา ความต้องการ 
  9.  จัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
  10.  จัดท าร่างแผนพัฒนา 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 
   4  ปี  (ปีงบประมาณ  2561 – 2564) 
7.  งบประมาณ 
   งบประมาณ จ านวน  20,000  บาท 
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8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลต าบลปะลุรู 
9.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
    1.  การจัดท าร่างแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะลุรู  มีความสอดคล้องกับปัญหาความ  ความ
ต้องการของประชาชน แผนพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
นราธิวาส 

  2.  ประชาชน  ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง  มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองที่สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
ชุมชน  โดยร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความเข้าใจเรื่องสิทธิ  เสรีภาพ  
ความเสมอภาคของพลเมือง  ซึ่งเป็นสิทธิและหน้าที่ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
  3.  โครงการพัฒนาต่างๆ ของเทศบาล ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร งบประมาณ
ประจ าปีและแผนการด าเนินงาน   
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  3.3.2  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ  :  มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามท่ีเทศบาลต าบลปะลุรู ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วน
ร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการปูองกันการทุจริตในเทศบาลต าบลปะลุรู 
3.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลปะลุรู 
อย่างแข็งขันส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลปะลุรู ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชน
และส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการปูองกัน
การทุจริตในเทศบาลต าบลปะลุรู นั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 
4.  เป้าหมาย 

ตัวแทนประชาคม  ทั้ง 8  ชุมชน 
5.  วิธีการด าเนินการ 

1.  ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลปะลุรู อย่าง
แข็งขัน ส าหรับการท างานของเทศบาลต าบลปะลุรู ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม 
(ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลปะลุรูในหลาย ๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วน
ร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

2.  มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้
ท าความเข้าใจระเบียบต่าง ๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
7.  งบประมาณด าเนินการ 

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง  เทศบาลต าบลปะลุรู 
9.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1.  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินของเทศบาลต าบลปะลุรู 
2.  ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ

ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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  3.3.3  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ/มาตรการ  :  มาตรการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะลุรู 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะลุรู ซึ่งเป็นกระบวนการ ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาเทศบาล  ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่  ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการ ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาเทศบาล  เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา การด าเนินภารกิจ
ต่าง ๆ ของเทศบาลต่อไป 
  ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะลุรู  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  เทศบาลต าบลปะลุรู จึงได้จัดท า มาตรการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลปะลุรู ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลปะลุรู   

2.  เพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะลุรู 
3.  เพ่ือน าผลที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม และพัฒนาต่อไป  

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะลุรู  จ านวน  11  คน 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลปะลุรู 
6.  วิธีด าเนินการ 

 1.  ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

  (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 

  (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

  (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

  (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 

  (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน

ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
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2.  ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 

3.  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะลุรู 

4.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปะลุรู 

5.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ

เสนอความเห็นดังกล่าวและจะต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง

ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลปะลุรู 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1.  เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
2.  สามารถน าผลที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม และพัฒนาต่อไป 
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มิติที่  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  4.1  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

  4.1.1  มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม  :  กิจกรรมจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
2.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน              
พ.ศ. 2544  ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูและ
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลต าบลปะลุรู                    
จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลต าบลปะลุรู  

2.  เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีต าบลปะลุรู ทราบตาม

ระเบียบฯ ก าหนด 

3.  เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดินตามก าหนด 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลปะลุรู 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลต าบลปะลุรู 
6.  วิธีด าเนินการ 

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

ประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
5.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อ

จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561-2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลปะลุรู  
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1.  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  2.  ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
  3.  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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  4.1.2  มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการ

ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้

ก ากับดูแล 

โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลต าบลปะลุรู 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน                
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้เทศบาลต าบลปะลุรู ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการ
ควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม                     
หรือโครงการต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานผลการประเมินผล การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน 
การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้าน
ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
  การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปูองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน และให้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

2.  เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล
ภายในเวลาที่ก าหนด 

3.  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลปะลุรู 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานเทศบาลต าบลปะลุรู 
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6.  วิธีด าเนินการ 

1.  ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาต าบลปะลุรู (ระดับองค์กร)  
จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 

2.  หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลปะลุรู น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) 
ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 

3.  หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลปะลุรู รายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลต าบลปะลุรู 

4.  คณะกรรมการติดตามประเมินการควบคุมภายในเทศบาลต าบลปะลุรู ประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้อง
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

5.  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลต าบลปะลุรู 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1.  ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

2.  มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
3.  มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับ

ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
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 4.2  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
  4.2.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ  :  มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ   
                       การบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร              
จึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่อง ๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับท่ีปฏิบัติงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  เทศบาลต าบลปะลุรู จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคล โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดย
เคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลปะลุรู เป็นไปอย่างโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ

โปร่งใสและเป็นธรรม 

2.  เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง

การโอนย้าย 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคล 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลปะลุรู 
 
 
 
 
 
 



 

-101 
 

6.  วิธีการด าเนินการ 

ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน/ย้าย  
 -  แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน

การบรรจุแต่งตั้งเทศบาลต าบลปะลุรู ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
 -  การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ กทจ.จังหวัดอ่ืน 

รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 -  มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลปะลุรู 
 -  มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลปะลุรู  
 -  ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ

แต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 -  การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส ก่อน 
 -  ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งเทศบาลต าบลปะลุรู จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่

เทศบาลต าบลปะลุรู รับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส 
  การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  

 -  แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
ในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง เทศบาลต าบลปะลุรู ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 -  มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต าแหน่ง 

 -  มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ กทจ.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในต าบลทราบโดยมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลปะลุรู 

 -  มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 -  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน

ระดับ/เลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
 -  มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ

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

โต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
 -  นายกเทศมนตรีต าบลปะลุรูออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา

การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน  
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

4  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปะลุรู 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ตัวช้ีวัด 
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  5  ระดับ โดยพิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ 
  ผลลัพธ์  
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 
ย้ายของเทศบาลต าบลปะลุรู  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผล
ที่เกิดขึ้นดังกล่าวได ้
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  4.2.2  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุด ถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การ
บริหารงานการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น มีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการ
คลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
2.  การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
3.  ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
4.  ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ

ท างานขององค์กร ให้ความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปะลุรู  
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  เทศบาลต าบลปะลุรู  
6.  วิธีด าเนินการ 
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลปะลุรู ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี 
และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง   เทศบาลต าบลปะลุรู 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1.  มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.  มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  3.  มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 

โครงการที่ 2 
1.  ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย  
         และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาลต าบลปะลุรู 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย หรือ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย จึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย 
เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่
ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
  กองคลัง เทศบาลต าบลปะลุรู จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ – รายจ่ายของเทศบาล
ต าบลปะลุรู 
3.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลปะลุรู เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
4.  พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลปะลุรู 
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5.  วิธีการด าเนินการ 

1.  มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
2.  มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ  
3.  เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
4.  สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลปะลุรู ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่าง ๆ เช่น  

ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

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

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง  เทศบาลต าบลปะลุรู 
9.  ตัวช้ีวัด 

มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน 
10.  ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลต าบลปะลุรู  
ท าให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินของเทศบาลต าบลปะลุรู 
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  4.2.3  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  

โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เทศบาลต าบลปะลุรู  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  5)  พ.ศ. 2545  พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย     
(พ.ศ.2556 – 2561)  เทศบาลต าบลปะลุรู จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้
มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือ
กลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึง
ประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนเทศบาลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนการบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส 
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นส าคัญ 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล

ต าบลปะลุรู 

2.  เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของเทศบาลให้เกิดการพัฒนาได้อย่าง

คุ้มค่า 

4.  เป้าหมาย 

ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลปะลุรู 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลปะลุรู 
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6.  วิธีด าเนินการ 

1.  คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่  กรรมการตรวจการจ้าง 

2.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่เทศบาลต าบลปะลุรูให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 

3.  จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง  เทศบาลต าบลปะลุรู 
10.  ผลลัพธ์ 

การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลปะลุรู มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบและ 
ไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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 4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
  4.3.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้แก่ชุมชน จึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งที่เทศบาลต าบลปะลุรู ได้ด าเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้และทักษะด้านการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  ดังนั้น  เทศบาลต าบลปะลุรู จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้
ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 

2.  เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

3.  เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  สมาชิกสภาเทศบาล ต าบลปะลุรู  จ านวน  12  คน 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  ทั้งในเทศบาลต าบลปะลุรู และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  
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6.  วิธีการด าเนินการ 
  1.  ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลต าบลปะลุรู และ
หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่
กรณ ี
  2.  เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่
รับผิดชอบ 
  3.  แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกเทศมนตรีต าบลปะลุรู 
  4.  ฝุายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกเทศมนตรีต าบลปะลุรู 
7.  ระยะเวลาด าเนินกา 
  4  ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.256 1 – 2564) 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณ จ านวน 20,000 บาท  
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบลปะลุรู 
10.  ผลลัพธ์ 
  1.  สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  
  2.  สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ ๆ  
  3.  การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  
11.  ตัวช้ีวัด 
  จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลปะลุรู  จ านวน 12 ราย ได้รับการฝึกอบรมและ             
ศึกษาดูงาน 
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 4.3.2  ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  

โครงการที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
         ของฝ่ายบริหาร 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารเป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้เทศบาลต าบลมีบรรยากาศการท างานแบบมี
ส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในเทศบาลต าบล
และลดการทุจริต 
  เทศบาลต าบลปะลุรู  จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้
สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาลต าบล เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 

2.  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

3.  สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

4.  เป้าหมาย 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปะลุรู  จ านวน  12  คน 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลปะลุรู 
6.  วิธีการด าเนินงาน 

1.  จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม  
2.  แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบด าเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ฯลฯ 

3.  สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล 
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564)  
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลปะลุรู  
10.  ผลลัพธ์ 
  1.  สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
  2.  การปฏิบัติงานต่าง ๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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