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คานา
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบันนับเป็นปัญหาที่รุนแรงและ
มีแนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
มากขึ้นทุกปี เพื่อให้ระบบราชการ และการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐ มีความโปร่งใส และมีการ
ดาเนินการถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการจะต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบ
และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไปโดยต้องมีการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารปรับปรุ งระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภาค
ประชาชนให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการรณรงค์ และปลู กจิ ต ค่า นิย มให้ ป ระชาชนมีส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อให้องค์กร
ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการจากปัญหา
ดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560-2564) ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.เสนอให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง และมาตรการ
สู่การปฏิบัติ โดยกาหนดในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้หน่วยงานภาครัฐ
ดาเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)กรอบ
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อยกระดับคะแนนของดั ชนีการรับรู้การ
ทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50
เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในเรื่องนี้ โดยเห็น
ว่าการสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใสมีคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม
และหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มีจิตสานึกที่ดีในการให้บริการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นธรรม และเสมอภาคทาให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่ว นร่วมในการป้ องกัน การทุจริ ต และประพฤติมิชอบให้ ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และ
ไว้ว างใจในการบริ ห ารราชการของเทศบาลตาบลยะหา รวมทั้งตัว ผู้ บริห ารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างเทศบาล ทุกระดับ
เทศบาลตาบลยะหา
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ส่วนที่ 1
บทนา
1.การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจรติที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์
สาคัญเพื่อการให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียว
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1. การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากช่องว่างของระเบียบกฎหมาย
4. สภาพหรื อ ลั ก ษณะปั ญ หาของการทุจ ริ ต ที่เ กิ ด จากการขาดความรู่ ค วามเข้ า ใจและขาดคุ ณธรรม
จริยธรรม
5. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6. สภาพหรื อ ลั ก ษณะปั ญ หาของการทุ จ ริ ต ที่ เ กิ ด จากการตรวจสอบ ขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ
7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้
1. โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทาให้โอกาสเกิดการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการใช้บังคับ
กฎหมายไม่แข็งแรง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็
เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2. สิ่งจู งใจ เป็ น ที่ย อมรั บ ว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องวัตถุนิยม สั งคมทุนนิยม ทาให้ คนใน
ปั จ จุ บั น มุ่งเน้ น ที่ก ารสร้ างความร่ารวย ด้ว ยเหตุนี้จึ งเป็น แรงจู งใจให้ เจ้า หน้าที่ มีแนวโน้มที่ จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
3. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อน โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้

-24. การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของรัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้ แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5. การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทา
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6. การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้การเน้นเป็นพิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้ อ ยลง และมี ค วามเห็ น แก่ ตั ว มากยิ่ ง ขึ้ น มองแต่ ป ระโยชน์ ส่ ว นตนเป็ น ที่ ตั้ ง มากกว่ า ที่ จ ะยึ ด
ผลประโยชน์ส่วนรวม
7. มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์เป็นยกย่องคน
ที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็น
ว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิต เป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมที่
จะทาการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง
2.หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาที่เรื้อรังที่นับวันจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลาดับ
ต้น ๆที่ขั ด ขวางการพั ฒ นาประเทศทั้ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและการเมื อง เนื่ อ งจากเกิ ดขึ้ น ทุ กภาคส่ ว นใน
สั งคมไทย ไม่ว่า จะเป็ น ภาคการเมือง ภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นมั กถูก มองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสอานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองท้องถิ่น
อย่างยิ่ง ส่งผลภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับ
ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - IT)
พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35- 38 คะแนน จากคะแนนเต็มร้อย
โดยในปี 2558 อยู่ในอันดับที่ 76 จาก 118 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับ 3 ในประเทศอาเซียนรองจาก
ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน
จากปี 2558 ได้ลาดับที่ 101 จาก 168 ประเทศซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มี
ปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ ผ่านมา ประเทศเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ปูองกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption – UNCAC ) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์การตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการปูองกันการปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่
ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจิตเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน

-3 โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation ) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่ วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัป ชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่
อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่
ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้
กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก
ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรม
แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนด ยุทธศาสตร์
การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1. เพื่อยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อยกระดับ จิตส านึกรับ ผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุ ายการเมือง
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี (Good Governance)
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4. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย
1. ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้ องถิ่ น มี จิ ตส านึ กและความตระหนั กในการปฏิบัติ ห น้ าที่ร าชการให้ บังเกิด ประโยชน์สุ ขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ
3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1. ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต
4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
ด้านการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 2
๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

มีรายละเอียดกรอบการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (ภาพรวม)
แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต

1 .1 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝุายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝุายสภาท้องถิ่น
และฝุายประจาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
1.1.1
1. โครงการส่งเสริมและปูองกัน
การทุจริต
2.โครงการปกปูองเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

1.1.2
1. มาตรการ “ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น”

-

-

-

-

2. มาตรการ “เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต”

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3
1. กิจกรรมให้ความรู้
เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

- 7 มิติ

ภารกิจตามมิติ
1.2 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
1.2.1
1.โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้นาศาสนา
พัฒนาศักยภาพผู้นาศาสนา
ผู้นาชุมชน และผู้นาท้องถิ่น
1.2.2
1. โครงการทาความสะอาด
ประจาปี (Big Cleaning Day)
1.2.3
1. โครงการสวนผักคนเมือง

1.3 การสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักหนักเด็กและ
เยาวชน

มิติที่ 1

รวม

1.3.1
1. โครงการฝึกอบรมจริยธรรม
เยาวชน
2.โครงการค่ายอบรมหนูรัก
อัลกุรอาน
3.โครงการเยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4.โครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วง
ปิดภาคเรียน

2 มาตรการ
1 กิจกรรม
9 โครงการ

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63 ปี ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000

50,000

50,000

50,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

70,000

70,000

70,000

70,000

50,000

50,000

50,000

50,000

30,000

30,000

30,000

30,000

120,000

120,000

410,000

410,000 410,000 410,000

120,000 120,000

- 8 มิติ

ภารกิจตามมิติ

2.การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกัน
การทุจริต

2.1 แสดงเจตจานง
ทางการเมืองในการ
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
ของผู้บริหาร
2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
1.กิจกรรมประกาศเจตจานง
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2.2.1
1.มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล
2.กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน”
2.2.2
1. กิจกรรม “ควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี”
2. โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง
2.2.3
1. กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ
2. กิจกรรมการใช้บัตร
คิวในการติดต่อราชการ
3. มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน”

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63 ปี ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 9 มิติ

ภารกิจตามมิติ
2.3 มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและ ใช้
อานาจหน้าที่ให้
เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ที่ดี

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
2.3.1
1. กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
2.3.2
1. มาตรการการมอบอานาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบตั ิ
ราชการ
2. มาตรการมอบอานาจ
ของนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการดาเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่
ประจักษ์

2.4.1
1.กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์
2.4.2
1. กิจกรรมยกย่องและ
เชิดชูเกียรติแก่บคุ คล
หน่วยงานองค์กรดีเด่น ผู้ทา
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ปี ๒๕61
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕62
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕63
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕64
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 10 มิติ

ภารกิจตามมิติ
2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
2.5.1
1. กิจกรรม “การจัดทา
ข้อตกลงการปฏิบตั ิราชการ
ของเทศบาลตาบลยะหา
2.5.2
1. กิจกรรม ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองค์กรอิสระ
2.5.3
1. มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”
2. มาตรการ“ดาเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตาบลยะหา ว่าทุจริตและ
ปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ”

มิติที่ 2

รวม

6 มาตรการ
9 กิจกรรม
1 โครงการ

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)

ปี ๒๕63
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕64
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 11 มิติ

ภารกิจตามมิติ

3.การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็น
การอานวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอานาจ
หน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
3.1.1
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
พ.ศ.2540
3.1.2
1. มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและ
หลากหลาย”
2. กิจกรรม “การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน
การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน
ของเทศบาล และการรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง”
3.1.3
1. มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
เทศบาลตาบลยะหา”
2.โครงการจัดทาวารสาร

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น
การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน

3.2.1
1. กิจกรรมการดาเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลตาบลยะหา
3.2.2
1. มาตรการกาหนด
ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน

ปี ๒๕61
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕62
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕63
งบประมาณ
(บาท)

5,000

5,000

5,000

5,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70,000

70,000

70,000

ปี ๒๕64
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)

70,000

-

-

-

-

-

-

-

-

- 12 มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
3.2.3
1. กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ

3.การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน

3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชน
มีส่วนร่วม
บริหาร
กิจการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3.3.1
1.มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลยะหา
2. โครงการประชุม
ประชาคมเมือง เพื่อจัดทา
แผนพัฒนา 4 ปี
เทศบาลตาบลยะหา
3. กิจกรรมการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดทา
แผนชุมชน
3.3.2
1.กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการของ
เทศบาลตาบลยะหา
2.กิจกรรมการรายงานผล
การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เทศบาลตาบล
ยะหา

มิติที่ 3

รวม

4 มาตรการ
6 กิจกรรม
3 โครงการ

ปี ๒๕61
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕62
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕63
งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

20,000

20,000

ปี ๒๕64
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95,000

95,000

95,000

95,000

- 13 โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

4.การเสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด

4.1.1
1.โครงการจัดทา
รายงานการควบคุม
ภายใน

4.2 การ
สนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิ รือ
การบริหาร
ราชการ ตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ดาเนินการได้

4.2.1
1.กิจกรรมการรายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น

4.3.1
1. กิจกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

4.1.2
1.กิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน

2.กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบการรับ
การจ่ายและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของ
เทศบาลตาบลยะหา

4.3.2
1. กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาเทศบาลให้มี
บทบาทในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร

ปี ๒๕61
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕62
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕63
งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70,000

-

70,000

-

70,000

-

ปี ๒๕64
งบประมาณ หมายเหตุ
(บาท)

70,000

-

- 14 มิติ

ภารกิจตามมิติ

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

4.4 เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน
(community)
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต

มิติที่ 4

รวม

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
4.4.1
1. มาตรการเฝูาระวัง
การคอร์รัปชั่นโดย
ภาคประชาชน
2. กิจกรรมการติด
ปูายประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจริต

1 มาตรการ
6 กิจกรรม
1 โครงการ

ปี ๒๕61
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕62
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕63
งบประมาณ
(บาท)

ปี ๒๕64
งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

5,000

5,000

5,000

5,000

75,000

75,000

75,000

75,000

หมายเหตุ

- 15 –

ส่วนที่ 3
มิติที่ 1 การสร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
ลาดับที่ 1
โครงการ “เสริมสร้างและป้องกันการทุจริต”
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) และ
ระเบียบคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่เกี่ยวข้อง ได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน
๒๕๕๕ ซึ่งมีหลายส่วนที่มีลักษณะเป็นกฎหมายเทคนิค ที่มุ่งปูองปรามไม่ให้ข้าราชการกระทาการทุจริต โดย
กาหนดเป็นขั้นตอน/วิธีการที่ต้องดาเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการที่กฎหมายกาหนด ซึ่งถือเป็น
ความเสี่ยงหากข้าราชการไม่ทราบถึงการมีอยู่หรือไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์และเนื้อหาของกฎหมายดังกล่าว
๑.๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติว่า มาตรฐานทาง
จริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภทให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมที่กาหนดขึ้นในหมวดที่ ๕ และมาตรา ๗๘(๔) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพื่อให้การ
พัฒนาราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ
๑.๓ ประมวลจริ ยธรรมข้าราชการเทศบาลตาบลยะหา โดยกาหนดให้ อย่างน้อยต้องจัดกิจกรรม
ส่งเสริมจริยธรรมผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,ข้าราชการ,ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างอย่างสม่าเสมอ ซึ่ง
รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการด้วย
ด้ว ยเหตุผ ลและความส าคัญ ดังกล่ าวข้า งต้น เทศบาลต าบลยะหาจึงได้ จัดทาโครงการเสริม สร้า ง
คุณธรรม จริยธรรมในการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐขึ้น เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ใน
สังกัด และพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สามารถเป็น
ผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนาไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมทาง
ศาสนาเป็นเข็มทิศนาชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อส่งเสริมและปูองปรามการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน และกฏหมายปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นต้น
๒.๒ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางของหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสอดคล้องกับระบบคุณธรรม(Merit system)

- 16 ๒.๓ เพื่อให้ข้าราชการได้พัฒนาตนเองจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายและสอดคล้องกับหลักคุณธรรม
๒.๔ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะหลักข้าราชการตามที่สานักงาน ก.พ.กาหนด ในส่วนของสมรรถนะ
จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการ
๒.๕ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลในสังกัด ได้มีโอกาส
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ซึ่งกันและกันอันจะนาไปสู่การสร้างเครือข่ายการต่อต้านทุจริตในสานักเทศบาลตาบลยะหาต่อไปใน
อนาคต
๒.๖ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนา ให้กับข้าราชการ และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทางานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม
๓. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล
๔. วิธีดาเนินการ
๔.๑ การบรรยาย การแบ่งกลุ่มอภิปราย การสัมมนากลุ่มย่อยประกอบกรณีศึกษา
และฝึกปฏิบัติ
๕. วิทยากร
5.๑ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
- ท้องถิ่นจังหวัดยะลา
- ปปช.ยะลา
- สานักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลา
๖. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
4 ปี งบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๑ - 2564)
๗. งบประประมาณ
จานวนเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท (เงินห้าหมื่นบาทถ้วน)
๘. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ฝุายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
๙. การประเมินผลโครงการ
๙.๑ แบบประเมินผลโครงการ
๙.๒ การประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๐. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๑0.1 ผลผลิต ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๗๐ ราย ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค่านิยมและทัศนคติต่อต้านการทุจริตสาหรับข้าราชการ
10.2 ผลลัพท์ ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๗๐ ราย สามารถปฏิบัติตนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามค่านิยมและทัศนคติต่อต้านการทุจริตสาหรับข้าราชการ

- 17 ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการ “ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”
2. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มา
ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนที่ร่วมกันธารงรักษาให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต
พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงทาประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยเป็นอเนกประการ ในยามศึกสงครามเป็นผู้นา
ในการต่อสู้อธิราชศัตรูของแผ่นดิน ในยามสงบก็ทรงทานุบารุงอาณาประชาราษฎร์ให้อยู่เย็นเป็นสุขนอกจากนั้น
ยังเป็นองค์ศาสนูปถัมภกทุกศาสนา ประชาชนคนไทยมีความรักและภาคภูมิใจในองค์พระมหากษัตริย์ จึงถวาย
ความเคารพสักการะและจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน นอกจากนั้นบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ได้
บาเพ็ญประโยชน์แก่ราษฎรเป็นการดาเนินตามรอยพระยุคลบาท ยังความผาสุกให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก
จึงเป็นหน้าที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องกระตุ้นเตือนให้บุคลากรประชาชน และ
เยาวชนมีความรักและเทิดทูนสถาบันของพระมหากษัตริย์ จึงได้จัดกิจกรรมในวันสาคัญต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น
เตือนให้ทุกคนมีจิตสานึกในความเป็นไทย โดยแสดงออกในกิจกรรมที่หลากหลาย นอกจากนั้นในวันสาคัญ
ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขของประเทศ ทรงปกครองประชาชนและ
แผ่นดินไทยให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา ทรงเป็นมิ่งขวัญและเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของประชาชน
ชาวไทยทั้งชาติ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปลูกฝังความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3.2 เพื่อความรักความผูกพันระหว่างคนครอบครัวให้แน่นแฟูนยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อเป็นแบบอย่าง และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง หน่วยงานและประชานชนในเขต
เทศบาลตาบลยะหา
4. เป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานเทศบาล
และประชาชนในเขตเทศบาล
5. ขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 เสนอโครงการ
5.2 ประชุมชี้แจง
5.3 แต่งตั้งคณะทางาน
5.4 ดาเนินงานตามโครงการ
5.5 สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
5.6 จัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ
6. กิจกรรม จัดกิจกรรมเพื่อให้แสดงความจงรักภักดีในวันสาคัญต่าง ๆ
6.1 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันแม่ วันพ่อ วันจักรี วันฉัตรมงคล โดยสามารถทาได้โดย ปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ ทาดีถวายในหลวง
6.๒ ปลูกฝังให้นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในวิถีชีวิต

- 18 ๕.๓ ฝึกให้ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงความเคารพพระบรมฉายา
ลักษณ์ เป็นต้น
๕.๔ การประดับธงชาติ ตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ
7.ระยะเวลาการดาเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณ
จานวนเงิน 30,000.- บาท (เงินสามหมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล และกองการศึกษา เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1. ความรักและภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลของชาติ
10.2. เพื่อให้เกิดความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
10.3. เพื่อเทิดพระเกียรติและช่วยกันปกปูองรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
11. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
11.1 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรขององค์กร และประชาชน มีความรักเทิดทูนต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
11.2 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรและประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในหลักและ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้

- 19 1.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ:
มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลยะหา”
2. หลักการและเหตุผล
ตามทีเ่ ทศบาลตาบลยะหา ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลยะหา โดยกาหนดกลไก
และระบบในการบั งคับ ใช้อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ ทั้งนี้ การฝุ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการ
กระทา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลตาบลยะหาจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง กาหนดให้พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึด
มั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม , มีจิตสานึกที่ดี
ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่ าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์
ทับซ้อน,ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมี
อัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ. ได้
กาหนดแนวทางการดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือ
รับ ของขวัญหรือประโยชน์ อื่น ใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหา
ประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่า งประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน
เทศบาลตาบลยะหาได้จัดทามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลยะหา” ขึ้น
เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจาทุก ระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ของเทศบาลตาบลยะหา เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน
และต่อสังคมตามลาดับ
3.5 เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
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คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
6. วิธีดาเนินการ
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลยะหา เพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของเทศบาลตาบลยะหา เปิดเผยเป็นการทั่วไป
แก่สาธารณชนให้ มีส่วนร่ว มรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของ
ราชการ เรื่ อ ง กาหนดให้ ข้ อ มูล ข่ า วสารตามเกณฑ์ ม าตรฐานความโปร่ ง ใสและตั ว ชี้ วั ดความโปร่ งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลตาบลยะหา

- 21 ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2556 – 2560)
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รัก ษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเปูาหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น เทศบาลตาบลยะหาจึงได้กาหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น
เพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560)
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการฝุายประจา ลูกจ้างประจา ตลอดจนพนักงาน
3.2 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจา ลูกจ้างประจา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
6. วิธีดาเนินการ
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตสานึก
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลยะหา จังหวัดยะลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่
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การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรม “ให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตาบลยะหา”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้
เป็นการกระทาความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์
ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้ อิ ท ธิ พ ลตามอ านาจหน้ า ที่ ล ะความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ส่ ว นตั ว โดยก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ย ต่ อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช้รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารง
ตาแหน่ งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่ ว ยราชการ รัฐ วิ ส าหกิจ และบริษั ทจากัด หรือการที่บุค คลผู้ มีอานาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้ ง นี้ ห มายรวมถึ ง ความขั ด แย้ ง กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์ ส่ ว นรวม ซึ่ ง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกาหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ดั ง นั้ น เทศบาลต าบลยะหา จึ ง ได้ จั ด กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจการปู อ งกั น ผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่บุคลากรในเทศบาลตาบลยะหา เพื่อปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมปูองกัน
ผลประโยชน์ ทับ ซ้ อน ผ่ านการประชุม ผู้ บริห ารกับ พนัก งานส่ ว นเทศบาลตาบลยะหา เพื่อให้ พนักงานทุ ก
คนทางานโดยยึด ถือระเบียบ กฎหมายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน เพื่อ
ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตาบลยะหา
3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลยะหาจิตสานึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่ างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคงส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
4. เป้าหมาย
ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตาบลยะหา
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เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
6. วิธีการดาเนินการ
จัดประชุมประจาเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดเทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
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1.2.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการ “ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นาศาสนา ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลยะหา เป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจและอานาจหน้าที่ในการ
พัฒนาชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552 เพราะถือว่าการ
พัฒนาชุมชน พัฒนาตาบล พัฒนาท้องถิ่น และการให้ความรู้โดยการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาให้กับบุคลากรของ
ผู้นาศาสนา ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น เป็นเรื่องที่หน่วยงานท้องถิ่นให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะการอบรมให้
ความรู้เป็นส่วนหนึ่งที่จะนามาปรับปรุงประยุกต์ ใช้ในการพัฒนาองค์กรการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งได้นั้นต้อง
อาศัยผู้นาเป็นหลัก เพราะว่าความเป็นผู้นาเป็นคุณสมบัติที่ทุกคนสามารถเป็นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของแต่ละคนในการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อดึงเอาศักยภาพภาวะผู้นาที่มีอยู่ในตัวออกมาใช้ ผู้นาไม่จาเป็นต้อ งเก่ง
งานเป็นเลิศ หากแต่สามารถชักจูงโน้มน้าวผู้อื่นให้เห็นคล้อยตามด้วยความยินดีให้ความร่วมมือหรือร่วมทางาน
การเสริมสร้างภาวะผู้นาชุมชน คือ การทาให้ผู้นาศาสนา ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น มีภาวะผู้นาเพิ่มขึ้นหรือทาให้
ผู้นาชุมชนมีการปรับปรุงความสามารถในการทาหน้าที่หรือเข้าไปมีบทบาทให้กับชุมชนได้ดีขึ้น ซึ่งสามารถทาได้
โดยการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่นการพัฒนาบุคลิกภาพการติดต่อสื่อสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นาชุมชน ดังนั้นผู้นาศาสนา ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น จึงต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และมี
ความสามารถในการกระตุ้นให้ชาวชุมชนในท้องถิ่นได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีทักษะ มี
วุฒิภาวะในการเป็นผู้นาสามารถติดต่อสื่อสารทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชนอย่างดีเพื่อที่จะนาชุมชนไปสู่
ความสาเร็จตามเปูาหมายได้ตั้งไว้ขณะเดียวกันก็ต้องทาให้ประชาชนในชุมชนเกิดความพึงพอใจในงานที่เขาทาด้วย
เทศบาลตาบลยะหา ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้นาศาสนา ผู้นา
ชุมชน ผู้นาท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ เพื่อส่วนรวม
สร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในชุมชน จึงได้จัดทาโครงการดังกล่าวขึ้น
3.วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้นาศาสนา ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน
และองค์กร
2.เพื่อให้ผู้นาศาสนา ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น ที่มีภาวะผู้นา คุณธรรม จริยธรรม และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม
3.เพื่อให้ผู้นาศาสนา ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น มีแนวทางในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี
ความร่วมมือและความเข้มแข็งของชุมชน
4. กลุ่มเป้าหมาย
- กลุ่มเปูาหมาย จานวนทั้งสิ้น ๔๐ คน ดังต่อไปนี้
1. คณะทางาน/เจ้าหน้าที่เทศบาล
จานวน ๓ คน
2. สมาชิกสภาเทศบาลตาบลยะหา
จานวน ๙ คน
3. คณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลฯ 5 ชุมชน
จานวน ๑๓ คน
4. อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น,คณะกรรมการมัสยิดฯและที่ปรึกษา
จานวน 15 คน
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- บรรยายให้ความรู้
- ศึกษาดูงานกิจกรรมดีเด่น นอกพื้นที่
6.วิธีดาเนินการ
1. เสนอโครงการต่อผู้มีอานาจเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
3. ประสานกลุ่มเปูาหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการ
4. ดาเนินการตามโครงการที่กาหนด
5. ประเมินโครงการ
7. งบประมาณดาเนินการ
จานวน 50,000.- บาท (เงินห้าหมื่นบาทถ้วน)
8. วันระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ชุมชนมีผู้นาที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน
2. ชุมชนมีผู้นาที่มีภาวะผู้นา คุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพื่อส่วนรวม
3. ผู้นาชุมชนมีแนวทางในการเสริมสร้างความรักสามัคคี ความร่วมมือและความเข้มแข็งของชุมชน
10. ประเมินผลโครงการ
ประเมินผลโครงการโดยแบบสารวจหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
12. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ผู้นาศาสนา ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่นมีความเข้าใจให้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์
มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ เพื่อส่วนรวม สร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในชุมชน
ผลลัพธ์
ผู้นาศาสนา ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่นมีภาวะผู้นาเพิ่มขึ้นมีศักยภาพหรือทาให้ผู้นาชุมชนมีการปรับปรุง
ความสามารถในการทาหน้าที่หรือเข้าไปมีบทบาทให้กับชุมชนได้ดีขึ้น
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ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการ “วันทาความสะอาด Big Cleaning Day”
2. หลักการและเหตุผล
การทางานของภาครัฐในปัจจุบัน ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเปูาหมายสาคัญ คือ
ประชาชนจะต้องได้รับการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค และพึงพอใจในการบริการที่ได้รับ ส่วนราชการ
จึงมีความจาเป็นต้องมีการพัฒนาองค์กร กระบวนการ และบุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นที่พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ โดยเฉพาะเทศบาล
ตาบลยะหา ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจหลักในการให้บริการประชาชนในทุกด้าน และได้ให้
ความสาคัญและดาเนิ นการพัฒนาบุคลากรกระบวนการปฏิบัติ งานและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ได้แก่
กิจกรรม Big Cleaning Day ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่งกิจกรรมนี้
พื้นฐานสาคัญที่นามาใช้พัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ ให้มีการ
ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างราบรื่น ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
เทศบาลตาบลยะหา จึงกาหนดจัดทาโครงการวันทาความสะอาด “Big Cleaning Day”
ประจาปีงบประมาณ ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกันส่งผลให้
ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจในงานบริการของเทศบาลตาบลยะหา เพิ่มขึ้น
3.2 เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทางานให้ดีขึ้น
3.3 เพื่อให้มีการจัดระบบ ระเบียบของสถานที่ เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอานวยความ
สะดวกให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมปฏิบัติงาน
3.4 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และ
เสริมสร้างให้มีการทางานเป็นทีม
4. กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างเทศบาลตาบลยะหา
5.วิธีดาเนินการ
5.๑ ดาเนินการจัดทาโครงการทาความสะอาด “Big Cleaning Day”
5.๒ ประชุมคณะทางานและจัดทาแผนการดาเนินงาน
5.๓ ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยการจัดทาปูายไวนิล
5.4 ติดตามและประเมินการดาเนินโครงการ
6.ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

- 27 7.สถานที่ดาเนินการ
7.1 สานักงานเทศบาลตาบลยะหา และบริเวณโดยรอบ
7.2 อาคารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และบริเวณโดยรอบ
8.งบประมาณ
จานวน 20,๐๐๐.- บาท (เงินสองหมื่นบาทถ้วน)
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการสะสาง
- ขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ ตู้เก็บ
เอกสาร ฯลฯ
- ที่ทางานดูกว้างและโล่งขึ้น สะอาดตามากยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพที่ดี
- ขจัดความผิดพลาดจากการทางานและขจัดสภาพแวดล้อมไม่ดี
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการทางานให้สะดวก
- ขจัดการค้นหาที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
- ตรวจสอบสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เน้นคาว่า “หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา”
ผลที่คาดว่าจะได้รับขั้นตอนการทาให้สะอาด
- เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี น่าทางาน
- ขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร
- เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ ลดปัญหาการขัดข้องหรือเสียบ่อยของครุภัณฑ์
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการทาให้ถูกสุขลักษณะ
- สถานที่ทางานเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าทางาน
- สุขภาพที่ดีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งทางร่างกายและจิตใจ
- ความภาคภูมิใจในความมีชื่อเสียงของสานักงาน ซึ่งเป็นผลจากการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงของ
เจ้าหน้าที่ทุกคน
- คุณภาพที่ดีของการบริการ และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการสร้างนิสัย
- เจ้าหน้าที่ทุกคนของเทศบาลตาบลยะหาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีทัศนคติที่ดีในการทางาน
12. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
- เจ้าหน้าที่ทุกคนของเทศบาลตาบลยะหา เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีทัศนคติที่ดีในการทางาน
ผลลัพธ์
- เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี น่าทางาน
- สถานที่ทางานเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าทางาน

- 28 1.2.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการ ”สวนผักคนเมือง”
๒.หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในปัจจุบันสภาพสังคม และเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ทาให้วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของ
คนไทยเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเมืองใหญ่ ๆ ที่ประชาชนต้องใช้ชีวิตแบบรีบเร่งในแต่ละวันประชาชนส่วน
ใหญ่จึงมีค่านิยมในการรับประทานอาหารนอกบ้าน อาหารจานด่วน และอาหารกึ่งสาเร็จรูปตามสถาน
ประกอบการจาหน่ายอาหาร (ร้านอาหาร แผงลอยจาหน่ายอาหาร) และร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ ซึ่งอาหาร
ดังกล่าวอาจไม่สะอาด ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่ถูกหลักโภชนาการ และอาจมีสารเคมีอันตรายปนเปื้อนอีกด้วย
นอกจากนี้อาหารเหล่านี้ส่วนใหญ่จะส่งมาจากต่างพื้นที่ ทาให้สิ้นเปลืองพลังงานในการขนส่ง ราคาแพง และมี
การใช้สารเคมีโดยไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมของเมือง
โดยเฉพาะวัตถุดิบในการปรุงอาหารคือผักสด ดังนั้น เทศบาลตาบลยะหาจึงได้จัดทาโครงการรณรงค์ส่งเสริมให้
ประชาชนดาเนินการปลูกผักในพื้นที่บ้านของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ว่าง หรือดาดฟูา เพื่อส่งเสริมให้มีการจัด
ทาสวนผักคนเมือง เพื่อนามารับประทานสด หรือ เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตอาหารที่สะอาด ปลอดภัยจาก
สารเคมี เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนและสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองยะหา
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนจัดทาสวนผักคนเมือง ไว้ใช้บริโภคในครัวเรือน
๓.๒ เพื่อให้ชุมชนได้รู้จักการใช้พื้นที่จากัดมาใช้ประโยชน์
๓.๓ ชุมชนสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้มากยิ่งขึ้น
๔.เป้าหมาย
4.1 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการปลูกผักไว้รับประทานเองในครัวเรือน จานวน ๕ ชุมชน
4.2 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องเช่น ปุ๋ยหมัก น้าหมัก ผลิตภัณฑ์ซักล้าง
จากวัสดุเหลือใช้ จานวน 5 ชุมชน
๕.สถานที่ดาเนินการ
๕.๑ อบรมให้ความรู้การปลูกผักในพื้นที่จากัด การบารุงรักษา และการผลิตปุ๋ยหมัก
๕.๒ พื้นที่เปูาหมาย ครัวเรือนในชุมชนนาร่อง จานวน 5 ชุมชน ในเขตเทศบาล
๖.ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
๗.วิธีดาเนินการ
7.1 ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในกลุ่มพื้นที่เปูาหมายในการดาเนินงาน
7.2 จัดทาสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์
7.3 ดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนดในพื้นที่เปูาหมาย
๘.งบประมาณ
จานวน 2๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองหมื่นบาทถ้วน)

- 29 ๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.๑ ประชาชนมีความรู้เข้าใจในการปลูกผักในพื้นที่จากัดมากขึ้น
9.๒ ประชาชนสามารถลดรายจ่ายประจาวันได้มากขึ้น
9.๓ มีประชาชนในชุมชนนาร่องมีการปลูกผัก โดยใช้ปุ๋ยหรือน้าหมักที่ผลิตขึ้นเอง จานวน ๕ ชุมชน
9.๔ ได้รับประทานและบริโภคอาหารที่ปลอดจากสารพิษ
๑๐. การประเมินผล
10.1 จานวนชุมชน/บ้านมีแหล่งปลูกผักปลอดสารพิษ จานวน ๕ ชุมชน
10.2 จานวนผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องเช่น ปุ๋ยหมัก น้าหมัก จานวน 5 ชุมชน
11. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
- ประชาชนมีความเข้าใจในการใช้พื้นที่ที่จากัดและรู้จักการทาเกษตรพอเพียง
- การพัฒนาการปลูกผักที่ใช้ของหรือภาชนะเหลือใช้ และการทาปุ๋ยหมัก
ผลลัพธ์
- ลดรายจ่ายประจาวัน
- การบริโภคผักที่ปลอดสารพิษ

- 30 1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1.3.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการ “ฝึกอบรมจริยธรรมเยาวชน”
2. หลักการและเหตุผล
การดาเนิน ชีวิตของมนุ ษย์อยู่บ นพื้นฐานของการเรียนรู้ เพราะทุก ๆ การกระทามนุษย์จะต้องมี
แบบอย่างที่ดี มีจริยธรรม คุณธรรม การศึกษาเรียนรู้เป็นสิ่งสาคัญในการดาเนินชีวิต ปัจจุบันมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการใหม่ ๆ เข้าสู่สังคมท้องถิ่นเป็นจานวนมากโดยเฉพาะความนิยมของเยาวชนใน
ปัจจุบัน เช่น การแต่งกาย การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี การรับประทานอาหาร การพนันฟุตบอล รวมถึงการ
ใช้สารเสพติด สิ่งเหล่านี้ได้แทรกซึมในหมู่เยาวชนเป็นจานวนมาก ประกอบในห้วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม
เป็นช่วงปิดภาคเรียนทาให้เยาวชนมีเวลาว่าง
ดังนั้น เทศบาลตาบลยะหา ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของเยาวชน และสมควรให้มีกิจกรรมเพื่อเป็น
แนวทางและส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ด้านศาสนาและปรัชญาในการดารงชีวิตมาใช้ชีวิตประจาวันได้ถูกต้อง
จึงให้มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมจริยธรรมเยาวชน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ความรู้และกระตุ้นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน
2.2 เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.3 เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างเยาวชน
2.4 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
2.5 เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างถูกต้อง
2.6 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้กับเยาวชนได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการศึกษา
และเป็นแรงผลักดันให้เยาวชนศึกษาในอนาคต
2.7 เพื่อฝึกฝนให้เยาวชนปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างถูกต้องตามหลักของศาสนา
3. เป้าหมาย
เยาวชนในเขตเทศบาลตาบลยะหา และพื้นที่ใกล้เคียง จานวน 100 คน
4. แผนการดาเนินการ
4.1 วิธีดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะทางาน
- ประชาสัมพันธ์โครงการ
- รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
- ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
4.2 กิจกรรมที่จะดาเนินการ
- เป็นการเข้าค่ายแบบพักแรม
- จัดอบรมศาสนาภาคทฤษฏีและปฏิบัติ
- กิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐาน
- กิจกรรมกีฬา
- กิจกรรมบนเวที
- นันทนาการ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)

- 31 6. สถานที่ดาเนินงาน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
8. งบประมาณ
จานวน 70,000.- บาท (เงินเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เยาวชนสามารถเรียนรู้และได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
9.2 เยาวชนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน
9.3 เกิดความรักสามัคคีระหว่างสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ
9.4 เยาวชนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมและ
สามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี
9.5 เยาวชนมีทักษะเกิดการเรียนรู้ และมีประสบประการณ์เพิ่มยิ่งขึ้น
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
- เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- เยาวชนมีความรู้และได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน
ผลลัพธ์
- เยาวชนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคม และสามารถปรับตัว
ได้เป็นอย่างดี
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการ “ค่ายอบรมหนูรักอัลกุรอ่าน ประจาปี ๒๕60”
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ได้กาหนด อานาจ
หน้าที่ ของเทศบาลตาบล ตามมาตรา 50 (7) ให้ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
โดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ คู่คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
เทศบาลตาบลยะหา ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ ในการปลูกฝังให้ เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ เป็ น คนดี ข องสั ง คม ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ค าสอนของศาสนาและน าหลั ก ค าสอน
มาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างสันติสุข จึงได้กาหนดให้มีโครงการค่ายอบรมหนูรักอัลกุรอ่าน เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ตามวิถีอิสลาม
3. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างความรู้และส่งเสริมประสบการณ์
2.2 เพื่อส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้นาให้กับเด็กและเยาวชน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
และการทางานเป็นทีม
2.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รู้และปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอิสลามได้อย่างถูกต้อง
2.4 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของศาสนาอิสลามอย่างเหมาะสม
4.กลุ่มเป้าหมาย
เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตาบลยะหา จานวน 50 คน
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 นาเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดาเนินการ
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ
5.3 จัดค่ายอบรม 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
5.4 ประเมินผลโครงการ
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม สร้างความรู้และส่งเสริมประสบการณ์
6.2 เด็กและเยาวชนมีความเป็นผู้นา และมีส่วนร่วมในการทางานเป็นทีม
6.3 เด็กและเยาวชนได้รู้และปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอิสลามได้อย่างถูกต้อง
6.4 เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ เข้าใจ และใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของศาสนาอิสลามอย่างเหมาะสม
6. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
7. สถานที่ดาเนินการ
ณ ห้องประชุมบูงอยาฮา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตาบลยะหา
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จานวน 40,๐๐๐.- บาท (เงินสี่หมื่นบาทถ้วน)
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
- เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- เยาวชนมีความรู้และได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน
ผลลัพธ์
- เยาวชนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคม
และสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการ “เยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่การพัฒนาที่เกิดขึ้นนั้น มักเน้นวัตถุเพียงด้านเดียว
โดยมิได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของประชากรในประเทศว่าเป็นอย่างไร การพัฒนาที่เกิดขึ้นจึงนาไปสู่ปัญหา
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ด้วยเพราะคนไทยยังขาดความรู้ความ
เข้าใจ มุ่งพัฒนาเพียงวัตถุเพียงอย่างเดียว การพัฒนาจึงเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและขาดความมั่นคง
ตลอดจนการอนุ รั กษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ส่ งเสริม ให้ เยาวชนสามารถพั ฒ นาตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ เน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตาม
ความเหมาะสม จากหลักการและความสาคัญที่กล่าวมา แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน แหล่งความรู้ในชุมชน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ของเด็กและเยาวชน ตาม พ.ร.บ. เทศบาลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ที่จะเป็นพลังในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ดังนั้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ เยาวชน มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน หรือสถานที่ที่มีคุณค่าและ
ความสาคัญต่อการศึกษาเรียนรู้และการอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีความสาคัญ
และจาเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องจะต้องดาเนินการหรือร่วมมือกัน จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อ
พัฒนาเด็กและเยาวชนอันจะเป็นกาลังของชาติในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า มี
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเหตุดังกล่าว เทศบาลตาบลยะหา ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาที่ตัวบุคคล เยาวชน คือ
ทรัพยากรที่มีค่าที่หลายฝุายได้หันกลับมามอง เพราะเยาวชนคือผู้ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของประเทศ ดังนั้น
เยาวชนที่ดีมีคุณภาพ ย่อมนาสังคม สิ่งแวดล้อมและประเทศชาติ ไปสู่ทางที่ดี ดังนั้น เทศบาลตาบลยะหา จึงได้
จัดโครงการเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลยะหา ประจาปี 2560 เพื่อ
ปลุกจิตสานึกให้เยาวชนมีความตระหนักถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่อการดารงชีวิตต่อไป
เป็นการปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ และสิ่งแวดล้อมพร้อมกับการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ที่ดี และมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ตลอดจนสถานการณ์ของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
3.2 เพื่อให้เยาวชนมีความกล้าที่จะเสนอความคิดและการปฏิบัติในทางที่เหมาะสมและสร้างสรรค์
ในการอนุรักษ์และปูองกันปัญหาที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม
3.3 เพื่อให้เยาวชนสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ไปสู่เยาวชนคนอื่น ๆ ได้
3.4 เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้ซึ่งกันและกันและฝึกให้มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน เป็นรากฐานของการเตรียมตัวทางานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
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- ผู้ดูแลเยาวชน จานวน 10 คน
- เยาวชนในเขตเทศบาลตาบลยะหา จานวน 34 คน
5. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชุมคณะผู้บริหารพิจารณาและอนุมัติในหลักการของโครงการ
6.2 จัดทารายละเอียดโครงการ
6.3 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับอบรมตามโครงการฯ
6.4 ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานที่ศึกษาดูงาน และอื่นๆ
6.5 ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ชัดเจน
6.6 ดาเนินการตามกาหนดการ
6.7 สรุปและประเมินผลโครงการ ก่อนและหลังการดาเนินโครงการ
(โดยวิธีกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ)
6.8 รายงานผลการฝึกอบรมตามโครงการ
7. สถานที่ดาเนินการ
7.1 จัดฝึกอบรม โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ เช่น รับฟังการบรรยาย การร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนการซักถามจากผู้มีความรู้และประสบการณ์
7.2 ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เยาวชนผู้ เข้าร่ ว มโครงการฯ มีความรู้ ความสามารถและความเข้าใจถึงความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรรอบตัว ตลอดจนสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน รวมทั้งสาเหตุของปัญหา วิธีการ
แก้ไขและแนวทางปูองกันเบื้องต้นได้
9.2 เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และนาความรู้
ที่ได้มาคิดปฏิบัติและแสดงออกได้อย่างสร้างสรรค์เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
9.3 เยาวชนผู้ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับการอบรม การปฏิบัติและการวิเคราะห์
จริงสู่เยาวชนคนอื่นๆให้มีความรู้และความเข้าใจตรงกัน
10. งบประมาณ
จานวน 30,000.- บาท (เงินสามหมื่นบาทถ้วน)
11. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
- มีความรู้ ความสามารถและความเข้าใจถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรรอบตัว
ตลอดจนสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน รวมทั้งสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ไขและแนวทางปูองกันเบื้องต้นได้
ผลลัพธ์
- เยาวชนมีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการ “จ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน”
2.หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่การพัฒนาที่เกิดขึ้นนั้น มักเน้นวัตถุเพียงด้านเดียว
โดยมิได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของประชากรในประเทศว่าเป็นอย่างไร การพัฒนาที่เกิดขึ้นจึงนาไปสู่ปัญหา
มากมาย ไม่ว่าเป็นปัญหาด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะคนไทยยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ มุ่งพัฒนาเพียงวัตถุเพียงด้านเดียว การพัฒนาจึงเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและขาด
ความมั่นคง ด้วยเหตุดังกล่าว หลายฝุายได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาที่ตัวบุคคล โดยจะมุ่งเน้นไปที่
เยาวชน เพราะเยาวชนคือผู้ ที่จะเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ของประเทศ ดังนั้น เยาวชนที่ดีมีคุณภาพ ย่อมนาสังคม
สิ่งแวดล้อมและประเทศชาติ ไปสู่ทางที่ดี
ด้วยเหตุนี้ เทศบาลตาบลยะหา ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ ของการพัฒนาท้องถิ่นโดยการนาเยาวชน
จากชุมชนต่าง ๆ ทั้ง 5 ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลยะหา มาทางานบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะในช่วงปิดภาคเรียน
ฤดูร้อน โดยการจ้างงานให้เยาวชนทางานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตาบลยะหา และชุมชนทั้ง 5 ชุมชนใน
เขตเทศบาล เช่น การทาสีปู ายสัญญาณจราจร ทางม้าลาย ขอบทางเท้า เกาะกลางถนน รั้วกาแพงสานักงาน
การดูแลต้นไม้ในสวนสาธารณะ ฯลฯ และมีการอบรมเสริมทักษะการทางานเป็นทีม ให้มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม ตลอดจนมีการฝึกการเป็นภาวะผู้นา ฝึกการพูดในที่ชุมชน และรวมถึงทาให้เยาวชนเกิด
รู้จักสานสัมพันธ์ในการใช้ชีวิตร่วมในการทากิจกรรม ซึ่งก่อให้เกิดความสมานฉันท์ ในกลุ่มเยาวชนที่สนใจจะ
ทาประโยชน์เพื่อสังคมซึ่งในการดาเนินโครงการก็ยังสามารถเชื่อมกับโครงการอื่น ๆ ที่ทางเทศบาลได้จัดให้มีขึ้น
อีกด้วย ได้แก่ โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน โครงการครอบครัวสุขสันต์ โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด และอีกหลายโครงการสามารถช่วยในการสร้างเยาวชนในเขตเทศบาล ให้เติบโตเป็น
พลเมืองดี รักและดูแลท้องถิ่นในอนาคตได้เป็นอย่างดี ทาให้เป็นที่สนใจของผู้ปกครองและประชาชนเป็นอย่างยิ่ง
ดังนั้น จึงได้จัดให้มีโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจาปี พ.ศ.2560
โดยนาเยาวชนในชุมชนต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลยะหา มาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน โดยหวังว่าจะให้
เยาวชนในโครงการได้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม รู้จักดารงชีวิตด้วยความดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม
พร้อมทั้งเกิดจิตสานักที่จะพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอน และเป็นผู้มีความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสานึกให้เยาวชนเกิดความรักต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
รวมถึงครอบครัวและถิ่นเกิด
3.2 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความรักความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3.3 เพื่อสร้างภาวการณ์เป็นผู้นาให้กับเยาวชน
3.4 เพื่อผลักดันให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิดและประเทศชาติ
3.5 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความรักและกตัญญูต่อถิ่นเกิด
3.6 เพื่อปลูกจิตสานึกให้เยาวชนตระหนักถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้อมและปัญหาที่เกิดขึ้นเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
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3.8 เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสทางานบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองอันจะ
นาไปสู่การสร้างจิตสานึกรักษ์ท้องถิ่นพร้อมที่จะดูแลสมบัติสาธารณะ
3.9 เพื่อเป็นการหารายได้จากค่าจ้างแรงงาน ช่วยเหลือผู้ปกครองในการใช้จ่ายเป็นทุนในการศึกษา
รวมทั้งได้รู้ซึ้งถึงความลาบากในการที่จะมีรายได้ ส่งผลให้รู้จักการออมและประหยัด
4.เป้าหมาย
4.1 เยาวชนอายุ 16 - 20 ปี จานวน 35 คน
4.2 เยาวชนในเขตเทศบาลตาบลยะหา ที่กาลังศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
5.วิธีการดาเนินงาน
5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติ
5.2 ประชุมทาความเข้าใจแกนนาชุมชน
5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและกาหนดหน้าที่
5.4 รับสมัครเยาวชน
5.5 วางแผนการดาเนินงาน
5.6 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.7 จัดเตรียมสถานที่
5.8 ดาเนินการตามโครงการ
5.9 ประเมินผล
5.10 สรุปรายงานผล
6.กิจกรรมที่จัดและสถานที่ดาเนินการ
6.1 ฝึกอบรมสร้างความรู้จักแบ่งกลุ่ม
6.2 ปฏิบัติงานภาคสนาม บาเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณสมบัติ
6.3 ศึกษาฝึกงานตามกองต่าง ๆ
6.4 ฝึกอบรมสร้างจิตสานึก เสริมทักษะการทางานเป็นทีม ความรับผิดชอบต่อสังคม
ภาวะผู้นาศิลปะการคิด มารยาทสังคม กระบวนการมีส่วนร่วม
6.5 พิธีเปิด และมอบเกียรติบัตร
7.ระยะเวลาดาเนินการ
- ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8.งบประมาณ
จานวน 120,000.- บาท (เงินหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เยาวชนเกิดความรักต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมถึงครอบครัวและถิ่นเกิด
2. เยาวชนเกิดความรักความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3. เยาวชนมีภาวะความเป็นผู้นา
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5. เยาวชนเกิดความรักและกตัญญูต่อถิ่นเกิด
6. เยาวชนได้ตระหนักความสาคัญของสิ่งแวดล้อมและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
- มีความรู้ ความสามารถและความเข้าใจมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม รู้จักดารงชีวิตด้วยความดี
งาม มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งเกิดจิตสานักที่จะพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอน
- เยาวชนมีงานทาในช่วงปิดภาคเรียน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 วัน
ผลลัพธ์
- เยาวชนมีรายได้จากค่าจ้างแรงงาน จานวนไม่น้อยกว่า 2,500.- บาท/คน
- สามารถช่วยเหลือผู้ปกครองในการใช้จ่ายเป็นทุนในการศึกษารวมทั้งได้รู้ซึ้งถึงความลาบาก
ในการที่จะมีรายได้ ส่งผลให้รู้จักการออมและประหยัด
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตาบลยะหา”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว
3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริ ตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ใน
ปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยื นรั ฐ จะต้องให้ ความเป็น อิสระแก่องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นโดยยึดหลั กแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทา
บริ การสาธารณะ รวมทั้ง มีส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ นใจแก่ไขปัญหาในระดั บพื้นที่ ส่ ว นการกากั บดูแลองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่ วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทานอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กร
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สูงที่คนทางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่องทางที่คนทางานในท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทางานในหน่วยงาน
ราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐที่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจ
เป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรื อหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานใน
การปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดทาแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต้อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อง
เทศบาลตาบลยะหา
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
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10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- 42 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล”
2. หลักการและเหตุผล
พนั กงานเทศบาล ลูกจ้ างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลยะหา เป็นบุคลากรที่มี
ความสาคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้
เกิดประโยชน์ ต่อ องค์กร และประชาชนการพัฒ นางานขององค์กรจะบรรลุ ผ ลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการทางานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย
ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ดังนั้น เพื่อ
เป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริห ารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
ในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาล
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้
3.3 เพื่อเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้
คนดี คนเก่งเข้ามาทางาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลของเทศบาล จานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตาแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลตาบลยะหา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2542
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6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจานวน 1 มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 %
- บุคลากรของเทศบาลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ากว่าระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลาดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล
ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาล
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลยะหา
โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาล
ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเทศบาลตาบลยะหา
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานเทศบาล เพื่อกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานเทศบาลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
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ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ กฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจาปี”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดีย วกัน และสอดคล้ องกับ การปฏิบั ติงานในระบบบัญชีคอมพิว เตอร์ ข ององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นจึง มี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง เทศบาลตาบลยะหา จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทาให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้ อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามเทศ
บัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี และดาเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทาตามกฎหมาย ระเบียบ
และมีความจาเป็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตาบลยะหา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
5. พื้นที่ดาเนินการ
กองคลัง เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
6. วิธีดาเนินการ
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากเทศบาลตาบลยะหา มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะด้ วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้ และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่ างๆ ตามภารกิจและการจัดทา
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้ าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กาหนดให้เทศบาลมีอานาจหน้าที่
อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่
กาหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์
และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะ
ได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็ นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลทุก
โครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาล
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9)
พ.ศ.2553 จานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลยะหา และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตาบลยะหา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
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- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

- 49 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลยะหา บริหารจัดการโดยการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และให้บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล ยื่นคาขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอานาจ
หน้าที่และภารกิจของเทศบาล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการดาเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ
โดยมีการปรับระบบการทางานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกาหนดระยะเวลาดาเนินการของแต่ละ
กระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวเพื่อ
ให้บริการตามลาดับ จัดสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากเทศบาลตาบลยะหายัง
บริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้
มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้า,
ด้านน้าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้าน
การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี , ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้าน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย , ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการ
สาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การกาจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่งน้า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกาเนิดการจัดการน้าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง และกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ) โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ
คานึงถึงการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
3. วัตถุประสงค์
3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกสานัก/กอง/ฝุาย ดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกสานัก/กอง/ฝุาย เทศบาลตาบลยะหา
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6.1 ดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายน้า, ด้านน้าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย , ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น,
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การกาจัด
ผั กตบชวาและวัช พื ช ในแหล่ ง น้ า การลดและคัดแยกขยะมูล ฝอยตั้งแต่แหล่ งกาเนิด การจัดการน้าเสี ย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่)
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ใช้จา่ ยจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง/ฝุาย เทศบาลตาบลยะหา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ
10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลยะหา เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอานาจ
หน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้ แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้ เทศบาลมีหน้าที่
ต้องทาอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ
เทศบาลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกอย่ างเสมอภาค เป็นธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจ
และผู้ มาขอรับบริ การเป็ นจ านวนมาก ซึ่งเจ้ าหน้ าที่ไม่ สามารถให้ บริการได้ อย่ างทันท่ วงทีการตอบสนองความ
ต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อ
มาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้ าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ได้ แก่ การบริห ารราชการเพื่อบรรลุ เปู าหมายโดยก่ อให้เกิดประโยชน์ สุ ขแก่ ประชาชน
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้ มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจาเป็ น และ
ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการ
อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ดังนั้น เทศบาลตาบลยะหา
ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลาดับก่อนหลัง เพื่อเป็น
การสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรม
การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสาหรับผู้มาติดต่อราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้ านการอานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้
มารับบริการ
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
3.3 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ
3.4 เพื่อเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทาการแสวงหาประโยชน์
หรือกระทาการประพฤติมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การจัดทาบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
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6.1 จัดทาคาสั่งคณะทางานเพื่อกาหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กากับการให้บริการ
6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กาหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ
6.3 จัดทาบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามลาดับคิว
6.5 จัดทาแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ
6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน
เพื่อนามาปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง ของเทศบาลตาบลยะหา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีการใช้บัตรคิวสาหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลาดับก่อนหลัง สาหรับหน่วยงานที่ให้บริการ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ
- การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตาบลยะหา มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม เทศบาลตาบลยะหา จึงได้ให้ความสาคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุด โดยนาแนวทางตามหลักการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะ
หลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกาหนด เชื้อชาติ
ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความ
เชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กาหนดให้ส่วนราชการจะต้องดาเนินการ
โดยถือว่าประชาชนเป็ นศูนย์กลางที่จะได้ รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่ วนราชการต้ อง
เป็นไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน
เทศบาลตาบลยะหา จึงมีการนาเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการ
แสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการ
ของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกาหนดของหน่วยงานให้บริการ
อย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น
6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดาเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
6.3 จัดให้มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ
6.4 จัดให้มีสถานที่สาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้าสาหรับ
ผู้พิการ
6.5 จัดให้มีปูายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง
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4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ได้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล ,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,กองคลัง ,กองช่าง และกองการศึกษา
เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
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2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน”
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้ องการของประชาชน
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่ าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น เพื่อให้การ
ประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้ มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลตาบลยะหา
จึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลดขั้นตอนการทางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นและอานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทางานของเทศบาลตาบลยะหาให้สั้นลง
4.2 ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลยะหา
4.3 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลยะหา
4.4 ผู้บังคับบัญชามอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ
และการปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
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ขั้ น ตอนและระยะเวลาในการให้ บ ริ ก ารที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง และพิ จ ารณางานในภารกิ จ ว่ า เรื่ อ งใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกเทศมนตรีมอบอานาจให้ รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้ อมทั้ง
จัดทาแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สานัก ในเทศบาลตาบลยะหา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทาให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลตาบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทาให้ประชาชนมี
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น
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การดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการ “การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้ านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้ เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจ และขอบข่ ายของความรับผิ ดชอบที่จะมอบหมายให้ ผู้ ใต้ บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสาคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมี
การปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้ องการของประชาชน
แต่ทั้งนี้ตอ้ งมีผู้รบั ผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตาบลยะหา ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลยะหา ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร
ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดาเนินการออกคาสั่งฯ
6.3 สาเนาคาสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล หรือหัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้รับ
มอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนราชการทุกส่วน/ทุกคน/สานัก ในสานักงานเทศบาลตาบลยะหา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอานวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการ “มอบอานาจของนายกเทศมนตรี”
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอานาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีเอาไว้ การที่นายกเทศมนตรีจะดาเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทาให้เกิดช่องว่างใน
การประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลจึงได้
กาหนดมาตรการให้ มีการมอบอานาจของนายกเทศมนตรีให้ รองนายกเทศมนตรี ได้ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรี
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอานาจอย่างน้อยจานวน 3 เรื่อง
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอานาจของนายกเทศมนตรีเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณา
6.2 ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของเปูาหมายดาเนินการแล้วเสร็จ

- 59 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรม “ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์”
2. หลักการและเหตุผล
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทา
ให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนใน
สังคม สร้างแบบอย่างที่ ดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลตาบลยะหา จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทาความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่
คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการ
สร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสาคัญในการพัฒนา
สังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
3.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสานึกและกระตุ้ นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอัน
เป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
จานวนไม่น้อยกว่า 2 คนต่อปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ วารสารเทศบาลตาบลยะหา เว็บไซต์เทศบาลตาบลยะหา
สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
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ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรม “ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลหน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม
ในกิจกรรมของเทศบาลตาบลยะหา”
2. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสาคัญ
ในการพัฒนาสังคมสู่ ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ คนดารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสาคัญของการทาความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทาความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนตาบลโกตาบารู ผู้ที่ทา
คุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตาบลยะหาอย่างสม่าเสมอ เทศบาลตาบลยะหาจึงจัด
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่นผู้ทาความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตาบลยะหา
โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่ องบุคคลผู้เสียสละและทาคุณประโยชน์ ให้กับเทศบาลที่ควรได้รับ
การยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน
หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตาบลยะหา มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลตาบลยะหา
3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
เทศบาลตาบลยะหาตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.3 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตาบลยะหา
มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตเทศบาลตาบลยะหา
- ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล
5. พื้นที่ดาเนินการ
เขตเทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการกาหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทาความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด
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4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน และสานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมของเทศบาลตาบลยะหา
10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตเทศบาลตาบลยะหา มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น
คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
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2.5.1 ดาเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนีใน
การประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิ ดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น เทศบาลตาบลยะหา จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่กาหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
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4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

- 64 2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ ที่ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่
หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและ
สุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ ดังนั้น เทศบาลตาบลยะหาจึงได้มาตรการ
“ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลยะหาจากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
6. วิธีดาเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี
หรือคณะทางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

- 65 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลยะหา ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
จากหน่วยงานภาครัฐ

- 66 2.5.3 ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตาบลยะหา มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคาร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพื่อให้การ
ดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจาเทศบาลตาบลยะหา รวมถึงจัดทา
คู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลยะหาขึ้น เพื่อดาเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบ
หรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบลยะหา
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตาบล
โกตาบารูให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู้สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตามคูม่ ือ

- 67 ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการ “ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตาบลยะหา ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่ วนราชการและหน่ วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน2557 ก็ได้กาหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ เทศบาลตาบลยะหา จึง
ได้จัดทามาตรการการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่ าวหาเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลตาบลยะหา ว่าปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้ องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนใน
เรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่อง
และเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่พนักงานเทศบาล ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึง
ความสาคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส เป็นธรรม
4. เป้าหมาย
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลตาบลยะหา
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่
โดยมิชอบ
6.3 กาหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้งา่ ย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รอ้ งเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดาเนินการ ภายใน 5 วัน

- 68 7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
- ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์
- ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
2. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่ วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่ งใสการทางานที่
จาเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การทางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่ า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่ วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่ างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลยะ
หาให้ประชาชนรับรู้ อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการทางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งซึ่ง
สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานของเทศบาลตาบลยะหา ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้เทศบาลตาบลยะหา มี
ความโปร่งใสในการทางานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม นาความโปร่งใสสู่องค์กร
เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได้ รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้
ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสาคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่ งใส
ในการทางานและมีความรู้ เกี่ย วกับ สิทธิในการเข้ าถึงข้อมูลข่ าวสารตามพระราชบัญญัติข้ อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 20 คน , ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ 80
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 สารวจความต้องการอบรม
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล

- 70 7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
จานวน 5,000.- บาท (เงินห้าพันบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- 71 3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและตรวจสอบได้
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆดังนั้น เทศบาลตาบลยะหา จึงได้จัดทามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่
และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลตาบลยะหาได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวก
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตาบลยะหา
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี
- แผนการดาเนินงาน
- แผนอัตรากาลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
- ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน

- 72 7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่

- 73 ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล
และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปั จจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการ
ปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตเทศบาล
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
6. วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตาบลยะหา และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ของเทศบาลตาบลยะหา
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานของเทศบาลทาให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
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กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการ “จัดให้มีชอ่ งทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตาบลยะหา”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น เทศบาลตาบลยะหา จึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการ
เผยแพร่ขอ้ มูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุม
ทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้ าที่และเข้าถึงข้อมูล
ตามภารกิจหลักของเทศบาลตาบลยะหาได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวนไม่นอ้ ยกว่า 7 ช่องทาง
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสานักงานเทศบาลตาบลยะหา
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตาบลยะหา ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บา้ น
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
- ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลของเทศบาล ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าวหนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด ที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
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8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
โครงการ “สื่อประชาสัมพันธ์”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนาเอาเทคโนโลยีต่ างๆ เข้ามาใช้ในการ
ดาเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยว
โยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้
ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาล จึงจาเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์นั้น ๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็ นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสาคัญ
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่
อย่างโปร่งใสและยุติธรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของเทศบาลให้ ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภท
ต่าง ๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อสร้างจิตสานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาลอย่าง
ถูกต้องและโปร่งใส
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล
4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
5. เพื่อนาเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย
6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างเทศบาล สื่อมวลชนและประชาชน
4. เป้าหมาย
4.1 เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของเทศบาลตาบลยะหา ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป
อย่างกว้างขวาง
4.2 จัดทาวารสารรายงานประจาปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การดาเนินงานของเทศบาล
4.2 จัดทาวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร
4.3 จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคูม่ ือการให้บริการประชาชน
4.4 จัดทา Presentation นาเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล
4.5 จัดทาคูม่ ือสาหรับประชาชน
4.6 รถโฆษณาเคลื่อนที่
4.7 ปูายประชาสัมพันธ์
4.8 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
4.9 จัดทา spot
4.10 เสียงตามสาย
4.11 อื่นๆ

- 77 5. พื้นที่ดาเนินการ
ในเขตเทศบาลตาบลยะหา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนออนุมัติโครงการ
6.2 ดาเนินการประชุม
6.3 มอบหมายงาน/จัดทาการร่วมนาเสนอร่างรูปแบบ
6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
จานวน 70,000.- บาท (เงินเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลยะหา
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3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่
และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรม “การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตาบลยะหา”
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลยะหา เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้มีการ
บริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และ
ลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการ
อานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลตาบลยะหา จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สานักงานเทศบาลตาบลยะหา
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณ ภาพ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง /ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
5.3 นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหา
ตามความจาเป็นและเร่งด่วน
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้ งทราบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
- ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
6.1 สานักงานเทศบาลตาบลยะหา
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 073 - 291171 ทางโทรสารหมายเลข 073-291024
6.3 ทางเว็บไซต์
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ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจาสัปดาห์/ประจาเดือน ทาให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานของเทศบาลตาบลยะหา
9.2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
9.3 แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้รอ้ งเรียนทราบภายใน 15 วัน
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการ “กาหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตาบลยะหาเป็นหน่วยบริการสาธารณะที่การให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสาน
และต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้ องการของประชาชนทั้งในด้ านการรักษาพยาบาลและการส่ งเสริม
สุขภาพและการปูองกันโรค เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอ
ภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนามาพัฒนา
ปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความ
เท่าเทียมและโปร่งใส
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีช่องทางและกาหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
6. วิธีดาเนินการ
จัดทาขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่
- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณเทศบาลตาบลยะหา
- ผ่านเว็บไซต์เทศบาลตาบลยะหา
- ผ่านอีเมล์ของเทศบาลตาบลยะหา
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบ
ถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรม “รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสาคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ
มาปฏิบัติ
3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
4. เป้าหมายการดาเนินการ
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
6. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
9. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการ “แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลยะหา”
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กาหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลตาบลยะหาในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดทาแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลตาบลยะหา โดยงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลยะหา ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่ วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลยะหา และแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตาบล
ยะหาให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลยะหา
กาหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลยะหาบางตาแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระ
การดารงตาแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ กาหนด ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 เทศบาลจึงต้องดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลในตาแหน่งดังกล่าวมาดารงตาแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบล
ยะหาแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7(2)
และข้อ 9 ที่กาหนด
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

- 83 –
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลยะหา มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลยะหา เพื่อเป็น
องค์กรในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลยะหา และร่างแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตาบลยะหา
เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลตาบลยะหาความต้องการของประชาคม และชุมชนในเขตเทศบาล
ตาบลยะหา ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต
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ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
โครงการ “ประชุมประชาคมเมือง เพื่อจัดทาแผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลตาบลยะหา”
2. หลักการและเหตุผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.๒๕๔9 ได้กาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติในการวางแผนและการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยง
กั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ เปู า ประสงค์ ตั ว ชี้ วั ด ค่ า เปู า หมาย และกลยุ ท ธ์ โดยสอดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ
แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน และสนองตอบต่อปัญหา ความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับการพัฒนาในอนาคต ให้มีความสอดคล้องกับการวางแผน
พัฒนาระยะสี่ปีขององค์กร เทศบาลตาบลยะหา จึงจาเป็นจะต้องดาเนินการจัดทาเวทีประชาคมระดับตาบล
เพื่อดาเนินการตามโครงการจัดทาแผนพัฒนา และขั บเคลื่อนแผนชุมชน ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ กระบวนการ
ขั้นตอน และระยะเวลาดาเนินการ สามารถเป็นแนวทางในการดาเนินงานต่อไป
3.วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาคมและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การ
พัฒนาของเทศบาลตาบลยะหา
- เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลยะหา
- เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลยะหา
- เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาคนในตาบลทราบถึงบทบาทหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล
- เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 และแผนชุมชน
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์
1. จัดกิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อดาเนินการตามโครงการจัดทาแผนพัฒนาในพื้นที่เทศบาลตาบลยะหา
ประกอบด้วย
- เครือข่ายภาคประชาคม จานวน 5 ชุมชน
จานวน 250 คน
- หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรเอกชน
จานวน 20 คน
- ผู้นาชุมชน
จานวน 16 คน
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจาตาบล (อสม.)
จานวน 20 คน
รวม 306 คน
5 .วิธีดาเนินการ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อ
แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการ
ทบทวนโครงการ และขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น พร้อ มจัดลาดับความสาคัญของโครงการ ตลอดจน
เสนอความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
รวบรวมแนวทางและข้อมูลนามาวิเคราะห์เพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
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6.ระยะเวลาในการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
7.สถานที่ดาเนินการ
กิจกรรมประชุมประชาคม ณ อาคารอเนกประสงค์ สานักงานเทศบาลตาบลยะหา
8 .งบประมาณ
จานวน 20,000.- บาท (เงินสองหมื่นบาทถ้วน)
9 .ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลยะหา
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เทศบาลตาบลยะหา ได้ทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชน
2. เทศบาลตาบลยะหา มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินการพัฒนาในช่วงสี่ปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เทศบาลตาบลยะหา ได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นระบบ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เทศบาลตาบลยะหา มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕64) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินการพัฒนาในช่วงสี่ปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรม “การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน”
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นสิ่งสาคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมา
ด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทางานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง กาหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทาให้
ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทาให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอง
สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทาโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้และการ
ประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสาคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
3.วัตถุประสงค์
เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นขอเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมีเปูาหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กาหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้
4. เป้าหมาย
ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ประชุมผู้บริหาร กานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตามสายในหมู่บา้ น
5.3 ดาเนินการจัดทาแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกาหนดการ
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์รว่ มกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ
กันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการทางานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้
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ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรม “การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลยะหา”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของเทศบาล
ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อนาผลที่ได้
จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาล
ต่อไป ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลตาบลยะหา จึงได้จัดทาโครงการการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตาบลยะหา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาลตาบลยะหา มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่ วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตาบลยะหาและเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลตาบลยะหา
3.3 เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตาบลยะหา
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลยะหา
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
6.2 จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
6.3 จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
6.4 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลยะหา (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558)
จานวน 7 คน ประกอบด้วย
(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน
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(5) หัวหน้าสานักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(6) หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการ ดังนี้
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลยะหา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลยะหาปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอ
ผลการประเมินให้เทศบาลตาบลยะหาทราบ เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม
พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตาบลยะหา
3) จัดทาแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตาบลยะหา สาหรับผลการปฏิบัติราชการประจาปี
4) ดาเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่เทศบาลตาบลยะหา มอบหมาย
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.6 การจัดทาแผนการดาเนินงาน
6.7 การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
6.8 จัดทาแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของเทศบาล
ตาบลยะหา พร้อมตัวชี้วัด
6.9 การติดตามและประเมินผล
6.10 การจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดาเนินการแก้ไขต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรม “รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลยะหา”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบ การรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นดังกล่าวอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของ
ทุกปี เทศบาลตาบลยะหา จึ งได้จั ดทาโครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาของเทศบาลตาบล
ยะหา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลของ
เทศบาลตาบลยะหา และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปฏิบัติตามระเบียบ
3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบผลการดาเนินงานของ
เทศบาลตาบลยะหา
3.3 เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตาบลยะหา
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลยะหา
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
6.2 จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเพื่อกาหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
6.4 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
6.5 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปีให้ประชาชนทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลประจาปี

- 90 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
โครงการ “จัดทารายงานการควบคุมภายใน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ

ตามระเบี ยบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน ว่ าด้ ว ยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.2544 กาหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ กาหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด เทศบาลตาบลยะหา จึงได้มีการจัดทาและ
รายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด เป็นประจาทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรของเทศบาลตาบลยะหา
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีตาบลยะหา ทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ กาหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่ อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินตามกาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตาบลยะหา
5. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงานของเทศบาลตาบลยะหา
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้
ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
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กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
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หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายในให้ผู้กากับดูแล
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรม “การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกที่สาคัญและเป็ นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่ วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่ ว ยงานให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ ซึ่ ง จะท าให้ ป ฏิ บั ติ ง านและการจั ด การของหน่ ว ยงานบรรลุ ต าม
วัตถุป ระสงค์ ในอดีตที่ ผ่ านมาการบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ มี การควบคุ มภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บหรื อ กฎเกณฑ์ ที่ ท างราชการก าหนดไว้ ซึ่ ง ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การด้ า นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่ วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้ านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่ ว ยงานไม่ เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้ บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่ วยงานที่กาหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอเทศบาลตาบลยะหา พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการ
กาหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
จึงได้กาหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตาบลยะหา ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้ อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้าหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลตาบลยะหา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่ วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
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5.1 แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6
5.2 ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่ างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาล เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ
6. สถานที/่ ระยะเวลาดาเนินการ
เทศบาลตาบลยะหา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สานัก ของเทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุม้ ค่า
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก)
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ตามช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ
การรับ - จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรม “การรายงานผลการใช้จา่ ยเงินให้ประชาชนได้รับทราบ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้ รั บ บริ ก ารเกิ ด ความพึ ง พอใจสร้ า งความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชนมากที่ สุ ด ถู ก ต้ อ งทั้ ง ระเบี ย บกฎหมาย
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้ วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้ างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น มีการทางานมีกระบวนการ
ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่ วยงานภายในและภายนอกไม่ พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุม้ ค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลยะหา
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
6. วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานเทศบาลตาบลยะหา ภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปี และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงานตามที่กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เพื่อนาเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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กองคลัง เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรม “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาลตาบลยะหา”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทาใบนาฝากเป็นรายรับ จัดทาใบฎีกาเพื่อเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจาเป็นต้องมีกระบวนการ
ขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพ กองคลัง เทศบาลตาบลยะหา จึงได้
ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ รายจ่าย ของเทศบาลตาบลยะหา
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ จ่ายเงินของเทศบาลตาบลยะหา เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
4. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
5. วิธีการดาเนินการ
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จา่ ยเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตาบลยะหา ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่าง ๆ
เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
9. ตัวชี้วัด
มีการดาเนินงานตามวิธีการดาเนินงานครบทุกขั้นตอน
10. ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินของเทศบาลตาบลยะหา
ทาให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินของเทศบาลตาบลยะหา
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4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
โครงการ “อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชานาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่ านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทาให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้ องถิ่นขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจาเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย คาสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่ อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทาผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น เพื่อให้
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลยะหา เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์ สิน
และหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และ
มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสาหรับเจ้ าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์ สินหรือประโยชน์อื่นใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต งานนิติการ สานักปลัดเทศบาล จึงได้จัดทาโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลยะหา เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลยะหา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลยะหา มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็น
การขัดกันระหว่ างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
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สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์ สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารเทศบาลตาบลยะหา และสมาชิกสภาเทศบาล จานวน 17 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการ/แผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการอบรม
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
จานวน 80,000.- บาท (เงินแปดหมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้ บริ ห าร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลยะหา ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลยะหา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน
10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลยะหา มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลยะหา มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสาหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรม “การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้ แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสาคัญ
ประการหนึ่งทีเ่ ทศบาลตาบลยะหาได้ดาเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น เทศบาลตาบลยะหา จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยูได้เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
สามารถนามาพัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญก้าวหน้าได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรูได้และประสบการณ์การทางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจใน
การทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นไดได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นไดได้เพิม่ ศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลยะหา จานวน 12 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลตาบลยะหา
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้ อยแล้ว ดาเนินการเสนอผู้ บังคับบัญชาเพื่อส่ง
สมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดาเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสานัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ
6.3 แจ้งให้ได้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ได้ฝึกอบรมจัดทารายงานสรุปผลการฝึ กอบรมเสนอประธานสภา
โดยผ่านนายกเทศมนตรีตาบลยะหา
6.4 ฝุายบริหารงานบุคคลดาเนินการประเมินผลการฝึ กอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกเทศมนตรีตาบลยะหาทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรูได้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นไดได้รับการเรียนรู้และประสบการณได้การทางานใหม่ๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลยะหา จานวน 12 ราย ได้รับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานได้
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กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
กิจกรรม “ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น 0ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็น
กลไกสาคัญที่ใช้สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอานาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะ
เป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดย
ความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทาให้เทศบาลตาบลมีบรรยากาศ
การทางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนาไปสู่ความ
โปร่งใสในเทศบาลตาบลและลดการทุจริต เทศบาลตาบลยะหาจึงได้ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพื่อกาหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นใน
การเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลยะหา
เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาเทศบาล จานวน 12 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
6. วิธีการดาเนินงาน
6.1 จัดทาคูม่ ือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อ
จัดจ้างโครงการต่าง ๆ การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติประจาปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาล
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

- 103 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ตาแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
หากใช้ตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทาการเพื่อผลประโยชน์ ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทา
คอร์รัปชั่นการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ว ย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่ วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การ
บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และ
ไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นของเทศบาลตาบลยะหา
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนเทศบาลตาบลยะหา
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชันของ
เทศบาลตาบลยะหา
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝุายอานวยการ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบการ
คอร์รัปชั่นได้
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัปชัน
ในระดับเทศบาล
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :
มาตรการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่ วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่ างมาก จาเป็นที่
ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายใน
การขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีสว่ นร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลยะหา
5. พื้นที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทาปูายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศปูายประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลตาบลยะหา
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
จานวน 5,000.- บาท (เงินห้าพันบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

