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คํานํา 
 

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได�จัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร(งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป�องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการ
ป�องกันการทุจริตของหน(วยงานให�มีความโปร(งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน8สุขแก(ประชาชนตลอดจนแสดง
ให�เห็นถึงเจตจํานงสุจริตของผู�บริหารองค8กรปกครองส(วนท�องถ่ินในการต(อต�านการทุจริตอย(างเป=นรูปธรรม อัน
จะส(งผลต(อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร(งใสในการดําเนินงานขององค8กรปกครองส(วน
ท�องถ่ิน ซ่ึงจะส(งผลให�ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในการทํางานของหน(วยงานมากยิ่งข้ึน 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได�พัฒนาแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปร(งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให�สอดคล�องกับแผน 3 ระดับ ได�แก( ยุทธศาสตร8ชาติ 20 ปB (พ.ศ. 
2561 – 2580) แผนแม(บทภายใต�ยุทธศาสตร8ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การต(อต�านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว(า
ด�วยความม่ันคงแห(งชาติ และแผนปฏิบัติการด�านการต(อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนําหลัก 
ธรรมาภิบาลสําหรับองค8กรปกครองส(วนท�องถ่ินมาเป=นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกัน
การทุจริตสําหรับองค8กรปกครองส(วนท�องถ่ิน รวมถึงให�สอดคล�องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร(งใสในการดําเนินงานของหน(วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประกอบด�วย 3 ส(วน ดังนี้ 
 ส(วนท่ี 1 บทนํา ประกอบด�วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค8กร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค8ของการจัดทําแผน เป�าหมาย และประโยชน8ของการจัดทําแผน 
 ส(วนท่ี 2 ประกอบด�วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการใน 5 ปB  
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมท้ังสิ้นจํานวน 47 โครงการ ดังนี้ 
  มิติท่ี 1 การสร�างวัฒนธรรมสุจริต จํานวน 13 โครงการ 
  มิติท่ี 2 การบริหารราชการด�วยความโปร(งใส จํานวน 23 โครงการ 
  มิติท่ี 3 การส(งเสริมบทบาทและการมีส(วนร(วมของภาคประชาชน จํานวน 5 โครงการ 
  มิติท่ี 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององค8กรปกครองส(วนท�องถ่ิน 
จํานวน 6 โครงการ 
 ส(วนท่ี 3 ประกอบด�วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชหวังเป=นอย(างยิ่งว(าแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร(งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะเป=นส(วนหนึ่งท่ีช(วยขับเคลื่อน
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร(งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนําไปสู(เป�าหมายของแผนแม(บท
ภายใต�ยุทธศาสตร8ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การต(อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ี
กําหนดไว�ว(า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
กันยายน 2565 
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 หน า  
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ส#วนท่ี 3  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ                                  12-108 
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   ส#วนท่ี 1 
บทนํา 

1. การประเมินความเส่ียงการทุจริตในองค6กร 
ลําดับ 

ท่ี 
ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 
ประเด็นความเส่ียงการ

ทุจริต 
Risk 

Score 
มาตรการ 

ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 
1 การบริหารงานของ

หน(วยงาน และการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

1. บุคลากรของหน(วยงานยัง
ขาดความรู�  ความเข�าใจ ใน
ด�านกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
และระเบียบท่ีเก่ียวข�อง     
2. กฎหมาย หนังสือสั่งการ
และระเบียบท่ีเก่ียวข�องมีการ
เปลี่ยนแปลงบ(อย 
3. ระเบียบ กฎหมายท่ี
เก่ียวข�องไม(ชัดเจน ไม(เอ้ือต(อ
การปฏิบัติงาน บางฉบับล�า
หลัง 

ปาน
กลาง 

1 .  โครงการ พัฒนาความรู� ด� าน
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข�องกับ
การปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรของ
หน(วยงาน ผู�บริหารและสมาชิกสภา
ท�องถ่ิน 
2. โครงการเผยแพร(ประชาสัมพันธ8
ความรู�ด�านกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวข�องกับการปฏิบัติงานให�แก(
บุคลากรองค8กรปกครองส(วนท�องถ่ิน 
ผู�บริหารและสมาชิกสภาท�องถ่ิน 
 

2 การบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดซ้ือ
จัดจ�าง การบริหาร
พัสดุ  
 
 

1. การบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดซ้ือจัด
จ�าง การจัดหาพัสดุ ไม(
เป=นไปตามระเบียบท่ี
เก่ียวข�อง หรือไม(เป=นไปตาม
วัตถุประสงค8  
2.การดําเนินโครงการตาม
เทศบัญญัติไม(สามารถ
ดําเนินการได�ในรอบ
ปBงบประมาณ  
 

สูง 
 
 
 
 
 

ปาน
กลาง 

 
 
 

1. กิ จกรรม  “ควบ คุมการ เ บิ ก
จ(ายเงินตามข�อบัญญัติงบประมาณ
รายจ(ายประจําปB” 
2. กิจกรรม “วิเคราะห8ผลการจัดซ้ือ
จัดจ�างประจําปB” 
 
3.  มาตรการประเมินความคุ�มค(าใน
การบริหารงานของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 
 
 

3 การให�บริการ
สาธารณะ/บริการ
ประชาชน 
 

1. การให�บริการไม(เป=นไป
ตามมาตรฐาน เช(น ใช�เวลา
ให�บริการนานกว(าท่ีกําหนด
ไว�   

ปาน
กลาง 

1  มาตรการ NO Gift Policy 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ให�บริการประชาชนตามหลักธรรมา 
ภิบาล 
3. โครงการพัฒนาระบบการ



          

 

 

ลําดับ 
ท่ี 

ข้ันตอน 
การดําเนินงาน 

ประเด็นความเส่ียงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

ให�บริ การประชาชนผ( านระบบ
อิเล็กทรอนิกส8 (E-Service 
4. มาตรการจัดให�มีระบบและช(อง
ทางการรับเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับ
การทุจริตของหน(วยงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห(งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดให�รัฐพึงจัดให�มียุทธศาสตร8

ชาติเป=นเป�าหมายการพัฒนาประเทศอย(างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช�เป=นกรอบในการจัดทําแผนต(าง ๆ 
ให�สอดคล�องและบูรณาการกันเพ่ือให�เป=นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู(เป�าหมายดังกล(าว โดยมียุทธศาสตร8ชาติ 
20 ปB (พ.ศ. 2561 – 2580) เป=นยุทธศาสตร8ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห(งราชอาณาจักร
ไทย ท่ีจะเป=นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให�บรรลุผลตามวิสัยทัศน8 ในปB พ.ศ. 2580 กล(าวคือ “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป=นประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
เป�าหมายในการพัฒนาประเทศให� “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย(างต(อเนื่อง 
สังคมเป=นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
ท้ังการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช(วงวัยให�เป=นคนดี เก(ง และมีคุณภาพ สร�างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป=นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 

แผนแม(บทภายใต�ยุทธศาสตร8ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นท่ี (21) การต(อต�านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กําหนดเป�าหมายไว�ว(า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนด
ตัวชี้วัดไว�ว(า ในปB พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต�องมีคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู(ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได�คะแนนไม(ตํ่ากว(า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพ่ือให�บรรลุผลดังกล(าว จึงได�นําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดเป=นตัวชี้วัดและค(าเป�าหมายไว�ว(าหน(วยงานท่ี
เข�าร(วมการประเมิน ITA ท้ังหมด (ร�อยละ 100) ต�องได�คะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 
- 2570) ได�กําหนดตัวชี้วัดไว�ว(า ในปB พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต�องมีคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยู(ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได�คะแนนไม(ต่ํากว(า 57 คะแนน และ
หน(วยงานท่ีเข�าร(วมการประเมิน ITA ท้ังหมด (ร�อยละ 100) ต�องได�คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป   

 องค8กรเพ่ือความโปร(งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร(ผลคะแนนดัชนี
การรับรู�การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจําปB 2564 ผลปรากฏว(าประเทศไทยได� 35 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู(ในอันดับท่ี 110 โลก ซ่ึงลดลงจากปB 2563 ย(อมสะท�อนให�ได�เห็น
ว(าประเทศไทยยังต�องแก�ไขปpญหาการทุจริตอย(างเร(งด(วน  



          

 

 

โดยองค8กรปกครองส(วนท�องถ่ินเป=นหน(วยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร8ชาติ 
ปpจจุบันมีองค8กรปกครองส(วนท�องถ่ิน จํานวน 7,850 แห(ง ซ่ึงองค8กรปกครองส(วนท�องถ่ินเป=นหน(วยงานของรัฐ
ภายใต�โครงสร�างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุ(งเน�นการกระจาย
อํานาจจากส(วนกลางลงสู(ท�องถ่ินและเป=นกลไกหนึ่งในการส(งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป=น
หน(วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน8ของประชาชนในท�องถ่ิน ถือ
เป=นกลไกสําคัญในการพัฒนาท�องถ่ินซ่ึงนําไปสู(การพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ หากองค8กรปกครองส(วนท�องถ่ิน
ปราศจากการทุจริต นําเงินงบประมาณมาพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน8สุขของประชาชน
อย(างแท�จริงแล�ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก�าวหน�าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค8กร
ปกครองส(วนท�องถ่ินให�เกิดความยั่งยืน รัฐจะต�องให�ความเป=นอิสระแก(องค8กรปกครองส(วนท�องถ่ิน โดยยึดหลัก
แห(งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ8ของประชาชนในท�องถ่ิน และส(งเสริมให�องค8กรปกครองส(วน
ท�องถ่ินเป=นหน(วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส(วนร(วมในการตัดสินใจแก�ไขปpญหาในระดับ
พ้ืนท่ี ส(วนการกํากับดูแลองค8กรปกครองส(วนท�องถ่ินจะทําได�เท(าท่ีจําเป=นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต�อง
เป=นไปเพ่ือการคุ�มครองประโยชน8ของประชาชนในท�องถ่ิน 
 ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงให�ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู(
ไปกับการป�องกันการทุจริต โดยได�ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริตและนําไปสู(การปฏิบัติให�มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร(งใสของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช      (พ.ศ. 2566 – 
2570) อันจะส(งผลต(อการขับเคลื่อนให�บรรลุค(าเป�าหมายของแผนแม(บทฯ ท่ีกําหนดไว�ว(า ในปB พ.ศ. 2570 
หน(วยงานท่ีเข�าร(วมการประเมิน ITA ท้ังหมด (ร�อยละ 100) ต�องได�คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป รวมท้ังประเทศ
ไทยต�องมีคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู(ในอันดับ 1 ใน 43 และ/
หรือได�คะแนนไม(ต่ํากว(า 57 คะแนน   

3. วัตถุประสงค6ของการจัดทําแผน 
(1) เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตของผู�บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราชต(อสาธารณชน  

  (2) เพ่ือสร�างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน�าท่ี
ราชการด�วยความซ่ือสัตย8สุจริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน8สุขแก(ประชาชนท�องถ่ิน 
ปราศจากพฤติกรรมท่ีส(อไปในทางทุจริต การขัดกันแห(งผลประโยชน8 และแสวงหาประโยชน8โดยมิชอบ  

(3) เพ่ือให�การบริหารราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป=นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปrดเผย 
โปร(งใส และตรวจสอบได�  

(4) เพ่ือส(งเสริมการมีส(วนร(วมของประชาชนในการป�องกันตรวจสอบและต(อต�านการทุจริต ให�
สอดคล�องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท�องถ่ิน 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่ีมีประสิทธิภาพ 
เข�มแข็ง และลดการทุจริต 

 



          

 

 

4. เป+าหมาย 

 (1) คดีทุจริตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชลดลง ร�อยละ 50 ในปB พ.ศ. 2570  
 (2) เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีคะแนน ITA เพ่ิมข้ึนและผ(านเกณฑ8การประเมิน ITA (85 คะแนน
ข้ึนไป) ในปB พ.ศ. 2570  

ค#าเป+าหมาย ปE 2566 ปE 2567 ปE 2568 ปE 2569 ปE 2570 

จํานวนคดีทุจริตลดลง 

(คํานวณจากปB 2565) 

ร�อยละ 10 ร�อยละ 20 ร�อยละ 30 ร�อยละ 40 ร�อยละ 50 

คะแนน ITA 65 คะแนน 70 คะแนน 75 คะแนน 80 คะแนน 85 คะแนน 

 
5. ประโยชน6ของการจัดทําแผน 

(1) ผู�บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได�แสดงเจตจํานงสุจริตต(อสาธารณชน  
  (2) เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค8กรมีจิตสํานึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติหน�าท่ีราชการด�วยความซ่ือสัตย8สุจริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน8สุขแก(
ประชาชนท�องถ่ิน ปราศจากพฤติกรรมท่ีส(อไปในทางทุจริต การขัดกันแห(งผลประโยชน8 และแสวงหาประโยชน8
โดยมิชอบ  

(3) เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีการบริหารราชการเป=นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปrดเผย โปร(งใส 
และตรวจสอบได�  

(4) ประชาชนมีส(วนร(วมในการป�องกันตรวจสอบและต(อต�านการทุจริตของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่ีมีประสิทธิภาพ 
เข�มแข็ง และลดการทุจริต 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



          

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

 

 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ป� 2566 ป� 2567 ป� 2568 ป� 2569 ป� 2570 หนวยงาน

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1. การสร$าง 1.1 การเสริมสร$างจิต 1) โครงการพัฒนาความรู$ด$านกฎหมายและระเบียบที่ 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000   กองการเจ$าหน$าที่
วัฒนธรรม สํานึกและความตระ เกี่ยวข$องกับการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรองค9กรปกครอง
สุจริต หนักแกบุคลากรทั้ง สวนท$องถิ่นผู$บริหารและสมาชิกสภาท$องถิ่น

ข$าราชการการเมือง 2) โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ9ความรู$ด$านกฎหมายและ   -   -   -   -   -  กองยุทธศาสตร9ฯ
ฝBายประจําขององค9กร ระเบียบที่เกี่ยวข$องกับการปฏิบัติงานให$แกบุคลากรองค9กร
ปกครองสวนท$องถิ่น ปกครองสวนท$องถิ่น ผู$บริหารและสมาชิกสภาท$องถิ่น

3) มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม 20,000   20,000   20,000   20,000   20,000    กองการเจ$าหน$าที่
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราข”
4) โครงการฝHกอบรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  กองการเจ$าหน$าที่
องค9กรปกครองสวนท$องถิ่นเพื่อเสริมสร$างวัฒนธรรมองค9กร
สุจริต
5) โครงการเสริมสร$างองค9ความรู$ด$านการตอต$านการทุจริต   -   -   -   -   - กองยุทธศาสตร9ฯ

5

ส�วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใส 

(พ.ศ.2566 - 2570)
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได2ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป�องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใส (พ.ศ.2566 - 2570) ประกอบด2วย
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจํานวน    โครงการ  47  ดังนี้

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

 



ป� 2566 ป� 2567 ป� 2568 ป� 2569 ป� 2570 หนวยงาน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6) โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปJนไปตาม 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   กองการเจ$าหน$าที่
มาตรฐาน ด$วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย9สุจริต

1.2 การเสริมสร$าง 7) โครงการปลูกฝNงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน9สวนตน   -   -   -   -   - กองสวัสดิการสังคม
จิตสํานึกและความ และผลประโยชน9สวนรวม
ตระหนึกแกประชาชน 8) โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ   -   -   -   -   - กองสวัสดิการสังคม
ทุกภาคสวนในท$องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง

9) โครงการเสริมสร$างคานิยมตอต$านการทุจริต 70,000   70,000   70,000   70,000   70,000   − สํานักการศึกษา
10) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก   -   -   -   -   - กองสวัสดิการสังคม
คณะกรรมการชุมชน

1.3 การสร$างจิตสํานึก 11) โครงการสร$างภูมิคุ$มกันทางสังคมให$เด็กและเยาวชน   -   -   -   -   - กองสวัสดิการสังคม
และความตระหนักแก เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
เด็กและเยาวชน 12) โครงการประกวดคําขวัญตอต$านการทุจริต 60,000   60,000   60,000   60,000   60,000   สํานักการศึกษา

13) โครงการโรงเรียนคุณธรรม 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  สํานักการศึกษา

รวม จํานวน  13  โครงการ 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 
6

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

 



ป� 2566 ป� 2567 ป� 2568 ป� 2569 ป� 2570 หนวยงาน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2. การบริหาร 2.1 การเปSดเผยข$อมูล 1) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย9ข$อมูลขาวสาร  -  -  -  -  - สํานักปลัดเทศบาล
ราชการด$วย สาธารณะขององค9กร เพื่อเผยแพรข$อมูลขาวสารแกประชาชน
ความโปรงใส ปกครองสวนท$องถิ่น 2) มาตรการเปSดเผยข$อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการ   -   -   -   -   - กองยุทธศาสตร9ฯ

เผยแพรข$อมูลสาธารณะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราข
2.2 มาตรการสงเสริม 3) มาตรการแสดงเจตนารมณ9ในการนําหลักคุณธรรมมาใช$   -   -   -   -   - กองยุทธศาสตร9ฯ
คุณธรรมและความ ในการบริหารงานของผู$บริหารระบุชื่อองค9กรปกครองสวน
โปรงใส ท$องถิ่นด$วยการจัดทําแผนปฏิบัติการปTองกันการทุจริตเพื่อ

ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
4) มาตรการ NO Gift Policy  -  -  -  -  - สํานักปลัดเทศบาล
5) โครงการเสริมสร$างวัฒนธรรมการให$บริการอยาง  -  -  -  -  - สํานักปลัดเทศบาล
เทาเทียมกัน
6) มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของ กองยุทธศาสตร9ฯ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
7) มาตรการการสร$างความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   กองการเจ$าหน$าที่
8) กิจกรรม “สร$างความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อน กองการเจ$าหน$าที่
ขั้นเงินเดือน”
9) กิจกรรม "ควบคุมการเบิกจายเงินตามข$อบัญญัติ  -  -  -  -  - สํานักคลัง
งบประมาณรายจายประจําป�"
10) กิจกรรม “วิเคราะห9ผลการจัดซื้อจัดจ$างประจําป�”  -  -  -  -  - สํานักคลัง

7

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

 



ป� 2566 ป� 2567 ป� 2568 ป� 2569 ป� 2570 หนวยงาน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11) โครงการเสริมสร$างความโปรงใสในการใช$ทรัพย9สิน  -  -  -  -  - สํานักปลัดเทศบาล
ของทางราชการ
12) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ   -   -   -   -   - กองยุทธศาสตร9ฯ
การให$บริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราข
13) โครงการพัฒนาคุณภาพการให$บริการประชาชน   -   -   -   -   - กองยุทธศาสตร9ฯ
ตามหลักธรรมาภิบาล
14) กิจกรรมการใช$บัตรคิวในการติดตอราชการ  -  -  -  -  - − สํานักคลัง

− สํานักการประปา
15) โครงการ “บริการเปJนเลิศ กอเกิดความประทับใจ” กองยุทธศาสตร9ฯ
(ยกระดับมาตรฐานการให$บริการตามหลักธรรมาภิบาล)
16) โครงการพัฒนาระบบการให$บริการประชาชนผาน   -   -   -   -   - กองยุทธศาสตร9ฯ
ระบบอิเล็กทรอนิกส9 (E-Service)
17) มาตรการประเมินความคุ$มคาในการบริหารงานของ   -   -   -   -   - กองยุทธศาตร9ฯ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
18) มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติการปTองกันการทุจริตเพื่อ   -   -   -   -   - กองยุทธศาสตร9ฯ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส

2.3 มาตรการลดการ 19) มาตรการ “จัดทําข$อตกลงการปฏิบัติราชการของ   -   -   -   -   - สํานัก/กองในสังกัด
ใช$ดุลพินิจในการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช” เทศบาลนครนคร
ปฏิบัติงาน 20) โครงการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนผานสื่อ 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  กองยุทธศาสตร9ฯ

อิเล็กทรอนิกส9
8

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

 



ป� 2566 ป� 2567 ป� 2568 ป� 2569 ป� 2570 หนวยงาน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21) โครงการจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   -   -   -   -   - กองยุทธศาตร9ฯ
สําหรับเจ$าหน$าที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
22) โครงการจัดทํามาตรฐานการให$บริการประชาชน   -   -   -   -   - กองยุทธศาตร9ฯ
23) มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของเทศบาลนครนคร   -   -   -   -   - กองการเจ$าหน$าที่
ศรีธรรมราช

รวม จํานวน  23 โครงการ 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 
9

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

 



ป� 2566 ป� 2567 ป� 2568 ป� 2569 ป� 2570 หนวยงาน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3. การสงเสริม 3.1 การสงเสริมให$ 1) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร   -   -   -   -   - กองยุทธศาตร9ฯ
บทบาทและ ประชาชนมีสวนรวม กิจการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราข
การมีสวนรวม บริหารกิจการของ 2) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ   -   -   -   -   - กองยุทธศาตร9ฯ
ของภาค องค9กรปกครองสวน เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
ประชาชน ท$องถิ่น 3) โครงการประชุมสภาสัญจร  -  -  -  -  - สํานักปลัดเทศาล

3.2 การรับฟNงความ 4) มาตรการจัดการเรื่องราวร$องทุกข9/ร$องเรียนของ   -   -   -   -   - กองยุทธศาตร9ฯ
คิดเห็น การรับและ เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
ตอบสนองเรื่อง
ร$องเรียน/ร$องทุกข9ของ
ประชาชน
3.3 สงเสริมการมีสวน 5) กิจกรรมบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอต$านการทุจริต 150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  กองการเจ$าหน$าที่
ของภาคประชาชน และ
บูรณาการทุกภาคสวน
ตอต$านการทุจริต

รวม จํานวน  5  โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
10

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

 



ป� 2566 ป� 2567 ป� 2568 ป� 2569 ป� 2570 หนวยงาน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4. การยก 4.1 การจัดวางระบบ 1) โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป�  -  -  -  -  - ตรวจสอบภายใน
ระดับกลไก ตรวจสอบภายใน การ 2) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  -  -  -  -  - ตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบ ควบคุมภายใน และ 3) มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ   -   -   -   -   - กองยุทธศาตร9ฯ
การดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
ขององค9กร การทุจริต
ปกครองสวน 4.2 การสงเสริมบทบาท 4) กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท$องถิ่น 30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   สํานักปลัดเทศบาล
ท$องถิ่น การตรวจสอบของสภา

ท$องถิ่น
4.3 มาตรการจัดการ 5) มาตรการจัดการในกรณีได$ทราบ หรือรับแจ$ง หรือ  -  -  -  -  - สํานักปลัดเทศบาล
เรื่องร$องเรียนการทุจริต ตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราข (ฝBายนิติการ)

6) มาตรการจัดให$มีระบบและชองทางการรับเรื่องร$องเรียน  -  -  -  -  - สํานักปลัดเทศบาล
เกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราข (ฝBายนิติการ)

รวม จํานวน  6  โครงการ 30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   

รวมทั้งสิ้น จํานวน  47  โครงการ 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 

11

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
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ส�วนท่ี 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
################################################################################ 

มิติที่ 1 การสร�างวัฒนธรรมสุจริต 
################################################################################ 
 

1.1 การเสริมสร�างจิตสํานึกและความตระหนักแก�บุคลากรท้ังข�าราชการการเมืองฝ-ายบริหาร ข�าราชการ
การเมืองฝ-ายสภาท�องถ่ิน และฝ-ายประจําขององค1กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  

 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาความรู�ด�านกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน สําหรับ
บุคลากรองค1กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ผู�บริหารและสมาชิกสภาท�องถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑ�ต�างๆ ท่ีบุคลากร สมาชิกสภาท�องถ่ินและผู�บริหารท�องถ่ิน ต�องรู�และยึดเป/นแนวทางการปฏิบัติ
หน�าท่ีการดําเนินการอย�างเคร�งครัด ป1ญหาท่ีเกิดข้ึนเป/นประจํามักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความ
ชํานาญ ประสบการณ� หรือขาดความรู�ความเข�าใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เ ง่ือนไข และ
หลักเกณฑ�ต�างๆ ท่ีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม จึงส�งผลให�บุคลากรองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
สมาชิกสภาท�องถ่ินและผู�บริหารท�องถ่ินกระทําผิดกฎหมายระเบียบต�างๆ  ก�อให�เกิดความเสียหายแก�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน และทําให�การแก�ไขป1ญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท�องถ่ินขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  
 ดังนั้น เพ่ือให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินบริหารงานโดยยึดอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข�อบังคับในการปฏิบัติงานอย�างเคร�งครัดด�วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู�มีส�วน
ได�ส�วนเสีย รวมท้ังเป/นการเพ่ิมพูนความรู� ความเข�าใจด�านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการ
บริหารงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�แก�บุคลากรองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ผู�บริหารและสมาชิกสภา
ท�องถ่ิน  จึงได�จัดทําโครงการพัฒนาความรู�ด�านกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน สําหรับ
บุคลากรองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ผู�บริหารและสมาชิกสภาท�องถ่ิน 
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือให�บุคลากร ผู�บริหาร และสมาชิกสภาท�องถ่ิน ได�เพ่ิมพูนความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับระเบียบ
กฎหมาย ท่ีเก่ียวข�องในการบริหารงานองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู�บริหาร และสมาชิกสภาท�องถ่ิน ให�มีความพร�อมในองค�ความรู�
เก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข�อง เป/นแนวทางการปฏิบัติหน�าท่ีและบริหารราชการ  
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3) เพ่ือให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินบริหารงานโดยยึดอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย�างเคร�งครัดด�วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 บุคลากร ผู�บริหาร และสมาชิกสภาท�องถ่ินของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 100 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู�บริหารท�องถ่ิน  
 2) ประสานบุคคลและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือจัดเตรียมการดําเนินโครงการ 
 3) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส�งเสริมความรู�ด�านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง
สําหรับบุคลากร ผู�บริหารและสมาชิกสภาท�องถ่ิน 
 4) จัดทําเอกสารส�งเสริมความรู�ด�านกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 
 5) อบรมให�ความรู�โดยวิทยากร พร�อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณปBละ 100,000 บาท 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองการเจ�าหน�าท่ี  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต,ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดอบรมความรู�ด�านกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข�องสําหรับบุคลากร ผู�บริหารและสมาชิก
สภาท�องถ่ิน ไม�น�อยกว�า 2 ครั้งต�อปB 
 2) บุคลากร ผู�บริหาร และสมาชิกสภาท�องถ่ิน มีองค�ความรู�ด�านกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือเป/นแนว
ทางการปฏิบัติหน�าท่ีและบริหารราชการ ไม�น�อยกว�า ร�อยละ 80 (ทําแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 
 ผลลัพธ1 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย�างเคร�งครัดด�วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู�มีส�วนได�ส�วน
เสีย (สํารวจโดยใช�แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการเผยแพร�ประชาสัมพันธ1ความรู�ด�านกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข�องกับการ
ปฏิบัติงานให�แก�บุคลากรองค1กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ผู�บริหารและสมาชิกสภาท�องถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจําเป/นต�องดําเนินโครงการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ความรู�ด�านกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ผู�บริหารและสมาชิกสภา
ท�องถ่ิน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู� ความเข�าใจด�านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารงานของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ให�แก� บุคลากรองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ผู�บริหารและสมาชิกสภาท�องถ่ิน 
เพ่ือให�การบริหารงาน และปฏิบัติงานเป/นไปอย�างถูกต�องชอบธรรม ไม�เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน�สูงสุดต�อ
ประชาชน 
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือให�บุคลากร ผู�บริหาร และสมาชิกสภาท�องถ่ิน ได�เพ่ิมพูนความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับระเบียบ
กฎหมาย ท่ีเก่ียวข�องในการบริหารงานองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู�บริหาร และสมาชิกสภาท�องถ่ิน ให�มีความพร�อมในองค�ความรู�
เก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข�อง เป/นแนวทางการปฏิบัติหน�าท่ีและบริหารราชการ 
 3) เพ่ือให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินบริหารงานโดยยึดอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย�างเคร�งครัดด�วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 บุคลากร ผู�บริหาร และสมาชิกสภาท�องถ่ิน จํานวน 500 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดําเนินโครงการ/แผน ต�อผู�บริหาร  
 2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส�งเสริมความรู�ด�านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง
สําหรับบุคลากร ผู�บริหารและสมาชิกสภาท�องถ่ิน 
 3) เผยแพร�ประชาสัมพันธ�ความรู�ด�านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องสําหรับบุคลากร 
ผู�บริหารและสมาชิกสภาท�องถ่ินผ�านช�องทางท่ีหลากหลาย เช�น เว็บไซต� สื่อสังคมออนไลน� บอร�ด
ประชาสัมพันธ� จดหมายข�าว เป/นต�น  
 4) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
 5) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ 
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8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย�ประชาสัมพันธ�และเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร�และงบประมาณ เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ความรู�ด�านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องสําหรับ
บุคลากร ผู�บริหารและสมาชิกสภาท�องถ่ินผ�านช�องทางท่ีหลากหลาย เช�น เว็บไซต� สื่อสังคมออนไลน� บอร�ด
ประชาสัมพันธ� จดหมายข�าว อย�างน�อย 5 ช�องทาง และไม�น�อยกว�าปBละ 4 ครั้ง (เผยแพร�ประชาสัมพันธ�ราย
ไตรมาส) 
 2) บุคลากร ผู�บริหาร และสมาชิกสภาท�องถ่ิน มีองค�ความรู�ด�านกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือเป/นแนว
ทางการปฏิบัติหน�าท่ีและบริหารราชการ ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 (สํารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ1 
 องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหน�าท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับใน
การปฏิบัติงานอย�างเคร�งครัดด�วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
(สํารวจโดยใช�แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ส�งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได�ประกาศใช�ประมวลจริยธรรมของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช�อย�างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝLาฝMนหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล�าว ให�ถือว�าเป/นการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความร�ายแรง
แห�งการกระทํา นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได�กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข�าราชการ
พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให�หรือรับของขวัญหรือประโยชน�อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือกําหนดให�
ข�าราชการต�องละเว�นจากการแสวงหาประโยชน�ท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหน�งหน�าท่ีและไม�กระทําการอันเป/นการ
ขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนตนและประโยชน�ส�วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลง
วันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินควรนําแนวทางการดําเนินการดังกล�าวมาปรับใช�เป/น
แนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให�เกิดความโปร�งใสในการปฏิบัติงานและเป/นท่ีเชื่อถือไว�วางใจของประชาชน เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จึงได�จัดทํามาตรการ “ส�งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ” ข้ึน เพ่ือให�บุคลากรท้ังฝLายการเมืองและฝLายประจําทุกระดับนําไปใช�ในการปฏิบัติหน�าท่ี
ด�วยความซ่ือสัตย� สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม�กระทําการอันเป/นการขัดกันแห�งผลประโยชน�หรือการมี
ผลประโยชน�ทับซ�อน 
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือเป/นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข�าราชการให�มีความโปร�งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป/นสากล 
 2) เพ่ือยึดถือเป/นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย�างสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองค�กร ระดับบุคคล
และเป/นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด�านต�างๆ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือให�การดําเนินงาน
เป/นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3) เพ่ือทําให�เกิดรูปแบบองค�กรอันเป/นท่ียอมรับ เพ่ิมความน�าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก�ผู�รับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู�มีส�วนได�เสีย 
 4) เพ่ือให�เกิดพันธะผูกพันระหว�างองค�กรและข�าราชการในทุกระดับ โดยให�ฝLายบริหารใช�อํานาจใน
ขอบเขต สร�างระบบความรับผิดชอบของข�าราชการต�อตนเอง ต�อองค�กร ต�อผู�บังคับบัญชาต�อประชาชนและต�อ
สังคม ตามลําดับ 
 5) เพ่ือปSองกันการแสวงหาประโยชน�โดยมิชอบและความขัดแย�งทางผลประโยชน�ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
เสริมสร�างความโปร�งใสในการปฏิบัติงาน 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 คณะผู�บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างท่ัวไป  
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5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการต�อผู�มีอํานาจ 
 2) กําหนดแนวทาง รูปแบบ และช�องทางในการเผยแพร�ประมวลจริยธรรมสําหรับบุคคลในองค�กรและ
สาธารณชน 
 3) ประสานงานบุคคลและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือดําเนินการตามแนวทางและรูปแบบท่ีกําหนด 
 4) ดําเนินการเผยแพร�ประมวลจริยธรรมเพ่ือใช�เป/นค�านิยมสําหรับองค�กร ข�าราชการทุกคนพึงยึดถือ
เป/นแนวทางปฏิบัติควบคู�ไปกับระเบียบและกฎข�อบังคับอ่ืนๆ ตามแนวทางและรูปแบบท่ีกําหนด 
 5) ดําเนินการเผยแพร� ประชาสัมพันธ�เก่ียวกับประมวลจริยธรรม เปTดเผยเป/นการท่ัวไปแก�สาธารณชน
ให�มีส�วนร�วมรับรู�และร�วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข�อมูลข�าวสารของราชการ เรื่อง 
กําหนดให�ข�อมูลข�าวสารตามเกณฑ�มาตรฐานความโปร�งใสและตัวชี้วัดความโปร�งใสของหน�วยงานของรัฐเป/น
ข�อมูลข�าวสารท่ีต�องจัดไว�ให�ประชาชนตรวจดูได�ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห�งพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบท่ีกําหนด) 
 6) ประเมินและติดตามผลการดําเนินการ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณปBละ 20,000 บาท 
8. ผู�รับผิดชอบ 
 กองการเจ�าหน�าท่ี  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร�ประมวลจริยธรรม อย�างน�อย 3 ช�องทาง 
  2) คณะผู�บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างท่ัวไป มีความรู�ความ
เข�าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 (สํารวจโดยใช�แบบประเมินผล)  
 ผลลัพธ1 
 คณะผู�บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา พนักงานปฏิบัติงานของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (สํารวจโดยใช�แบบประเมิน
ติดตามผล) 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการฝFกอบรมการส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค1กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือ
เสริมสร�างวัฒนธรรมองค1กรสุจริต 
2. หลักการและเหตุผล  
 การดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู�ปฏิบัติงานต�องมีความรู�ความสามารถตามหน�าท่ีความ
รับผิดชอบแล�ว ยังต�องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนําไปสู�การทํางานท่ีมุ�งผลสัมฤทธิ์และความสําเร็จขององค�กร
อย�างยั่งยืน ก�อให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อประชาชน  

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได�ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาและเสริมสร�างจิตสํานึกให�
บุคลากรตระหนักในการเป/นข�าราชการท่ีมีเกียรติ ศักด์ิศรี รู�จักความพอเพียง เป/นลําดับท่ีดีของสังคม ยึดม่ันใน
คุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต�อง มีความรู� ความเข�าใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงให�เห็นถึงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม อันจะส�งผลให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก�ทางราชการ และประชาชนผู�รับบริการ รวมท้ังสร�างจิตสํานึก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการทํางานอันจะนําไปสู�การทํางานท่ีมุ�งผลสัมฤทธิ์และความสําเร็จขององค�กรอย�าง
ยั่งยืน จึงได�กําหนดให�มีการจัดโครงการฝWกอบรมการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  
3. วัตถุประสงค1  

1) เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนให�เจ�าหน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินนําหลักคุณธรรม จริยธรรม
มาประยุกต�ใช�ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  

2) เพ่ือเสริมสร�างวัฒนธรรมองค�กรสุจริตให�เจ�าหน�าท่ีของหน�วยงานมีทัศนคติ ค�านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย�างซ่ือสัตย�สุจริต 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 เจ�าหน�าท่ี บุคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 100 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู�มีอํานาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานให�กับผู�รับผิดชอบโครงการ และผู�ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) กําหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวข�อการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ�มเปSาหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ�  
 5) ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการท่ีกําหนด 
 6) รายงานผลการดําเนินการ 
 7) เผยแพร�การดําเนินโครงการผ�านเว็บไซต�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณท่ีใช�ในการดําเนินการ 
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 งบประมาณปBละ 100,000 บาท 
8. ผู�รับผิดชอบ 
 กองการเจ�าหน�าท่ี  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช     
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง 
2) บุคลากรมีความรู�ความเข�าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปปรับใช�ในชีวิตประจําวันและ

การปฏิบัติงานได� ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 (สํารวจโดยใช�แบบทดสอบความรู�/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ1 
 บุคลากรนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช�ในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก�อให�เกิด
วัฒนธรรมองค�กรสุจริตในหน�วยงาน (สํารวจโดยใช�แบบติดตามประเมินผล) 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสร�างองค1ความรู�ด�านการต�อต�านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม�บทภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การต�อต�านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กําหนดเปSาหมายไว�ว�า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ�งเน�นการสร�าง
วัฒนธรรมสุจริต ส�งเสริมการปฏิบัติหน�าท่ีของข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีของรัฐให�มีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมท่ีส�อไปในทางทุจริต 

ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได�กําหนดดําเนินโครงการเสริมสร�างองค�ความรู�ด�านการ
ต�อต�านการทุจริตข้ึน เพ่ือให�บุคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความรู�ความเข�าใจในการต�อต�านการ
ทุจริต สอดส�องเฝSาระวังไม�ให�เกิดการกระทําการทุจริต ร�วมกันต�อต�านการทุจริต อันจะนําไปสู�การเป/นองค�กรท่ี
ปลอดทุจริตในท่ีสุด 
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือเสริมสร�างองค�ความรู�ด�านการต�อต�านการทุจริตแก�คณะผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน 
ข�าราชการฝLายประจํา ลูกจ�างประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
 2) เพ่ือให�คณะผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน ข�าราชการฝLายประจํา ลูกจ�างประจํา พนักงาน
ท่ัวไป เฝSาระวังการทุจริต และร�วมกันต�อต�านการทุจริต 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 ผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน ข�าราชการฝLายประจํา ลูกจ�างประจํา พนักงานท่ัวไป ของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 500 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการและขออนุมัติต�อผู�มีอํานาจ 
 2) ประสานบุคคลและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือกําหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร�ข�อมูล 
 3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข�อมูล/องค�ความรู�เก่ียวข�องกับการปลูกจิตสํานึกด�านการต�อต�านการ
ทุจริต  
 4) นําข�อมูลท่ีได�มาจัดทําเป/นสื่อเสริมสร�างองค�ความรู�ตามรูปแบบท่ีกําหนด (เช�น แผนพับ จดหมาย
ข�าว วีดิทัศน� ปSายประชาสัมพันธ� เป/นต�น) 
 5) ดําเนินการเผยแพร� ประชาสัมพันธ�และสร�างเสริมองค�ความรู� ให�บุคลากรในสังกัดได�รับทราบและ
ถือปฏิบัติอย�างเคร�งครัด ตามแนวทางและช�องทางท่ีกําหนด 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
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 กองยุทธศาสตร�และงบประมาณ  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต  
 1) มีการเผยแพร�ข�อมูล/องค�กรความรู�ด�านการต�อต�านการทุจริตจํานวนอย�างน�อย 5 เรื่องข้ึนไป 
 2) คณะผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน ข�าราชการฝLายประจํา ลูกจ�างประจํา พนักงานท่ัวไป มี
ความรู�ด�านการต�อต�านการทุจริต (สํารวจโดยใช�แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 ผลลัพธ1 
 คณะผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน ข�าราชการฝLายประจํา ลูกจ�างประจํา พนักงานท่ัวไป เฝSา
ระวังการทุจริต และร�วมกันต�อต�านการทุจริต (สํารวจโดยใช�แบบประเมินติดตามผล) 
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1. ช่ือโครงการ :  โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปGนไปตามมาตรฐาน ด�วยความวิริยะอุตสาหะ 
และซ่ือสัตย1สุจริต  
2. หลักการและเหตุผล 
  ป1จจุบันองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีภารกิจท่ีสําคัญต�อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจด�านต�าง ๆ ประกอบด�วย ด�านการบริหารงานบุคคล ด�านงบประมาณและ
ภารกิจท่ีได�รับการถ�ายโอนจากหน�วยงานต�าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ให�เห็นถึงวัตถุประสงค�ของการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีใน
เรื่องต�าง ๆ เช�น เกิดประโยชน�สุขแก�ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจภาครัฐ ไม�มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเป/น ประชาชนได�รับการอํานวยความสะดวกและได�รับการตอบสนองอย�างท่ัวถึง หากพนักงานหรือ
บุคลากรองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินปฏิบัติงานเป/นไปตามมาตรฐาน ด�วยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตย�
สุจริต จะทําให�เกิดประโยชน�แก�ประชาชนอย�างสูงสุด ลดป1ญหาการทุจริตในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�  
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได�ดําเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเป/นไปตาม
มาตรฐาน ด�วยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตย�สุจริต เพ่ือยกย�องชมเชย หรือให�รางวัล พนักงานหรือบุคลากร
ท่ีปฏิบัติงานเป/นไปตามมาตรฐาน ด�วยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตย�สุจริต เพ่ือเป/นต�นแบบให�แก�พนักงาน
และบุคลากรคนอ่ืนๆ ในองค�กร รวมท้ังเป/นการสร�างขวัญและกําลังใจให�แก�พนักงาน บุคลากร ให�ปฏิบัติงาน
เป/นไปตามมาตรฐาน ด�วยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตย�สุจริตต�อไป  
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือส�งเสริมให�เกิดพนักงานต�นแบบด�านการปฏิบัติงานด�วยความซ่ือสัตย�สุจริต 

2) เพ่ือสร�างขวัญและกําลังใจแก�บุคลากรในการปฏิบัติงานโเป/นไปตามมาตรฐาน ด�วยความวิริยะ
อุตสาหะ และซ่ือสัตย�สุจริต 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 บุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) แต�งต้ังคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเป/นไปตามมาตรฐาน ด�วยความวิริยะ
อุตสาหะ และซ่ือสัตย�สุจริต  

2) คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ�การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติ 
3) จัดทําประกาศหลักเกณฑ�การคัดเลือก และเผยแพร�ให�บุคลากรให�ทราบ 
4) เชิญชวนให�สํานัก/กองในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินส�งบุคลากรในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑ�เพ่ือเข�ารับการคัดเลือก 
5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเป/นไปตามมาตรฐาน 

ด�วยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตย�สุจริต  
6) ประกาศผลการคัดเลือก  



23 

 

7) มอบประกาศเกียรติคุณให�แก�บุคลากรท่ีได�รับการเชิดชูเกียรติ 
 8) เผยแพร� ประชาสัมพันธ�บุคลากรท่ีได�รับการเชิดชูเกียรติ ให�แก�บุคลากรภายในหน�วยงานและ
สาธารณชนได�รับทราบผ�านช�องทางท่ีหลากหลาย เช�น เว็บไซต� สื่อสังคมออนไลน� บอร�ดประชาสัมพันธ� 
จดหมายข�าว เสียงตามสาย หอกระจายข�าว เป/นต�น  
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณท่ีใช�ในการดําเนินการ 
 งบประมาณปBละ 10,000 บาท 
8. ผู�รับผิดชอบ 
 กองการเจ�าหน�าท่ี  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
 มีบุคลากรต�นแบบด�านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด�วยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตย�สุจริต 
 ผลลัพธ1  
 เรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 
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1.2 การสร�างจิตสํานึกและความตระหนักแก�ประชาชนทุกภาคส�วนในท�องถ่ิน 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการปลูกฝKงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน1ส�วนตนและผลประโยชน1ส�วนรวม 
2. หลักการและเหตุผล 
 การขัดกันแห�งผลประโยชน� หรือ “Conflict of Interest” ได�รับการกล�าวถึงอย�างกว�างขวางในรอบ
หลายปBท่ีผ�านมา โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ในช�วงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับป1ญหาการทุจริตคอร�รัปชัน
ของผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมืองหรือผู�ดํารงตําแหน�งระดับสูงในองค�กรต�างๆ ซ่ึงได�ส�งผลกระทบต�อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมท้ังได�สร�างความเสียหายให�กับประชาชนโดยส�วนรวม 

จากสถานการณ�ข�างต�น จําเป/นท่ีหน�วยงานภาครัฐต�องเร�งปลูกฝ1งองค�ความรู�ให�ประชาชนมีความเข�าใจ
เก่ียวกับความขัดแย�งระหว�างผลประโยชน�ส�วนตนและผลประโยชน�ส�วนรวม รวมท้ังให�ตระหนักถึงผลกระทบ
จากป1ญหาความขัดแย�งกันระหว�างผลประโยชน�ส�วนตนและผลประโยชน�ส�วนรวม หรือเกิดเป/นผลประโยชน�ทับ
ซ�อน ซ่ึงเป/นป1ญหาเชิงโครงสร�างท่ีเก่ียวข�องกับหลายมิติ ท้ังมิติด�านสังคม การเมืองและการบริหารท่ีสําคัญ
สะท�อนถึงวัฒนธรรมและค�านิยมในการบริหารท่ีด�อยพัฒนา 

ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได�จัดทําโครงการปลูกฝ1งวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน�ส�วนตน
และผลประโยชน�ส�วนรวมข้ึน เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจให�ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน�ส�วนตน
และผลประโยชน�ส�วนรวมได� ส�งเสริมให�ประชาชนใช�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน ร�วม
ปกปSองผลประโยชน�ส�วนรวมของประเทศชาติ ทําให�เกิดเป/นค�านิยมท่ีจะไม�ยอมรับการทุจริต 
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจให�ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน�ส�วนตนและผลประโยชน�
ส�วนรวมได� 
 2) เพ่ือสร�างจิตสํานึกให�ประชาชนร�วมปกปSองผลประโยชน�ส�วนร�วม 
 3) เพ่ือสร�างจิตสํานึกให�ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน�และสาธารณูปโภคของชุมชน 
 4) เพ่ือส�งเสริมให�ประชาชนใช�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทุกชุมชน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติต�อผู�มีอํานาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานให�กับผู�รับผิดชอบโครงการ และผู�ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) กําหนดรูปแบบ/แนวทาง/กําหนดการและหัวข�อการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือจัดหาวิทยากร, เชิญกลุ�มเปSาหมาย 
 5) ดําเนินการตามรูปแบบ/กําหนดการ ท่ีกําหนดไว� 
 6) ประเมินและติดตามผลการดําเนินการ 
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7) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต  

1) มีการจัดอบรมให�กับประชาชน จํานวน 1 ครั้ง 
2) ประชาชนมีความรู�ความเข�าใจและสามารถแยกแยะผลประโยชน�ส�วนร�วมได�ร�อยละ 80 ของ

จํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ (สํารวจโดยใช�แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
3) ประชาชนมีความรู�ความเข�าใจในการใช�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในชีวิตประจําวัน

ร�อยละ 80 ของจํานวนผู�เข�าร�วมโครงการ (สํารวจโดยใช�แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 ผลลัพธ1 

1) ประชาชนร�วมปกปSองผลประโยชน�ส�วนร�วม และสาธารณประโยชน� (สํารวจโดยใช�แบบประเมิน
ติดตามผล) 

2) ประชาชนมีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช�ในชีวิตประจําวัน (สํารวจโดยใช�
แบบประเมินติดตามผล) 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการส�งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปGนมา 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดให�รัฐพึงจัดให�มียุทธศาสตร�
ชาติเป/นเปSาหมายการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช�เป/นกรอบในการจัดทําแผนต�าง ๆ 
ให�สอดคล�องและบูรณาการกันเพ่ือให�เกิดเป/นพลังผลักดันร�วมกันไปสู�เปSาหมายดังกล�าว โดยยุทธศาสตร�ชาติ 20 
ปB (พ.ศ. 2561 – 2580) เป/นยุทธศาสตร�ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
ซ่ึงจะต�องนําไปสู�การปฏิบัติเพ่ือให�ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน� “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปGน
ประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน
 องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�ความสําคัญกับการปลูกฝ1งให�คนไทยไม�โกง โดยการส�งเสริมสนับสนุนให�
ทุกภาคส�วนมุ�งสร�างจิตสํานึกในการรักษาประโยชน�สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให�กับทุกกลุ�มในสังคม ควบคู�กับการปลูกฝ1งจิตสํานึกความซ่ือสัตย�สุจริต 
ค�านิยมท่ีถูกต�อง สร�างความตระหนักถึงภัยร�ายแรงของการทุจริตและการรู�เท�าทันการทุจริตของสังคมไทย โดย
อาศัยกลไกทางสังคมเป/นมาตรการในการลงโทษผู�กระทําผิดหรือผู�กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได�ดําเนินโครงการส�งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให�ประชาชนในพ้ืนท่ีนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต�ใช�ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได�อย�างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยร�ายแรงของการทุจริต 
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให�แก�ประชาชน 
 2) เพ่ือเสริมสร�างความตระหนักถึงภัยร�ายแรงของการทุจริตให�แก�ประชาชน 
 3) เพ่ือส�งเสริมให�ประชาชนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจําวัน  
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทุกชุมชน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู�มีอํานาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานให�กับผู�รับผิดชอบโครงการ และผู�ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) กําหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวข�อการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ�มเปSาหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ�  
 5) ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการท่ีกําหนด 
 6) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง 
 2) ประชาชนมีความรู�ความเข�าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปปรับใช�ใน
ชีวิตประจําวันได� ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 (สํารวจโดยใช�แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ1 
 ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช�ในชีวิตประจําวันได� ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 
(สํารวจโดยใช�แบบประเมินติดตามผล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



28 

 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสร�างค�านิยมต�อต�านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปGนมา 
 องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป/นหน�วยงานของรัฐภายใต�โครงสร�างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง เป/นหน�วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประโยชน�ของประชาชนในท�องถ่ิน ถือเป/นกลไกสําคัญในการพัฒนาท�องถ่ินซ่ึงนําไปสู�การพัฒนาท่ัวท้ัง
ประเทศ ท้ังนี้ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 ตลอดจนหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดให�เป/นอํานาจหน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และ
ในการปฏิบัติหน�าท่ีนั้นต�องเป/นไปเพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน โดยคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการ
มีส�วนร�วมของทุกภาคส�วน  
 รวมท้ัง แผนการปฏิรูปด�านการปSองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได�กําหนด      
กลยุทธ�ด�านการปSองกันและเฝSาระวังท่ีมุ�งเน�นการเร�งสร�างการรับรู�และจิตสํานึกของประชาชนในการต�อต�าน
การทุจริตประพฤติมิชอบ ส�งเสริมให�ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส�วนร�วมในการต�อต�านทุจริต 
รวมถึงสร�างลักษณะนิสัยไม�โกงและไม�ยอมให�ผู�ใดโกง เพ่ือต�อต�านการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และ
ผู�ปกครอง 
 ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงให�ความสําคัญกับการต�อต�านการทุจริตโดยเริ่มจากการสร�าง
จิตสํานึกให�เด็ก เยาวชน และประชาชน ต�อต�านการทุจริต โดยได�จัดทําโครงการเสริมสร�างค�านิยมการต�อต�าน
การทุจริต เพ่ือเป/นการปลูกฝ1งค�านิยม ให�มีทัศนคติ วิสัยทัศน�ในการต�อต�านการทุจริต รวมท้ังรณรงค�ให�
ประชาชนจากทุกภาคส�วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีเป/นกลไกในการแก�ไขป1ญหาการทุจริตให�มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือส�งเสริม และสร�างจิตสํานึกให�ตระหนักถึงการสร�างค�านิยมและการเฝSาระวังต�อต�านการทุจริต
ให�แก�เด็ก เยาวชนและประชาชน 
 2) เพ่ือรณรงค�ให�เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรู�ความเข�าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม 
 3) เพ่ือประชาสัมพันธ�บุคคลลําดับท่ีดีดํารงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสู�องค�กรหรือบุคคลภายนอก 
 4) เพ่ือเป/นการวางรากฐานในการปSองกันและปราบปรามการทุจริตคอร�รัปชั่นไปสู�ประชาชนทุกภาคส�วน 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไม�น�อยกว�า 1,000 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดหาข�อความท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างค�านิยมการต�อต�านการทุจริต 
 2) จัดทําสื่อในรูปแบบตามช�องทางท่ีกําหนดไว� 
 3) เผยแพร�ให�ประชาชน รวมท้ังนักเรียนในโรงเรียนต�างๆ ภายในเขตพ้ืนท่ี 
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 4) จัดกิจกรรมรณรงค�ต�อต�านการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีต�างๆ  
 5) ประเมินติดตามผลการดําเนินการ 
 6) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณปBละ 70,000 บาท 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 ฝLายกิจกรรมเด็กและเยาวชน  สํานักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
 1) เผยแพร�สื่อการสร�างค�านิยมต�อต�านการทุจริต ไม�น�อยกว�า 5 ช�องทาง 
 2) มีการรณรงค�ในสถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาล ไม�น�อยกว�า 5 แห�ง 
 ผลลัพธ1 
 1) เด็ก เยาวชน และประชาชนในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีความรู�ความเข�าใจและมีความตระหนัก
ร�วมกันในการต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชั่นไม�น�อยกว�าร�อยละ 70 (สํารวจโดยใช�แบบประเมินผล) 
 2) ประชาชนร�วมเป/นเครือข�ายต�อต�านการทุจริต ไม�น�อยกว�าร�อยละ 70 ของประชาชนท่ีเข�าร�วม
โครงการ (สํารวจจากรายชื่อเครือข�ายต�อต�านการทุจริต) 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก�คณะกรรมการชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด�วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให�ความสําคัญในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ�งส�งเสริม
ให�ประชาชนในท�องถ่ินได�เข�ามามีส�วนร�วมในการพัฒนางานและแก�ไขป1ญหาได�ตรงกับความต�องการของ
ประชาชนมากท่ีสุด ท้ังนี้ องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีอํานาจและหน�าท่ีส�งเสริมการมีส�วนร�วมของราษฎรใน
การพัฒนาท�องถ่ิน โดยส�งเสริมให�มีคณะกรรมการชุมชน เข�ามาเป/นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต�างๆ ทํา
หน�าท่ีในการประสานงานกับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและหน�วยงานอ่ืนๆ  

เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนท่ีมาจากการเลือกต้ังจากประชาชนในแต�ละชุมชน ต�องอุทิศเวลา 
แรงกาย แรงใจ ปฏิบัติหน�าท่ีโดยไม�ได�รับค�าตอบแทน ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได�จัดให�มี
กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก�คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน�าท่ีครบวาระ
การดํารงตําแหน�ง  
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือยกย�องเชิดชูเกียรติแก�คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ เพ่ือประโยชน�ส�วนรวม 
ปฏิบัติหน�าท่ีเป/นกรรมการชุมชนมาด�วยดี จนครบวาระการดํารงตําแหน�ง  
 2) เพ่ือยกย�องเชิดชูสตรีแก�คณะกรรมการชุมชนท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป/นประโยชน�และแบบอย�างท่ีดี
ต�อสังคมให�มีขวัญและกําลังใจ 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 คณะกรรมการชุมชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนท่ีครบวาระการดํารงตําแหน�ง 
 2) จัดทําประกาศเกียรติคุณ เผยแพร�ให�สาธารณชนทราบผ�านทางช�องทางต�างๆ 
 3) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก�คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ�าน 
 4) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
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 คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ เพ่ือประโยชน�ส�วนรวม ปฏิบัติหน�าท่ีจนครบวาระ 4 ปB 
ได�รับการยกย�องเชิดชูเกียรติ ร�อยละ 100 
 ผลลัพธ1 
 1) มีคณะกรรมการชุมชนต�นแบบท่ีดี ด�านการบําเพ็ญประโยชน�สาธารณะในท�องถ่ิน 
 2) ประชาชนในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีขวัญกําลังใจ และมีจิตสํานึกบําเพ็ญประโยชน�
สาธารณะในท�องถ่ิน 
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1.3 การสร�างจิตสํานึกและความตระหนักแก�เด็กและเยาวชน 
  

1. ช่ือโครงการ : โครงการสร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมให�เด็กและเยาวชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปGนมา 

การทุจริตคอร�รัปชันเป/นป1ญหาท่ีทําลายสังคมอย�างรุนแรงและฝ1งรากลึก เป/นป1ญหาท่ีสะท�อน
วิกฤตการณ�ด�านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแก�ไขป1ญหาได�อย�างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต�องมี
ค�านิยมในการรักความดีและรู�สึกไม�ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร�รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ�ม
เด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให�เทศบาล เมืองพัทยา และองค�การบริหารส�วนตําบล มีอํานาจและหน�าท่ีในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน�ของประชาชนในท�องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) 
การสังคมสงเคราะห�และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู�ด�อยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห�งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต�องการพัฒนา
คนไทยให�เป/นคนท่ีสมบูรณ�ท้ังด�านร�างกาย จิตใจ อารมณ� สังคมและสติป1ญญา ความรู� มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู�ร�วมกับผู�อ่ืนได�อย�างมีความสุข และมาตรา 25 กําหนดให�รัฐต�องส�งเสริม
การดําเนินงานและจัดต้ังแหล�งเรียนรู�ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พิจารณาเห็นความสําคัญของป1ญหาดังกล�าว จึงได�จัดโครงการสร�าง
ภูมิคุ�มกันทางสังคมให�เด็กและเยาวชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ข้ึน เพ่ือเป/นการสร�างภูมิคุ�มกันและ
ค�านิยมท่ีถูกต�องซ่ึงจะเป/นรากฐานท่ีสําคัญ ท่ีทําให�เด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเป/นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเป/น
การปSองกันแก�ไขป1ญหาทุจริตคอร�รัปชันท่ีได�ผลท่ีสุด  
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือส�งเสริมและปลูกฝ1งให�เด็กและเยาวชนเป/นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย� สุจริต 
 2) เพ่ือส�งเสริมให�เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร�อมท่ีจะเสียสละประโยชน�ส�วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน�ส�วนรวม 
 3) เพ่ือสร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมให�เด็กและเยาวชน ไม�ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร�รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 2) แต�งต้ังคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 3) ดําเนินการตามโครงการ 
 4) สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 
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 5) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
 1) สมาชิกและสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได�รับการฝWกอบรม 
 2) ) สมาชิกและสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เกิดความตระหนักรู� สามารถ
แยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรู�ประสบการณ�ท่ีได�รับมาปรับใช�กับตนเอง และสังคมส�วนรวมได�อย�างมี
ความสุข ร�อยละ 80 (สํารวจโดยใช�แบบประเมินผล/แบบทดสอบ)  
 ผลลัพธ1 
 1) สมาชิกและสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป/นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความซ่ือสัตย� สุจริต ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 (สํารวจโดยใช�แบบประเมินติดตามผล) 
 2) สมาชิกและสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีภูมิคุ�มกันทางสังคม ไม�ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอร�รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 (สํารวจโดยใช�แบบประเมินติดตาม
ผล) 
 3) สมาชิกและสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีจิตสาธารณะ และพร�อมท่ีจะ
เสียสละประโยชน�ส�วนตน เพ่ือรักษาประโยชน�ส�วนรวม ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 (สํารวจโดยใช�แบบประเมิน
ติดตามผล) 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการประกวดคําขวัญต�อต�านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปGนมา 

ป1จจุบันประชาชนจํานวนไม�น�อยเห็นป1ญหาเรื่องการทุจริตคอร�รัปชันเป/นเรื่องท่ียอมรับได�หากตนเอง
ได�รับผลประโยชน�ด�วย สะท�อนให�เห็นว�าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝ1งด�านคุณธรรม จริยธรรม อย�างยั่งยืน 
หากปล�อยให�ค�านิยมท่ีไม�ถูกต�องเช�นนี้เกิดข้ึนต�อไป ความล�มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดข้ึนกับสังคมไทย
และส�งผลเสียต�อสังคมในด�านอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ให�เทศบาล เมืองพัทยา และองค�การบริหารส�วนตําบล มีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน�ของประชาชนในท�องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห�และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู�ด�อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห�งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต�องการพัฒนาคนไทยให�
เป/นคนท่ีสมบูรณ�ท้ังด�านร�างกาย จิตใจ อารมณ� สังคมและสติป1ญญา ความรู� มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยู�ร�วมกับผู�อ่ืนได�อย�างมีความสุข เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได�จัดกิจกรรมการ
ประกวดคําขวัญต�อต�านการทุจริตข้ึน เพ่ือกระตุ�นให�เด็กและเยาวชนต่ืนตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจป1ญหา
การทุจริตคอร�รัปชันท่ีเกิดข้ึนและพร�อมท่ีจะเป/นกําลังสําคัญในการต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ และเป/นการปSองกันและแก�ไขป1ญหาทุจริต  
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือเป/นการสร�างจิตสํานึกด�านจริยธรรมและคุณธรรมให�เด็กและเยาวชน ไม�ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร�รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 2) เพ่ือเสริมสร�างค�านิยมท่ีถูกต�องให�กับเด็กและเยาวชน และให�เกิดจิตสํานึกท่ีจะยึดม่ันในการทําความ
ดี มีความซ่ือสัตย�สุจริต 
 3) เพ่ือส�งเสริมให�เด็ก และเยาวชนได�ฝWกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย�างสร�างสรรค�มีคุณค�าในทาง
ภาษาท่ีสื่อถึงการต�อต�านการทุจริต 
 4) เพ่ือให�เด็กและเยาวชน รู�จักใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชน� และสร�างสรรค� 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวนไม�น�อยกว�า 500 คน 
5. วิธีดําเนินงาน 
 1) เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 2) แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินการประกวด 
 3) ประชาสัมพันธ�ให�เด็ก และเยาวชนส�งคําขวัญเข�าประกวด 
 4) ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ�ท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชกําหนด  

5) ทําพิธีมอบรางวัล  
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 6) ติดตามประเมินผลการดําเนินการ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณปBละ 60,000 บาท 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 ฝLายส�งเสริมคุณภาพการศึกษา  สํานักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
 ได�คําขวัญต�อต�านการทุจริต จํานวน 5 ชุด 
 ผลลัพธ1 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู� ต่ืนตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจป1ญหาการทุจริตคอร�รัปชันท่ี
เกิดข้ึนและพร�อมท่ีจะเป/นกําลังสําคัญในการต�อต�านการทุจริตคอร�รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 80 ของผู�เข�าร�วมประกวด (สํารวจโดยใช�แบบประเมินผล) 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปGนมา 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 ให�เทศบาล เมืองพัทยา และองค�การบริหารส�วนตําบล มีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน�ของประชาชนในท�องถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห�และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู�ด�อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห�งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให�การจัดการศึกษาเป/นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให�เป/นมนุษย�ท่ีสมบูรณ�ท้ัง
ร�างกาย จิตใจ สติป1ญญา ความรู� และคุณธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยู�ร�วมกับผู�อ่ืนได�อย�างมีความสุข มี
ศาสนาท่ีตนนับถือเป/นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจ มาตรา 41 กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีสิทธิจัด
การศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพร�อมความเหมาะสม และความต�องการภายในท�องถ่ิน 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได�ตระหนักและให�ความสําคัญกับเด็กและเยาวชนเป/นพลังท่ีสําคัญใน
การพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงได�ดําเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนด�านจิตใจ 
ปลูกฝ1งคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเป/นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนท่ีดี 
ให�มีทักษะในการดําเนินชีวิต “เก�ง ดี และมีความสุข” ซ่ึงเป/นการสร�างภูมิต�านทานให�กับตนเองด�วยคุณธรรม 
ให�เป/นผู�มีชีวิตอยู�อย�างรู�เท�าทันโลกนําพาชีวิตสู�ความสําเร็จ เพ่ือเก้ือกูลแก�ตนเองและประเทศชาติในท่ีสุด  
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือให�ผู�เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบ้ืองต�นของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
 2) เพ่ือให�นักเรียนมีความซ่ือสัตย� สุจริต มีความกตัญgูกตเวที มีเมตตา กรุณาเอ้ือเฟMiอเผื่อแผ�และ
เสียสละเพ่ือส�วนรวม 
 3) เพ่ือส�งเสริมให�นักเรียนเป/นคนดี คนเก�งและอยู�ในสังคมได�อย�างมีความสุข 
 4) เพ่ือสร�างจิตสํานึกและความตระหนักแก�เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาของเทศบาลในการต�อต�าน
การทุจริต 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 นักเรียน ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราข  จํานวนไม�น�อย
กว�า 100 คน 
5. วิธีการดําเนินการ 
 1) จัดทําคําสั่งแต�งต้ังคณะทํางานในการจัดอบรมให�ความรู�หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมหลักสูตรต�าน
ทุจริตในโรงเรียน 
 2) จัดประชุมคณะทํางานในการกําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ แนวทางการดําเนินงานในการเตรียมความ
พร�อม เพ่ือให�งานบรรลุตามวัตถุประสงค� 
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 3) ดําเนินการขออนุมัติดําเนินงานตามโครงการให�เป/นไปตามระเบียบฯ การใช�งบประมาณและพัสดุ
ของสถานศึกษา 
 4) จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ� และสถานท่ีในการจัดโครงการ 
 5) ดําเนินการจัดกิจกรรมค�ายคุณธรรม 
 6) สรุปติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ปBงบประมาณ 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณปBละ 100,000 บาท 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 ฝLายส�งเสริมคุณภาพการศึกษา  สํานักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
 นักเรียนชั้นอนุบาล – ประถมศึกษา ได�รับการอบรมหลักสูตรตามโครงการ ร�อยละ 100 
 ผลลัพธ1 
 1) จํานวนนักเรียนต้ังแต�ระดับอนุบาล – ประถมศึกษา นําความรู�ด�านหลักธรรมมาปฏิบัติและนํามา
ประยุกต�ใช�ในชีวิตประจําวัน ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 (สํารวจโดยใช�แบบประเมินติดตาม/แบบสอบถามครู) 
 2) เด็ก นักเรียน ได�ซึมซับความรู�ด�านคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาไปใช�ดําเนินชีวิต 
ให�เป/นคนดี คนเก�ง และมีความสุข ไม�น�อยกว�าร�อยละ 80 (สํารวจโดยใช�แบบประเมินติดตาม/แบบบันทึกความ
ดี) 
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################################################################################# 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการด�วยความโปร�งใส 
################################################################################# 
2.1 การเปOดเผยข�อมูลสาธารณะขององค1กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
  

1. ช่ือโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย1ข�อมูลข�าวสารเพ่ือเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารแก�ประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให�รัฐต�องจัดการให�ประชาชนมีโอกาส
กว�างขวางในการได�รับข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต�าง ๆ ของรัฐเป/นสิ่งจําเป/น เพ่ือท่ีประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช�สิทธิทางการเมืองได�โดยถูกต�องกับความเป/นจริง และมีสิทธิได�รู�ข�อมูลข�าวสาร
ของราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือให�การดําเนินการดังกล�าวเป/นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึง
ได�มีศูนย�ข�อมูลข�าวสารเพ่ือให�ประชาชนสามารถเข�าตรวจดูข�อมูลข�าวสาร รวมท้ังดําเนินการปรับปรุงข�อมูล
ข�าวสารให�ครบถ�วน และเป/นป1จจุบัน ผ�านช�องทางในสื่อต�างๆ ของหน�วยงาน 
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารอันเป/นประโยชน�แก�ประชาชนอย�างครบถ�วน ถูกต�องและเป/นป1จจุบัน  
 2) เพ่ือมีหน�วยประชาสัมพันธ�ข�อมูลข�าวสารของหน�วยงานสําหรับประชาชน 
 3) เพ่ือจัดแสดงข�อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหน�าท่ีต�อสาธารณชน 
 4) เพ่ิมช�องทางให�ประชาชนได�มีส�วนร�วมในการตรวจสอบข�อมูลและการปฏิบัติงานของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  
4. กลุ�มเป:าหมาย  
 ศูนย�ข�อมูลข�าวสารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดต้ังคณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนย�ข�อมูลข�าวสารของหน�วยงาน เพ่ือดําเนินการให�มีการ
เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารตามกฎหมายว�าด�วยข�อมูลข�าวสารของทางราชการ    
 2) แต�งต้ังเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบศูนย�ข�อมูลข�าวสาร  
 3) จัดต้ังหน�วยประชาสัมพันธ� ณ ท่ีทําการองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 4) จัดทําสื่อประชาสัมพันธ�เผยแพร�บทบาทและอํานาจหน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน รวมท้ังมี
การแสดงข�อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอย�างชัดเจน ถูกต�อง ครบถ�วน สมบูรณ� และเป/นป1จจุบันทาง
เว็บไซต�ของหน�วยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
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 5) จัดทําข�อมูลแสดงการดําเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือ
เผยแพร�ต�อสาธารณชน ผ�านสื่อช�องทางต�างๆ ของหน�วยงานเป/นระยะ สมํ่าเสมอ โดยให�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง การจัดซ้ือจัดจ�าง  
การใช�จ�ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให�เป/นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ข�อบังคับท่ีกําหนดแก�ประชาชนอย�างครบถ�วน ถูกต�องและไม�บิดเบือนข�อเท็จจริง 
 6) จัดให�มีช�องทางการสื่อสารเพ่ืออํานวยความสะดวกให�แก�ประชาชนผู�รับบริการ ท่ีจะติดต�อสอบถาม
หรือขอข�อมูล หรือรับฟ1งคําติชม/แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การให�บริการ เช�น  
  - มีหมายเลขโทรศัพท�เฉพาะท่ีมีเจ�าหน�าท่ีให�บริการข�อมูลตลอดระยะเวลาทําการ  
  - แต�งต้ังเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบ เพ่ืออํานวยความสะดวกให�แก�ประชาชนผู�รับบริการท่ีจะติดต�อ
สอบถาม/ขอข�อมูล/แสดงความคิดเห็น  
  - มีช�องทางการสื่อสารในรูปแบบต�าง ๆ เช�น การจัดต้ังศูนย�บริการร�วม กล�อง/ตู�รับฟ1งความ
คิดเห็น การประชุมรับฟ1งความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน� เว็บบอร�ด เป/นต�น  
 7) ปรับปรุงระบบการให�ข�อมูลการดําเนินงานของหน�วยงานผ�านหมายเลขโทรศัพท�เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 8) จัดให�มีบริการอินเตอร�เน็ตสําหรับให�บริการประชาชนท่ัวไป 
 9) จัดทํารายงานผลสถิติผู�มารับบริการ รวมท้ังข�อเสนอแนะในการใช�บริการ และสรุปผลเสนอผู�บริหาร
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 

1) มีจํานวนช�องทางการประชาสัมพันธ� อย�างน�อย 5 ช�องทาง 
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข�อมูลข�าวสารของศูนย�ข�อมูลข�าวสารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให�มี

ข�อมูลท่ีครบถ�วนถูกต�องเป/นป1จจุบัน   
ผลลัพธ1 
ประชาชนมีความพึงพอใจต�อการใช�บริการศูนย�ข�อมูลข�าวสารไม�ตํ่ากว�าร�อยละ 80 (ใช�แบบสํารวจ

ความพึงพอใจการใช�บริการศูนย�ข�อมูลข�าวสาร) 
 
 
 
 



40 

 

 
 
 
 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเปOดเผยข�อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร�ข�อมูลสาธารณะของ
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีอํานาจหน�าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหารายได�
และการใช�จ�ายเงินและการบริหารงานต�างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การท่ีเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จะบริหารงานให�มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชน จะต�องบริหารงานด�วย
ความซ่ือสัตย� สุจริต มีความโปร�งใส และสามารถตรวจสอบได�ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพ่ือสร�างความโปร�งใสในการบริหารราชการ และเปTดโอกาสให�ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข�อมูลข�าวสารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได� จึงได�จัดทํามาตรการเปTดเผยข�อมูลสาธารณะ และ
มาตรการกํากับติดตามการเผยแพร�ข�อมูลสาธารณะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือให�มีการเผยแพร�
ข�อมูลข�าวสารให�เป/นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข�อบังคับท่ีกําหนดไว�รวมท้ังจัดให�มีการปTดประกาศ เผยแพร�
ข�อมูลข�าวสารท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติราชการท่ีเป/นประโยชน�ต�อประชาชน เพ่ือส�งเสริมบทบาทการมีส�วนร�วม
ของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือให�มีการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารให�เป/นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข�อบังคับท่ีกําหนดไว�  เช�น 
ข�อมูลข�าวสารท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซ้ือ     
จัดจ�าง ฯลฯ 
 2) เพ่ือกํากับติดตามการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องให�เป/นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข�อบังคับท่ีกําหนด  

3) เพ่ือกํากับติดตามหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องให�ปTดประกาศ เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารท่ีเก่ียวข�องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีเป/นประโยชน�ต�อประชาชน  

4) เพ่ือให�การบริหารราชการเกิดความโปร�งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได�ตามหลักธรรมาภิบาล  
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 สํานัก กอง ส�วน ฝLายต�างๆ ในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดต้ังคณะทํางานจัดทํามาตรการเปTดเผยข�อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร�ข�อมูล
สาธารณะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

2) ประชุมคณะทํางานฯ  
2.1) กําหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือกํากับติดตามหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องให�เผยแพร�ข�อมูลของ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต�อสาธารณชน โดยพิจารณาให�มีการเผยแพร�ข�อมูลท่ีเป/นประโยชน�กับ 
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สาธารณชนให�เป/นป1จจุบันทางเว็บไซต�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและสื่อออนไลน�รูปแบบอ่ืน ๆ และ
ช�องทางท่ีหลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
  2.1.1) ข�อมูลพ้ืนฐาน ได�แก� โครงสร�างการแบ�งส�วนราชการของหน�วยงาน ข�อมูล
ผู�บริหาร อํานาจหน�าท่ี แผนยุทธศาสตร� หรือแผนพัฒนาหน�วยงาน ข�อมูลการติดต�อ กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง ข�าว
ประชาสัมพันธ� การปฏิสัมพันธ�ข�อมูล เครือข�ายสังคมออนไลน� (Social Network)  

2.1.2) การบริหารงาน ได�แก� แผนการดําเนินงาน รายงานการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานประจําปBรอบ 6 เดือน รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปB คู�มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คู�มือหรือมาตรฐานการให�บริการ ข�อมูลเชิงสถิติการให�บริการ รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ
การให�บริการ E – Service  

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได�แก� แผนการใช�จ�ายงบประมาณประจําปB รายงาน
การกํากับติดตามการใช�จ�ายงบประมาณประจําปBรอบ 6 เดือน รายงานการกํากับติดตามการใช�จ�ายงบประมาณ
ประจําปB แผนการจัดซ้ือจัดจ�างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต�าง ๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างหรือการจัดหา
พัสดุ สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ�าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได�แก� นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ�การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5) การส�งเสริมความโปร�งใส ได�แก� การจัดการเรื่องร�องเรียนการทุจริต และการ
เปTดโอกาสให�เกิดการมีส�วนร�วม  

2.2) กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับติดตามหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารการ
ให�บริการต�างๆ กฎเกณฑ� ข�อกฎหมาย ข�อบังคับ และสถานท่ีให�บริการอย�างชัดเจน เพ่ือเป/นประโยชน�ต�อ
ประชาชน  

3) ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการเปTดเผยข�อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร�
ข�อมูลสาธารณะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

4) รายงานผลการเปTดเผยข�อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร�ข�อมูลสาธารณะของเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช ให�ผู�บริหารทราบ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตร�และงบประมาณ  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
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1) มีการเปTดเผยข�อมูลสาธารณะท่ีเป/นประโยชน�กับสาธารณชนให�เป/นป1จจุบันทางเว็บไซต�ขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินและสื่อออนไลน�รูปแบบอ่ืน ๆ และช�องทางท่ีหลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

   - ข�อมูลพ้ืนฐาน 
   - การบริหารงาน 
   - การบริหารเงินงบประมาณ 
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   - การส�งเสริมความโปร�งใส 
2) มีการเผยแพร�ข�อมูลสาธารณะให�เป/นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข�อบังคับท่ีกําหนดไว�   

 3) กํากับติดตามการเผยแพร�ข�อมูลสาธารณะของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องให�เป/นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข�อบังคับท่ีกําหนด  

4) กํากับติดตามหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องให�ปTดประกาศ เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีเป/นประโยชน�ต�อประชาชน  

ผลลัพธ1 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต�อการเผยแพร�ข�อมูลสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ไม�ตํ่ากว�า

ร�อยละ 80 (สํารวจโดยใช�แบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีส�วนร�วมในการตรวจสอบการบริหารราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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2.2 มาตรการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใส 
  

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ1ในการนําหลักคุณธรรมมาใช�ในการบริหารงานของผู�บริหาร
เทศบาลนครนครศรธีรรมราช ด�วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป:องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร�งใส 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เล็งเห็นถึงความสําคัญในการปSองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท�องถ่ิน และคาดหวังว�าองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะเป/นกลไกท่ีสําคัญในการสร�างวัฒนธรรมสุจริต รวมท้ัง
ผู�บริหารมีความมุ�งม่ันท่ีจะบริหารราชการให�เกิดประโยชน�สุขแก�ประชาชนในท�องถ่ิน มีการบริหารให�เป/นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ให�ความสําคัญกับการต�อต�านการทุจริตและการมีส�วนร�วมของ
ประชาชน จึงได�มีการดําเนินการจัดทํามาตรการแสดงเจตนารมณ�ในการนําหลักคุณธรรมมาใช�ในการ
บริหารงานของผู�บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด�วยการจัดทําแผนปฏิบัติการปSองกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใส  
3. วัตถุประสงค1 

1) เพ่ือส�งเสริมให�ผู�บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แสดงเจตนารมณ�ในการนําหลักคุณธรรมมาใช�
ในการบริหารงานของผู�บริหาร ด�วยการจัดทําแผนปฏิบัติการปSองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร�งใส 

2) เพ่ือประชาสัมพันธ�การจัดทําแผนปฏิบัติการปSองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร�งใสของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สู�การรับรู�ของสาธารณชน  

3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปSองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใสของเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช  
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 1) ผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ�าง  
 2) ประชาชน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติต�อผู�มีอํานาจ 
 2) กําหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช�องทางในการแสดงเจตนารมณ�ฯ 
 3) จัดทําประกาศเจตนารมณ�ในการนําหลักคุณธรรมมาใช�ในการบริหารงานของผู�บริหาร 
 4) ผู�บริหารกําหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหน�วยงาน ด�วยการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปSองกันการทุจริตฯ 
 5) เผยแพร�ประกาศเจตนารมณ�ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช�องทาง ท่ีกําหนด 
 6) จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการปSองกันการทุจริต  
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 7) จัดทําแผนปฏิบัติการปSองกันการทุจริตฯ    
 8) เผยแพร�แผนปฏิบัติการปSองกันการทุจริตฯ ตามช�องทางและรูปแบบท่ีกําหนด 
 9) ผู�บริหารควบคุมติดตามให�ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปSองกันการทุจริต 
 10) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปSองกันการทุจริต 
 11) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบ  
 กองยุทธศาสตร�และงบประมาณ  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
 1) มีประกาศเจตนารมณ�ในการนําหลักคุณธรรมมาใช�ในการบริหารงานของผู�บริหาร ด�วยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปSองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใส 
 2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู�บริหาร เพ่ือพัฒนาหน�วยงาน ด�วยการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปSองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใส  
 3) มีแผนปฏิบัติการปSองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใสของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ1 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีผลการประเมิน ITA ผ�านเกณฑ�การประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม�บทภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การต�อต�านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได�กําหนดแผนปSองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดให�การพัฒนาค�านิยมของ
นักการเมืองให�มีเจตนารมณ�ท่ีแน�วแน�ในการทําตนเป/นแบบอย�างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย�สุจริต 
เห็นแก�ประโยชน�ส�วนรวม เป/นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนําไปสู�เปSาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
 อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ด�านการปSองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด�านการปSองปราม ได�กําหนดกลยุทธ�ให�หัวหน�าส�วนราชการ หัวหน�าหน�วยงานของรัฐ หรือผู�บังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสร�างวัฒนธรรมองค�กรในการปSองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป/น
ตัวอย�างในการบริหารงานด�วยความซ่ือตรงและรับผิดชอบ กรณีปล�อยปละละเลยไม�ดําเนินการให�ถือเป/น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เล็งเห็นถึงความสําคัญในการปSองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท�องถ่ินเอง มีความมุ�งม่ันท่ีจะบริหารราชการให�เกิดประโยชน�สุขแก�ประชาชนในท�องถ่ิน มีการบริหารให�เป/นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ให�ความสําคัญกับการต�อต�านการทุจริตและการมีส�วนร�วมของ
ประชาชน ผู�บริหารได�ให�ความสําคัญกับการบริหารงานเพ่ือปSองกันการทุจริตเป/นอย�างยิ่ง จึงได�เสริมสร�าง
วัฒนธรรมองค�กรในการปSองกันการทุจริตโดยการจัดทํามาตรการ NO Gift Policy ข้ึน เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
กระทําอันอาจมีผลต�อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน�าท่ีซ่ึงนําไปสู� การเลือกปฏิบัติ หรือก�อให�เกิด
ผลประโยชน�ทับซ�อน  
3. วัตถุประสงค1 

1) เพ่ือเสริมสร�างวัฒนธรรมในการปSองกันการทุจริตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
2) เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตของผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน และบุคลากรของเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช มีวัฒนธรรมองค�กร NO Gift Policy 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 ผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน และบุคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
5. วิธีดําเนินการ 
 1) ผู�บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร�วมกันจัดทํามาตรการ “NO Gift Policy ไม�รับ – ไม�ให�” 
 2) จัดทําประกาศใช� NO Gift Policy พร�อมแนวทางการดําเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 3) ผู�บริหารประกาศใช� NO Gift Policy  
 4) เผยแพร�ประกาศใช� NO Gift Policy ให�แก�บุคคลภายในองค�กรและสาธารณชนให�รับทราบโดยท่ัวกัน 
 5) ประเมินผลและติดตามผลการใช�มาตรการ NO Gift Policy  
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6) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 

1) มีประกาศใช� NO Gift Policy จํานวน 1 ฉบับ 
2) ผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน และบุคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดําเนินการ

ตามแนวทาง NO Gift Policy จํานวนร�อยละ 100 (สํารวจโดยใช�แบบประเมิน/แบบสํารวจ) 
 ผลลัพธ1 
 ผู�บริหารท�องถ่ิน สมาชิกสภาท�องถ่ิน และบุคลากรขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ไม�มีเรื่องร�องเรียน
เรื่องสินบน 
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1. ช่ือโครงการ :  โครงการเสริมสร�างวัฒนธรรมการให�บริการอย�างเท�าเทียมกัน 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน จัดทําหลักเกณฑ�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี โดยอย�างน�อยต�องมีหลักเกณฑ�เก่ียวกับ
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต�องการของประชาชน ตลอดจนจัด
ให�มีการรับฟ1งและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู�รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให�สอดคล�องกับ
ความต�องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแก�ประชาชนในท�องถ่ินต�องให�ความสําคัญใน
การสร�างความเป/นธรรม ไม�เลือกปฏิบัติ โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีมาประยุกต�ใช� โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และ
ความเสมอภาค ท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องคํานึงถึงการจัดทําบริการสาธารณะท่ีครอบคลุมตาม
อํานาจหน�าท่ี และเปTดโอกาสให�ประชาชนเข�าถึงบริการนั้นๆ ได�อย�างท่ัวถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการ
ใช�อํานาจอ่ืนๆ ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคํานึงถึงความ
ถูกต�องชอบธรรม ไม�เลือกปฏิบัติ และไม�มีการเรียกร�องผลประโยชน�เพ่ือตนเองหรือพวกพ�อง ท้ังนี้ ต�องปฏิบัติ
ต�อประชาชนในพ้ืนท่ีและผู�ท่ีมาประกอบกิจการในพ้ืนท่ีอย�างเท�าเทียมกันไม�เลือกปฏิบัติ 
 เพ่ือให�หน�วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให�บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอํานวยความ
สะดวกให�แก�ประชาชนผู�รับบริการ สามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนในท�องถ่ิน และเพ่ือให�เกิด
ความพึงพอใจแก�ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม�เลือกปฏิบัติ และเพ่ือกํากับให�การใช�ดุลยพินิจและใช�อํานาจ
หน�าท่ีของบุคลากรในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป/นไปตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี เกิดประโยชน�
สุขต�อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจขององค�กร เกิดความความโปร�งใส ตรวจสอบได� มีประสิทธิภาพและ
ความคุ�มค�า เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได�จัดทําโครงการเสริมสร�างวัฒนธรรมการให�บริการอย�างเท�า
เทียมกัน  
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให�บริการตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

2) เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ให�บริการประชาชนอย�างเป/นธรรมและไม�เลือกปฏิบัติ 

3) เพ่ืออํานวยความสะดวกให�แก�ประชาชนผู�รับบริการ สามารถตอบสนองความต�องการของประชาชน
ในท�องถ่ิน 

4) เพ่ือให�ประชาชนผู�มารับบริการเกิดความพึงพอใจต�อคุณภาพการให�บริการ และเกิดความเชื่อม่ันใน
องค�กร 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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5. วิธีดําเนินการ 
 1) ผู�บริหารกําหนดประเด็นการให�บริการอย�างเท�าเทียมกันไว�ในพันธกิจของหน�วยงาน 
 2) แต�งต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินงานตามพันธกิจการให�บริการอย�างเท�าเทียม 
 3) ประชุมคณะทํางานเพ่ือกําหนดแนวทาง/แผนงานในการดําเนินงาน 
 4) จัดทําแนวทาง/แผนงานการดําเนินงาน 
 5) ชี้แจงแนวทาง/แผนการการดําเนินงานให�แก�ผู�ปฏิบัติงานและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง  
 6) ดําเนินการตามแนวทาง/แผนการดําเนินงาน 
 7) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู�รับบริการ 
 8) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 

1) มีการกําหนดประเด็นการให�บริการอย�างเท�าเทียมกันเป/นพันธกิจของหน�วยงาน 
2) มีแนวทาง/แผนการดําเนินงานในการให�บริการอย�างเท�าเทียมกัน 

 ผลลัพธ1 
 1) ประชาชนผู�รับบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความพึงพอใจต�อคุณภาพการให�บริการ
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินไม�น�อยกว�า ร�อยละ 80 (สํารวจโดยใช�แบบประเมินความพึงพอใจการให�บริการ 
 2) จํานวนข�อร�องเรียนการให�บริการสาธารณะท่ีไม�เป/นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�ความสําคัญในการดําเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใส
ของหน�วยงาน โดยการจัดทํา “มาตรการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาด�านคุณธรรมและความโปร�งใสของหน�วยงาน ให�มีความพร�อมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน�าท่ีด�วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร�งใส เท�าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
เสริมสร�างวัฒนธรรมองค�กรด�านคุณธรรมและความโปร�งใสในหน�วยงาน  
3. วัตถุประสงค1 

เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใสของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
5. วิธีดําเนินการ 
  1) จัดต้ังคณะทํางานส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสของหน�วยงาน  
 2) ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือดําเนินการ ดังนี้ 
  2.1) วิเคราะห�ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน 
ภาครัฐ (ITA) 
  2.2) จัดทํามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินให�ดีข้ึน ซ่ึงต�องสอดคล�องตามผลการวิเคราะห�การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส โดย
ต�องมีรายละเอียดต�างๆ เช�น การกําหนดผู�รับผิดชอบหรือผู�ท่ีเก่ียวข�อง การกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
การกําหนดแนวทางการกํากับติดตามให�นําไปสู�การปฏิบัติและการรายงานผล เป/นต�น  
 3) เผยแพร�ผลการวิเคราะห�และมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร�งใสบนเว็บไซต�ของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน รวมถึงช�องทางอ่ืนๆ 
 4) ประชุมชี้แจงสร�างความรู�ความเข�าใจในการดําเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความ
โปร�งใส 
 5) ปฏิบัติตามมาตรการ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
 8) เผยแพร�รายงานผลการดําเนินงานให�สาธารณชนทราบผ�านช�องทางต�างๆ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ 
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8. ผู�รับผิดชอบ  
 กองยุทธศาสตร�และงบประมาณ  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร�งใสของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 ผลลัพธ1 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีผลการประเมิน ITA ผ�านเกณฑ�การประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป)  
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสร�างความโปร�งใสในการบริหารงานบุคคล  
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
2542 ได�กําหนดอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยให�มี
อํานาจและหน�าท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน�ของประชาชนในท�องถ่ิน บริหารกิจการในเขตองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน และภายใต�โครงสร�างการบริหารงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มุ�งหวังให�เกิดความ
คล�องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข�ามามีส�วนร�วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินได�มากข้ึน โดยองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องนําหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาล
มาใช�ในการบริหารงาน และการเปTดเผยข�อมูลข�าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการ
บริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดให�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีนั้น ต�องก�อให�เกิด
ประโยชน�สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ�มค�าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�มีศักยภาพ โดยมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให�เกิดประโยชน�ต�อองค�กร และประชาชน การพัฒนางานขององค�กรจะบรรลุผลได�ต�องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู�ปฏิบัติงาน ซ่ึงเป/นป1จจัยสําคัญในการพัฒนางานให�มีคุณภาพ จะต�องมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเป/นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปร�งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได� ด�านการพัฒนาระบบบริหารให�
มีประสิทธิภาพ เป/นธรรม เพ่ือนําไปสู�การสร�างมาตรฐานความโปร�งใส และการให�บริการท่ีเป/นธรรม ตรวจสอบ
ได�อย�างแท�จริงต�อไป 
 ดังนั้น เพ่ือเป/นการส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให�มีประสิทธิภาพ เป/นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร�งใส และตรวจสอบการทํางานได� เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
จึงได�จัดให�มีมาตรการสร�างความโปร�งใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือกําหนดมาตรการด�านความโปร�งใสในการบริหารบุคคลของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

2) เพ่ือให�การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกต�อง โปร�งใสสามารถตรวจสอบได� 
 3) เพ่ือเป/นการปSองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน�จากการปฏิบัติงานด�านบริหารงานบุคคล 
 4) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด�านบริหารงานบุคคลของหน�วยงานให�มีประสิทธิภาพได�คนดี 
คนเก�งเข�ามาทํางาน 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) ผู�บริหารกําหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลท่ีมีความโปร�งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ 
 2) จัดประชุมหน�วยงานชี้แจงบทบาทอํานาจและหน�าท่ีท่ีต�องปฏิบัติ 
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 3) จัดต้ังคณะทํางานเสริมสร�างความโปร�งใสในการบริหารงานบุคคล 
 4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด�านการบริหารงานของผู�บริหารและรวบรวม
ความเห็นเสนอต�อผู�บริหาร 
 5) คณะทํางานพิจารณากําหนดมาตรการในการสร�างความโปร�งใสในการบริหารงานบุคคล เช�น 
  - มาตรการปSองกันแนวทางการได�รับการร�องขอ/สั่งการด�วยวาจาของผู�บังคับบัญชาให�ทํางาน
ส�วนตัวท่ีมิใช�งานราชการ 
  - มาตรการนําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให�บริการมาใช�ในการเลื่อน
ข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
  - มาตรการการนําผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสขององค�กร (ITA) มาใช�ในการ
เลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
  - มาตรการปSองกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข�ารับราชการ และแต�งต้ังให�เป/น
พนักงาน 
  - มาตรการเสริมสร�างความโปร�งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค�กร 
  ฯลฯ 
 6) ประกาศเผยแพร�มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 7) ดําเนินการตามมาตรการ 
 8) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณท่ีใช�ในการดําเนินการ 
 งบประมาณปBละ 10,000 บาท 
8. ผู�รับผิดชอบ 
 กองการเจ�าหน�าท่ี  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
 - มีมาตรการดําเนินงานด�านบริหารงานบุคคลของหน�วยงาน จํานวน 1 มาตรการ 
 ผลลัพธ1 
 - ข�อร�องเรียนในการดําเนินการด�านบริหารงานบุคคลของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลดลง 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “สร�างความโปร�งใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป/นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใช�หลักการการให�รางวัลเป/นแรงจูงใจให�ผู�ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ�นในการ
พัฒนาผลงาน ซ่ึงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได�ให�ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป/นเรื่องลําดับต�นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย�างยิ่งเรื่องการใช�
ดุลพินิจของผู�บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู�ใต�บังคับบัญชา ดังนั้น เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จึงได�ดําเนินกิจกรรมการสร�างความโปร�งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค1 
 เพ่ือให�การบริหารงานบุคคลด�านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร�งใส เป/นธรรมและสามารถตรวจสอบได� 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 ข�าราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) แต�งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน โดยแต�งต้ังปลัดองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป/นประธานกรรมการ และหัวหน�าส�วนราชการเป/น
กรรมการ และข�าราชการท่ีรับผิดชอบงานการเจ�าหน�าท่ีเป/นเลขานุการ 
 2) แต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข�าราชการองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดย
ประกอบด�วย ประธานกรรมการ หัวหน�าส�วนและผู�บริหารสถานศึกษาเป/นกรรมการ และข�าราชการท่ี
รับผิดชอบงานการเจ�าหน�าท่ีเป/นเลขานุการ 
 3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู�บังคับบัญชาได�พิจารณาไว�โดยเจ�าหน�าท่ีให�
คําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป/นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข�าราชการองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให�แก�
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข�าราชการองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข�าราชการองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข�าราชการเสนอมา  
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ 
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8. ผู�รับผิดชอบ  
 กองการเจ�าหน�าท่ี  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
 บุคลากรของหน�วยงานมีความพึงพอใจต�อระบบของการเลื่อนข้ันเงินเดือนไม�ต่ํากว�าร�อยละ 80 (สํารวจ
โดยแบบประเมิน) 
 ผลลัพธ1 
 ข�อร�องเรียนในการเลื่อนข้ันเลื่อนเงินเดือนลดลง 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ�ายเงินตามข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป[” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดให�มีการ
บริหารราชการอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ�มค�าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน�สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให�เป/นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการพัสดุ ปB 2535 และแก�ไขเพ่ิมเติม
และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
 องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจึงได�จัดทํากิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ�ายเงินตามข�อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําปB” เพ่ือติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ�ายงบประมาณให�เป/นไปด�วยความถูกต�อง เกิด
ความคุ�มค�าและมีประสิทธิภาพ ลดข�อผิดพลาดในการเบิกจ�ายเงินตามข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปB 
และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงถือเป/น
เรื่องสําคัญท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป/นต�อการบริหารงาน
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือส�งเสริมให�บุคลากรในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีส�วนร�วมในการติดตามความก�าวหน�าใน
การเบิกจ�ายงบประมาณของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 2) เพ่ือส�งเสริมให�บุคลากรในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีส�วนร�วมในการตรวจสอบการเบิกจ�าย
งบประมาณ 
 3) เพ่ือลดข�อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําให�เกิดความเสียหายแก�ทางราชการ 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 บุคลากรฝLายบัญชี สํานักคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดต้ังคณะทํางานควบคุมการเบิกจ�ายเงินตามข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปB 
 2) จัดประชุมบุคลากรทุกสํานัก/กอง/ฝLาย เพ่ือติดตามความก�าวหน�าการเบิกจ�ายงบประมาณของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีการรายงานการใช�จ�ายงบประมาณประจําเดือน/ประจําไตรมาส 
 3) จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือตรวจสอบการเบิกจ�ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต�อง 
(Cross Check) 
 4) ดําเนินการตรวจสอบการเบิกจ�ายงบประมาณตามท่ีคณะทํางานกําหนด 
 5) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ 
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8. ผู�รับผิดชอบ  
 สํานักคลัง  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดประชุมเพ่ือติดตามความก�าวหน�า/รายงานการใช�จ�ายงบประมาณ อย�างน�อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
 2) มีการดําเนินการตรวจสอบการเบิกจ�ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต�อง (Cross 
Check)  
 ผลลัพธ1 
 ข�อผิดพลาดในการเบิกจ�ายงบประมาณลดลงร�อยละ 80  
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “วิเคราะห1ผลการจัดซ้ือจัดจ�างประจําป[” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดให�มีการ
บริหารราชการอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ�มค�าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน�สูงสุดกับ
ประชาชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได�ดําเนินกิจกรรม “วิเคราะห�ผลการจัดซ้ือจัดจ�างประจําปB” เพ่ือ
ปรับปรุงการจัดหาพัสดุให�มีความโปร�งใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซ้ือจัดจ�างในปBงบประมาณถัดไป  
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือทราบป1ญหาอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจ�าง 
 2) เพ่ือให�ได�ข�อมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซ้ือจัดจ�างให�มีประสิทธิภาพ 
 3) เพ่ือส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 ผู�รับผิดชอบปฏิบัติงานด�านพัสดุ 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดเก็บข�อมูลในการจัดซ้ือจัดจ�าง 
 2) วิเคราะห�ผลการจัดซ้ือจัดจ�าง 
 3) สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ�าง 
 4) รายงานผลการวิเคราะห�การจัดซ้ือจัดจ�างแก�ผู�บริหาร เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ�างใน
ปBงบประมาณถัดไป 
 5) เผยแพร�ข�อมูลให�บุคลากรของหน�วยงานและประชาชนได�รับทราบท่ัวกัน 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ  
 ฝLายพัสดุและทรัพย�สิน  สํานักคลัง  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 

1) รายงานผลการวิเคราะห�การจัดซ้ือจัดจ�างประจําปB จํานวน 1 ฉบับ 
2) มีการเผยแพร�ผลการวิเคราะห�การจัดซ้ือจัดจ�างประจําปBแก�สาธารณชน อย�างน�อย 3 ช�องทาง 
ผลลัพธ1 

 ข�อร�องเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�าง ในปBงบประมาณถัดไปลดลง  
 
 



58 

 

 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสร�างความโปร�งใสในการใช�ทรัพย1สินของทางราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องจากองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีอํานาจหน�าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะด�วยตนเอง ท้ังใน
เรื่องการจัดหารายได�และการใช�จ�ายเงินและการบริหารงานต�างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ 
แต�ต�องเป/นไปตามอํานาจหน�าท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว� ดังนั้น การท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะ
บริหารงานให�มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชน จะต�องบริหารงานด�วยความซ่ือสัตย� สุจริต 
มีความโปร�งใส และสามารถตรวจสอบได�ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให�การบริหารการใช�ทรัพย�สินของทางราชการเป/นไปอย�างโปร�งใส ตรวจสอบได� เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชนในท�องถ่ิน จึงมีความจําเป/นต�องดําเนินโครงการเสริมสร�างความโปร�งใสใน
การใช�ทรัพย�สินของทางราชการ เพ่ือให�มีการบริหารทรัพย�สินของทางราชการท่ีโปร�งใส เปTดเผย ตรวจสอบได� 
เกิดประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือเสริมสร�างความโปร�งใสในการบริหารทรัพย�สินของหน�วยงาน 
 2) เพ่ือปSองกันไม�ให�เกิดการใช�ประโยชน�จากทรัพย�สินของทางราชการเพ่ือประโยชน�ส�วนตน 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 1) บุคลากรของหน�วยงาน 
 2) ประชาชน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช�ทรัพย�สินของราชการ การยืมทรัพย�สินของราชการ
กฎหมาย โดยกําหนดข้ันตอนปฏิบัติท่ีชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมท่ีมีรูปแบบท่ีสะดวก เปTดเผย
และตรวจสอบได� ท้ังกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
 2) จัดทําคู�มือเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช�ทรัพย�สินของราชการ การยืมทรัพย�สินของ
ราชการ  
 3) เผยแพร�ประชาสัมพันธ�แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช�ทรัพย�สินของราชการ การยืมทรัพย�สิน 
แผนผังข้ันตอนในการดําเนินการให�บุคลากรและประชาชนได�รับทราบทางช�องทางต�างๆ 
 4) ดําเนินการติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช�ทรัพย�สินของ
ราชการ การยืมทรัพย�สินของราชการ โดยวางระบบการจัดทําระเบียนการเบิกทรัพย�สินของราชการ ทะเบียน
การยืมทรัพย�สินของราชการอย�างเป/นระบบ 
 5) รายงานผลการดําเนินงาน 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
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 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบ  
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
 มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช�ทรัพย�สินของราชการ การยืมทรัพย�สินของราชการกฎหมาย 
อย�างน�อย จํานวน 1 ฉบับ 
 ผลลัพธ1 
 จํานวนข�อร�องเรียนเก่ียวกับการแสวงหาประโยชน�จากทรัพย�สินของราชการ ลดลง 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการให�บริการของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  
2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
2542 ได�กําหนดอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยให�มี
อํานาจและหน�าท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน�ของประชาชนในท�องถ่ิน บริหารกิจการในเขตองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน และภายใต�โครงสร�างการบริหารงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มุ�งหวังให�เกิดความ
คล�องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข�ามามีส�วนร�วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินได�มากข้ึน โดยองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องนําหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาล
มาใช�ในการบริหารงาน ซ่ึงจะส�งผลให�ตอบสนองความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินได�อย�างแท�จริง  ท้ังนี้
การเพ่ิมข้ึนของประชากร ตลอดจนภาวการณ�ในยุคโลกาภิวัตน�ท่ีประชาชนมีช�องทางในการเข�าถึงแหล�งข�อมูล
ได�มากข้ึน ย�อมส�งผลกระทบต�อการดําเนินกิจกรรมขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยเฉพาะอย�างยิ่งในด�าน
การให�บริการท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได�จัดทําโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อ
การให�บริการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เพ่ือให�สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด�านต�าง ๆ ให�สอดคล�องกับ
ความต�องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลต�อไป 
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู�รับบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 2) เพ่ือทราบถึงป1ญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะจากการให�บริการประชาชนของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 
 3) เพ่ือสร�างช�องทางให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการให�ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการให�บริการของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 ประชาชนผู�รับบริการในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
5. วิธีดําเนินการ 
 1) เก็บรวบรวมข�อมูลในการให�บริการประชาชนตามอํานาจหน�าท่ีและภารกิจขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินอย�างน�อยต�องครอบคลุมด�านต�างๆ ดังนี้ 
  1.1) ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
  1.2) ด�านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
  1.3) ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร�อย 
  1.4) ด�านการวางแผน การส�งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท�องเท่ียว 
  1.5) ด�านการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม 

1.6) ด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป1ญญาท�องถ่ิน 
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 2) จัดทําระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู�มาติดต�อหรือรับบริการ ณ จุดให�บริการใน
รูปแบบท่ีง�ายและสะดวก เช�น ประเมินผ�าน QR Code หรือระบบกดปุLมแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 
 3) จัดให�ประชาชนได�ประเมินความพึงพอใจในการให�บริการของหน�วยงาน  

4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให�ผู�บริหารท�องถ่ินทราบ อย�างน�อย
ปBละ 2 ครั้ง 

5) เผยแพร�ผลการประเมินความพึงพอใจให�บุคลากรภายในหน�วยงาน และสาธารณชนได�รับทราบผ�าน
ช�องทางท่ีหลากหลาย เว็บไซต� สื่อสังคมออนไลน� บอร�ดประชาสัมพันธ� จดหมายข�าว เสียงตามสาย หอกระจาย
ข�าวเป/นต�น  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณท่ีใช�ในการดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ       
8. ผู�รับผิดชอบ 
 กองยุทธศาสตร�และงบประมาณ  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต  
 มีระบบ/ช�องทางให�ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให�บริการของหน�วยงาน 

ผลลัพธ1 
 จํานวนข�อร�องเรียนการให�บริการสาธารณะท่ีไม�เป/นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการให�บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักการและเหตุผล 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล�าวได�ว�าเป/น
สังคมพหุวัฒนธรรม องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจึงได�ให�ความสําคัญในการสร�างความเป/นธรรม/ไม�เลือกปฏิบัติ
ในการให�บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให�เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีมาประยุกต�ใช� 
โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องคํานึงถึงการจัดทําบริการ
สาธารณะท่ีครอบคลุมตามอํานาจหน�าท่ี และเปTดโอกาสให�ประชาชนเข�าถึงบริการนั้นๆ ได�อย�างท่ัวถึง รวมถึง
การอนุมัติ อนุญาต และการใช�อํานาจอ่ืนๆ ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย 
ระเบียบ และคํานึงถึงความถูกต�องชอบธรรม ไม�เลือกปฏิบัติ และไม�มีการเรียกร�องผลประโยชน�เพ่ือตนเองหรือ
พวกพ�อง ท้ังนี้ ต�องปฏิบัติต�อประชาชนในพ้ืนท่ีและผู�ท่ีมาประกอบกิจการในพ้ืนท่ีอย�างเท�าเทียมกันไม�เลือก
ปฏิบัติ โดยไม�แบ�งแยกด�าน เพศ ถ่ินกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอ่ืนๆ สอดคล�องกับ
มาตรา 8 แห�ง  พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได�
กําหนดให�ส�วนราชการจะต�องดําเนินการโดยถือว�าประชาชนเป/นศูนย�กลางท่ีจะได�รับการบริการจากรัฐและการ
ปฏิบัติภารกิจของส�วนราชการต�องเป/นไปโดยความซ่ือสัตย� สุจริต สามารถตรวจสอบได� 
 ดังนั้น เพ่ือให�เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีการพัฒนาคุณภาพการให�บริการประชาชนตามหลักธรร
มาภิบาล และอํานวยความสะดวกให�แก�ประชาชนผู�รับบริการ สามารถตอบสนองความต�องการของประชาชน
ในท�องถ่ิน และเพ่ือให�เกิดความพึงพอใจแก�ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม�เลือกปฏิบัติ จึงได�จัดทําโครงการ
พัฒนาคุณภาพการให�บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
3. วัตถุประสงค1 

1) เพ่ือนําเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให�มีระบบท่ีโปร�งใส ตรวจสอบได� ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน�ต�อประชาชน 

2) เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหน�วยงานให�บริการประชาชน
อย�างเป/นธรรมและไม�เลือกปฏิบัติ 

3) เพ่ืออํานวยความสะดวกให�แก�ประชาชนผู�รับบริการ สามารถตอบสนองความต�องการของประชาชน
ในท�องถ่ิน 
 4) เพ่ือให�ประชาชนผู�มารับบริการเกิดความพึงพอใจต�อคุณภาพการให�บริการ และเกิดความเชื่อม่ันใน
องค�กร  
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 ประชาชนผู�รับบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
5. วิธีดําเนินการ 

1) จัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากร เพ่ือศึกษาป1ญหาอุปสรรค และข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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 กระบวนการทํางาน คุณภาพการปฏิบัติงาน และการบริการให�ดีข้ึน และเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ผล
การประชุมให�บุคลากร และประชาชนทราบ 
 2) จัดให�มีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบต�างๆ ในการปฏิบัติงานและให�บริการประชาชน เพ่ือสร�าง
เกณฑ�มาตรฐานหรือมีเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเป/นธรรม ไม�เลือกปฏิบัติเป/นมาตรฐานเดียวกัน โปร�งใสและมี
ประสิทธิภาพ ได�แก� ระบบบัตรคิวในการให�บริการ ระบบการให�บริการออนไลน� เป/นต�น 
 3) จัดให�มีและปรับปรุงการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราค�าบริการ (ถ�ามี) และระยะเวลาท่ีใช�ใน
การดําเนินการให�ผู�ใช�บริการหรือผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทราบอย�างชัดเจน  
 4) จัดให�มีระบบการปSองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปSองกันการละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ี ได�แก� จัดให�มี
กล�องวงจรปTดภายในสถานท่ีให�บริการ 
 5) จัดให�มีสถานท่ีสําหรับผู�สูงอายุและผู�พิการโดยไม�เลือกปฏิบัติ ได�แก� ทางลาดชันห�องน้ําสําหรับผู�
พิการ 
 6) มีการนําระบบออนไลน� มาประยุกต�ใช�ในการประเมินผลการให�บริการประชาชน  
 7) จัดให�มีระบบและช�องทางการรับเรื่องร�องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการ
แก�ไข) กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติและให�บริการโดยไม�เป/นธรรม เช�น ทางหมายเลขโทรศัพท� สื่อสังคมออนไลน� 
อีเมล� เว็บไซต� เป/นต�น 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ  
 กองยุทธศาสตร�และงบประมาณ  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 

ผลผลิต 
 ประชาชนผู�รับบริการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีความพึงพอใจต�อคุณภาพการให�บริการของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินไม�น�อยกว�า ร�อยละ 80 (สํารวจโดยใช�แบบประเมินความพึงพอใจการให�บริการ) 
 ผลลัพธ1 
 จํานวนข�อร�องเรียนการให�บริการสาธารณะท่ีไม�เป/นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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1. ช่ือโครงการ  : กิจกรรมการใช�บัตรคิวในการติดต�อราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป/นหน�วยงานบริหารราชการองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อํานาจหน�าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให�แก�ประชาชนในท�องถ่ิน ท้ังนี้ การให�บริการสาธารณะแก�
ประชาชนผู�มาขอรับบริการติดต�อกับหน�วยงานต�างๆ ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินนั้นมักจะประสบป1ญหา
ด�านการอํานวยความสะดวกอย�างเสมอภาค เป/นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู�มาขอรับบริการเป/น
จํานวนมากซ่ึงเจ�าหน�าท่ีไม�สามารถให�บริการได�อย�างทันท�วงที การตอบสนองความต�องการเกิดความล�าช�าไม�
เป/นธรรม และการให�บริการไม�เป/นระบบ มีการแซงคิว ซ่ึงเป/นช�องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของ
เจ�าหน�าท่ีถือเป/นพฤติกรรมท่ีไม�พึงประสงค� ท้ังผู�มาขอรับบริการและผู�ให�บริการ ส�งผลต�อมาตรฐานการ
ให�บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ี
กําหนดให�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ได�แก� การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปSาหมายโดยก�อให�เกิดประโยชน�
สุขแก�ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ�มค�าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม�มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความ
จําเป/น และประชาชนได�รับการอํานวยความสะดวก และได�รับการตอบสนองความต�องการ ท้ังนี้ ตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได�มุ�งเน�นท่ีจะให�บริการประชาชนแล�วเสร็จในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม ให�บริการโดยจัดลําดับก�อน – หลัง เพ่ือเป/นการสร�างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให�บริการประชาชน โดยไม�เลือกปฏิบัติ จึงได�จัดกิจกรรมการใช�บัตรคิวในการติดต�อราชการสําหรับผู�มาติดต�อ
ราชการ 
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือสร�างกลไกในการปฏิบัติราชการด�านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป/นธรรมต�อผู�มา
รับบริการ 
 2) เพ่ือให�ประชาชนผู�มาขอรับบริการได�รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต�องการของ
ประชาชน 
 3) เพ่ือให�ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีให�และเกิดความคุ�มค�าในการขอรับบริการ 
 4) เพ่ือเป/นเกราะปSองกันในการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีมิให�กระทําการแสวงหาประโยชน�หรือ
กระทําการประพฤติ มิชอบต�อตําแหน�งหน�าท่ี อันเป/นเหตุแห�งการทุจริตต�อหน�าท่ี 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผู�รับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการให�บริการ 
 2) ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
 3) จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต�างๆ ตามความจําเป/นและเหมาะสม 
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 4) ปTดประกาศประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช�บริการ
ตามลําดับคิว 
 5) จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู�มาขอรับบริการ 
 6) สรุปผลการให�บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป/นรายสัปดาห�/รายเดือน เพ่ือนํามาปรับปรุง 
แก�ไขการให�บริการอย�างมีคุณภาพ  
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบ  
 สํานักการประปา  สํานักคลัง   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
 มีการใช�บัตรคิวสําหรับให�บริการแก�ประชาชนตามลําดับก�อนหลัง สําหรับหน�วยงานท่ีให�บริการ 
 ผลลัพธ1 
 1) ประชาชนมีความพึงพอใจในการให�บริการของหน�วยงาน ไม�น�อยว�าร�อยละ 80 ของผู�มาขอรับ
บริการ (สํารวจโดยใช�แบบประเมินความพึงพอใจการให�บริการ) 
 2) การให�บริการเกิดความโปร�งใส ข�อร�องเรียนการทุจริตต�อหน�าท่ีลดลง 
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1. ช่ือโครงการ :  โครงการ “บริการเปGนเลิศ ก�อเกิดความประทับใจ” (ยกระดับมาตรฐานการให�บริการ
ตามหลักธรรมาภิบาล) 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน จัดทําหลักเกณฑ�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี โดยอย�างน�อยต�องมีหลักเกณฑ�เก่ียวกับ
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต�องการของประชาชน ตลอดจนจัด
ให�มีการรับฟ1งและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู�รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให�สอดคล�องกับ
ความต�องการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแก�ประชาชนในท�องถ่ินต�องให�
ความสําคัญในการสร�างความเป/นธรรม ไม�เลือกปฏิบัติ   โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance)  หรือหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีมาประยุกต�ใช� โดยเฉพาะหลัก
นิติธรรม และความเสมอภาค ท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องคํานึงถึงการจัดทําบริการสาธารณะท่ี
ครอบคลุมตามอํานาจหน�าท่ี และเปTดโอกาสให�ประชาชนเข�าถึงบริการนั้นๆ ได�อย�างท่ัวถึง รวมถึงการอนุมัติ 
อนุญาต และการใช�อํานาจอ่ืนๆ ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ 
และคํานึงถึงความถูกต�องชอบธรรม ไม�เลือกปฏิบัติ และไม�มีการเรียกร�องผลประโยชน�เพ่ือตนเองหรือพวกพ�อง 
ท้ังนี้ ต�องปฏิบัติต�อประชาชนในพ้ืนท่ีและผู�ท่ีมาประกอบกิจการในพ้ืนท่ีอย�างเท�าเทียมกันไม�เลือกปฏิบัติ 
 เพ่ือให�หน�วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให�บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอํานวยความ
สะดวกให�แก�ประชาชนผู�รับบริการ สามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนในท�องถ่ิน และเพ่ือให�เกิด
ความพึงพอใจแก�ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม�เลือกปฏิบัติ และเพ่ือกํากับให�การใช�ดุลยพินิจและใช�อํานาจ
หน�าท่ีของบุคลากรในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป/นไปตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี เกิดประโยชน�
สุขต�อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจขององค�กร เกิดความความโปร�งใส ตรวจสอบได� มีประสิทธิภาพและ
ความคุ�มค�า องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน จึงได�จัดทําโครงการ “บริการเป/นเลิศ ก�อเกิดความประทับใจ” 
(ยกระดับมาตรฐานการให�บริการตามหลักธรรมาภิบาล) 
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให�บริการตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล 

2) เพ่ือมีแนวทางการปฏิบัติงานเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใช�ในการให�บริการ  
3) เพ่ืออํานวยความสะดวกให�แก�ประชาชนผู�รับบริการ สามารถตอบสนองความต�องการของประชาชน

ในท�องถ่ิน 
4) เพ่ือให�ประชาชนผู�มารับบริการเกิดความพึงพอใจต�อคุณภาพการให�บริการ และเกิดความเชื่อม่ันใน

องค�กร 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 ประชาชนผู�รับบริการในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) แต�งต้ังคณะกรรมการยกระดับมาตรฐานการบริการตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
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 2) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องปฏิบัติ ปรับปรุง
ข้ันตอนและระยะเวลาในการให�บริการท่ีสามารถปฏิบัติได�จริงและพิจารณางานในภารกิจว�าเรื่องใดท่ี
ผู�บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให�แก�ผู�ใต�บังคับบัญชา 
 3) จัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีและมาตรฐานท่ีใช�ในการให�บริการ ปรับปรุงแผนผังกําหนด
ผู�รับผิดชอบให�เป/นป1จจุบัน 
  1) ปรับปรุงปSายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให�บริการแก�ประชาชน 
  2) จัดทําเอกสาร/แผ�นพับประชาสัมพันธ�เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารต�างๆ 
  3) จัดให�มีกล�อง/ตู�รับความคิดเห็นของประชาชน 
  4) จัดทํา/เตรียมแบบฟอร�มคําร�องต�างๆ พร�อมตัวอย�างการกรอกแบบฟอร�มทุกงานบริการ 
  5) จัดทําคําสั่งการให�บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให�มีการให�บริการแก�
ประชาชนท้ังเวลาทําการ ช�วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6) การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

4) ประกาศเปTดเผยข�อมูลและมาตรฐานการให�บริการ ข้ันตอนและระยะเวลาในการให�บริการ จัดทํา
แผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน ณ ท่ีทําการ และเว็บไซต�ของ
หน�วยงาน 
 5) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู�รับบริการ และนําผลดังกล�าวมาปรับปรุงการให�บริการ 
 6) รายงานผลการประเมิน ความคิดเห็น ป1ญหา และอุปสรรคต�างๆ ให�ผู�บริหารทราบ และเผยแพร�ให�
บุคลากรและสาธารณชนให�ทราบโดยท่ัวกัน 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตร�และงบประมาณ  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 

1) มีประกาศแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีและมาตรฐานท่ีใช�ในการให�บริการ 
2) มีแผนภูมิแสดงข�อมูลการให�บริการ ข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการ

ประชาชน ณ ท่ีทําการ และเว็บไซต�ของหน�วยงาน 
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ผลลัพธ1 
 1) ประชาชนผู�รับบริการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีความพึงพอใจต�อคุณภาพการให�บริการของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินไม�น�อยกว�า ร�อยละ 80 (สํารวจโดยใช�แบบประเมินความพึงพอใจการให�บริการ) 

2) จํานวนข�อร�องเรียนการให�บริการสาธารณะท่ีไม�เป/นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให�บริการประชาชนผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส1 (E-Service)  
2. หลักการและเหตุผล  
 การขับเคลื่อนองค�กรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ ให�อยู�ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส�            
(e-Service) ได�เข�ามามีบทบาทสําคัญอย�างยิ่ง โดยทําให�ผู�รับบริการได�รับ ความสะดวก รวดเร็ว ด�วยความ
โปร�งใส และสามารถปรับตัวให�ตรงกับความต�องการใหม� ๆ ได�ตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการ
บริการด�วย e-Service จะสอดคล�องกับยุทธศาสตร�ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด�านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการให�บริการสาธารณะ
ต�าง ๆ ผ�านการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต�ใช� มีระบบการบริหารจัดการข�อมูลท่ีมีความเชื่อมโยงระหว�าง
หน�วยงานและแหล�งข�อมูลต�าง ๆ นําไปสู�การวิเคราะห�    การจัดการข�อมูลขนาดใหญ� เพ่ือการพัฒนานโยบาย
และการให�บริการภาครัฐ นอกจากนั้น การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service นับได�ว�าเป/นส�วน
หนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซ่ึงให�ทุกหน�วยงานนําเทคโนโลยีมาประยุกต�ใช�เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
งานบริการประชาชนอย�างเต็มท่ี เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว แม�นยํา และมีประสิทธิภาพ อีกท้ังต�องเป/น
ระบบท่ีประชาชนสามารถตรวจสอบ ความโปร�งใสในการทํางานของภาครัฐได�อีกด�วย ซ่ึงองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินถือเป/นหน�วยงานภาครัฐท่ีมีหน�าท่ีบริการสาธารณะ และอํานวยความสะดวกให�แก�ประชาชนตามภารกิจ
หน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

ดังนั้น จึงได�จัดทําโครงการพัฒนาระบบการให�บริการประชาชนผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส� (E-Service) 
เพ่ืออํานวยความสะดวกให�แก�ประชาชนผู�รับบริการ โดยทําให�ผู�รับบริการได�รับความสะดวก รวดเร็ว และมี
ความโปร�งใส 
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ืออํานวยความสะดวกให�แก�ผู�มาขอรับบริการ โดยผู�ขอรับบริการไม�จําเป/นต�องเดินทางมาติดต�อ
ด�วยตนเองอีก 

2) เพ่ือลดค�าใช�จ�ายในการมาติดต�อขอรับบริการของประชาชน  
3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให�บริการ และสร�างความโปร�งใสในการปฏิบัติงานของหน�วยงาน 

4. กลุ�มเป:าหมาย 
 ประชาชนผู�รับบริการในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) แต�งต้ังคณะทํางานในการจัดทําระบบการให�บริการประชาชนผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส� (E-Service) 
 2) กําหนดภารกิจในการให�บริการประชาชนผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส� (E-Service) 
 3) จัดทําระบบการให�บริการประชาชนผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส� (E-Service) โดยประชาชน
ผู�รับบริการสามารถขอรับบริการตามอํานาจหน�าท่ีหรือภารกิจขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินผ�านทางเว็บไซต� 
หรือเครือข�ายอินเทอร�เน็ต โดยเป/นช�องทางท่ีช�วยอํานวยความสะดวกให�แก�ผู�มาขอรับบริการ โดยผู�ขอรับ
บริการไม�จําเป/นต�องเดินทางมาติดต�อด�วยตนเองอีก เช�น 
  - ระบบยื่นคําร�องออนไลน�ผ�านทาง Google Form เพ่ือขอจัดเก็บก่ิงไม�ใบไม� 



70 

 

  - ระบบยื่นคําร�องออนไลน�ผ�านทาง Google Form เพ่ือขอรับบริการถังขยะ 
  - ระบบยื่นชําระภาษีออนไลน� 
  - ระบบกรอกข�อมูลคําขอลงทะเบียนรับเงินเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ/เบ้ีนคนพิการท่ีมีช�องทางการ
แนบไฟล�เอกสารหลักฐานโดยผู�ขอรับบริการไม�ต�องเดินทางมาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 4) เผยแพร�ประชาสัมพันธ�ระบบการให�บริการประชาชนผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส� (E-Service) ผ�านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส� เช�น เว็บไซต�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน สื่อออนไลน� ฯลฯ 
 5) จัดทําคู�มือ/แนวทางการใช�งานระบบการให�บริการประชาชนผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส� (E-Service) 
 6) จัดทําข�อมูลสถิติการให�บริการ E-Service โดยแยกข�อมูลเป/นรายเดือนให�ครบทุกเดือน  
 7) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
 8) รายงานผลการดําเนินการ   
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณท่ีดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ       
8. ผู�รับผิดชอบ 
 กองยุทธศาสตร�และงบประมาณ  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
 มีระบบการให�บริการประชาชนผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส� (E-Service) อย�างน�อย 1 ภารกิจ 
 ผลลัพธ1 
 1) ประชาชนผู�รับบริการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีความพึงพอใจต�อคุณภาพการให�บริการของ
หน�วยงานไม�น�อยกว�า ร�อยละ 80 (สํารวจโดยใช�แบบประเมินความพึงพอใจการให�บริการ) 

2) จํานวนข�อร�องเรียนการให�บริการสาธารณะท่ีไม�เป/นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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1. ช่ือโครงการ :  มาตรการประเมินความคุ�มค�าในการบริหารงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป/นหน�วยงานของรัฐภายใต�โครงสร�างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุ�งเน�นการกระจายอํานาจจากส�วนกลางลงสู�ท�องถ่ินและเป/นกลไกหนึ่ง
ในการส�งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป/นหน�วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน�ของประชาชนในท�องถ่ิน ถือเป/นกลไกสําคัญในการพัฒนาท�องถ่ินซ่ึงนําไปสู�
การพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ 
 เพ่ือให�เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีการพัฒนาการบริหารงานขององค�กรให�มีความคุ�มค�าเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน�สุขต�อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจขององค�กร และ
ตอบสนองความต�องการของประชาชนได�อย�างแท�จริง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได�จัดทํามาตรการ
ประเมินความคุ�มค�าในการบริหารงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
3. วัตถุประสงค1 
 เพ่ือเสริมสร�างการบริหารงานของหน�วยงานเกิดความคุ�มค�า 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทํามาตรการประเมินความคุ�มค�าในการบริหารงานขององค�กร  
 2) กําหนดภารกิจ โครงการ/กิจกรรม การจัดซ้ือ/จัดจ�าง ท่ีต�องประเมินความคุ�มค�า ก�อนและหลัง
ดําเนินการ เช�น 
  - ภารกิจท่ีส�งผลกระทบต�อประชาชนเป/นจํานวนมาก 
  - งบประมาณท่ีได�รับจัดสรรให�ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
  - วงเงินของการจัดซ้ือจัดจ�าง 
  เป/นต�น  
 3) จัดทําประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการประเมินความคุ�มค�าในการบริหารงานของ
หน�วยงาน และเผยแพร�ให�บุคลากรภายในหน�วยงานและสาธารณชนได�ทราบท่ัวกัน 
 4) จัดทําคู�มือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ และเผยแพร�ให�สาธารณชนได�ทราบท่ัวกัน 
 5) ปรับปรุงข้ันตอนการดําเนินการให�มีการประเมินความคุ�มค�าตามมาตรการท่ีกําหนด 
 6) ดําเนินการตามมาตรการ 
 7) รายงานผลการดําเนินการและเผยแพร�รายงานผลแก�สาธารณชน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ 
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8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตร�และงบประมาณ  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 

1) มีประกาศมาตรการประเมินความคุ�มค�าในการบริหารงานของหน�วยงาน 
2) มีการประเมินความคุ�มค�าในการบริหารงานของหน�วยงาน 
ผลลัพธ1 

 จํานวนข�อร�องเรียนด�านการบริหารงานของหน�วยงาน ลดลง 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติการป:องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใส 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให�ความสําคัญกับการปSองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการ
ปSองกันการทุจริตให�มีความโปร�งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน�สุขแก�ประชาชน จึงได�ดําเนินการจัดทํา 
“แผนปฏิบัติการปSองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใสขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
(พ.ศ. 2566 – 2570)” เพื่อให�เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริหารงานเพื่อปSองกันการทุจริตตามหลัก   
ธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใสของหน�วยงาน 
3. วัตถุประสงค1 

1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือปSองกันการทุจริตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใสของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

4. กลุ�มเป:าหมาย 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
5. วิธีดําเนินการ 
  1) จัดต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปSองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใส

ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
 2) ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปSองกันการ
ทุจริต,วิเคราะห�ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทําแผนปฏิบัติการปSองกันการทุจริตฯ 
 3) เผยแพร�แผนปฏิบัติการปSองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช�องทาง ท่ีกําหนด รวมถึงรายงานการทํา
แผนฯ แก�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เช�น รายงานการทําแผนฯ ให�แก� สํานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ�านระบบ
รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปSองกันการทุจริตขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน (E – PlanNACC) ทางเว็บไซต�สํานักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เป/นต�น 
 4) ประชุมชี้แจงสร�างความรู�ความเข�าใจในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปSองกันการทุจริตฯ ให�แก�
เจ�าหน�าท่ีและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องนําแผนฯ ไปสู�การปฏิบัติได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปSองกันการทุจริตฯ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปSองกันการทุจริตฯ 
 7) รายงานผลการดําเนินการแก�ผู�บริหารและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เช�น รายงานการทําแผนฯ ให�แก� 
สํานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ�านระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปSองกันการ
ทุจริตขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (E – PlanNACC) ทางเว็บไซต�สํานักงาน ป.ป.ช
http//www.nacc.go.th เป/นต�น 
 8) เผยแพร�รายงานผลการดําเนินงานให�สาธารณชนทราบผ�านช�องทางต�างๆ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบ  
 กองยุทธศาสตร�และงบประมาณ  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติการปSองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร�งใสของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ1 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีผลการประเมิน ITA ผ�านเกณฑ�การประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป) 
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2.3 มาตรการลดการใช�ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
  

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช” 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว�าการ
ปฏิบัติหน�าท่ีของส�วนราชการต�องใช�วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย�างยิ่งให�คํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผู�ปฏิบัติงานการมีส�วนร�วมของประชาชนการเปTดเผยข�อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแต�ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว�าด�วย
หลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไว�ว�า เพ่ือประโยชน�ในการ
ปฏิบัติราชการให�เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต�อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป/นลายลักษณ�อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดให�ส�วนราชการ จัดให�มีคณะผู�ประเมินอิสระดําเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส�วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให�บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู�รับบริการ ความคุ�มค�าในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ� วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงได�จัดให�มีการจัดทําข�อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมี
การลงนามในข�อตกลงการปฏิบัติราชการระหว�างนายกเทศบาลนครนครศรีธรรมราชกับปลัดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชและหัวหน�าสํานักปลัด/ผู�อํานวยการกอง และให�มีการลงนามจัดทําข�อตกลงทุกปB เพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือให�การปฏิบัติราชการตามข�อตกลงการปฏิบัติราชการของหน�วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝLาย 
เป/นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
 2) เพ่ือใช�เป/นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝLาย ตามข�อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ  
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําข�อตกลงผลงานกับผู�ใต�บังคับบัญชาเป/นลายลักษณ�อักษรอย�างชัดเจน โดยจัดทําข�อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝLาย เพ่ือให�การดําเนินงานตามข�อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล�าวบรรลุ
เปSาหมายอย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน 
โดยได�มีการลงนามบันทึกข�อตกลงการปฏิบัติราชการระหว�างนายกองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินกับปลัดองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน และปลัดองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินกับหัวหน�าหน�วยงานในสังกัด พร�อมคณะทํางานได�
ร�วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต�ละมิติ ดังนี้ 

1.1) การบริหารราชการเพ่ือให�เกิดประโยชน�สุขของประชาชน 
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1.2) การบริหารราชการเพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจ 
1.3) การบริหารราชการอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ�มค�าในเชิงภารกิจ 
1.4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  1.5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต�องการของประชาชน 
1.6) การพัฒนาความรู�และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 2) ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝLายต�างๆ และผู�ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข�าใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให�มีผลการปฏิบัติราชการอย�างเหมาะสม เช�น  
  - ศึกษาข�อมูล และเอกสารหลักฐานต�างๆ เช�น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด 
เป/นต�น 
  - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู�กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู�
จัดเก็บข�อมูล เพ่ือให�การดําเนินการเป/นไปตามเปSาหมายท่ีกําหนด และการมีส�วนร�วมของผู�บริหารของ
หน�วยงานในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล�าว 
 4) รับฟ1งความคิดเห็นของหน�วยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให�การดําเนินงานบรรลุตามเปSาหมายหรือ
ตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
 5) วัดผลลัพธ�ท่ีได�จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค�าเปSาหมาย และเกณฑ�การให�คะแนน 
 6) ประสานงานกับหน�วยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบ้ืองต�นไม�เป/นไปตามเปSาหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแก�ไขให�การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปSาหมายท่ีกําหนดไว� 
 7) รายงานผลการดําเนินงาน 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
 มีการจัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง 
 ผลลัพธ1 
 จํานวนข�อร�องเรียนเก่ียวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน�วยงานลดลง 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการจดัทําคู�มือสําหรับประชาชนผ�านส่ืออิเล็กทรอนิกส1 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ป1จจุบันหน�วยงานภาครัฐมีกฎหมายว�าด�วยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดให�การประกอบกิจการของ 
ประชาชนต�องผ�านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การข้ึนทะเบียน และการแจ�ง ในการขออนุญาต 
ดําเนินการต�าง ๆ กับหน�วยงานของรัฐไม�ว�าแห�งเดียว หรือหลายแห�ง อีกท้ังกฎหมายบางฉบับไม�ได�กําหนด 
ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานท่ีจําเป/น รวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไว�อย�างชัดเจน ทําให�เกิดความ
คลุมเครือ ไม�ชัดเจน อันเป/นการสร�างภาระแก�ประชาชนอย�างมากและเป/นอุปสรรคต�อการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค�าโลก ดังนั้น เพ่ือให�มีกฎหมายกลางท่ีมีหลักเกณฑ�
วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา ค�าใช�จ�าย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใช�ประกอบคําขอ สถานท่ีให�บริการ ค�าธรรมเนียม 
อีกท้ังเป/นการลดต�นทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการให�บริการของภาครัฐ ให�เกิดความโปร�งใส
ในการปฏิบัติราชการ ลดการใช�ดุลยพินิจของเจ�าหน�าท่ี เปTดเผยข้ันตอน ระยะเวลาให�ประชาชนทราบท่ีชัดเจน 
จึงจําเป/นต�องจัดทําคู�มือสําหรับประชาชนผ�านระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ท่ีกําหนดให�การกระทําใดจะต�องได�รับอนุญาต ผู�อนุญาตจะต�อง
จัดทํา “คู�มือสําหรับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกให�แก�ประชาชนผู�มารับบริการโดยตรงหรือหน�วยงาน
ภาคเอกชนท่ีมารับบริการจากหน�วยงานของรัฐ โดยสามารถสืบค�นได�จากเว็บไซต�ขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน 
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือให�มีคู�มือสําหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง 
ราชการ พ.ศ. 2558 กําหนด  

2) เพ่ือเป/นการอํานวยความสะดวกในการติดต�อขอรับบริการของประชาชน โดยให�มีข�อมูลท่ีชัดเจน
เก่ียวกับหลักเกณฑ�วิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา ค�าใช�จ�าย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใช�ประกอบคําขอ สถานท่ี
ให�บริการ  

3) เพ่ือลดค�าใช�จ�ายในการมาติดต�อขอรับบริการของประชาชน  
4) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให�บริการ และสร�างความโปร�งใสในการปฏิบัติงานขององค�กรปกครอง

ส�วนท�องถ่ิน 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 ประชาชนและผู�รับบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) แต�งต้ังคณะทํางานในการจัดทําคู�มือสําหรับประชาชน  
 2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทําคู�มือสําหรับประชาชน 
 3) จัดทําคู�มือสําหรับประชาชนอย�างน�อยต�องประกอบด�วย หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่น
คําขอ ข้ันตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีต�องใช� เป/นต�น  
 4) ปTดประกาศคู�มือสําหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส� 
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 5) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณปBละ 100,000 บาท 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตร�และงบประมาณ  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
 มีคู�มือสําหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนด เผยแพร�ผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส�  

ผลลัพธ1 
 1) ประชาชนผู�รับบริการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีความพึงพอใจต�อคุณภาพการให�บริการของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินไม�น�อยกว�า ร�อยละ 80 (สํารวจโดยใช�แบบประเมินความพึงพอใจการให�บริการ) 
 2) จํานวนข�อร�องเรียนการให�บริการสาธารณะท่ีไม�เป/นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจ�าหน�าท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 ได�กําหนดอํานาจหน�าท่ี รวมท้ังภารกิจเก่ียวกับการบริการ 
สาธารณะแก�ประชาชนในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินไว�เป/นจํานวนมาก โดยบุคลากรองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินผู�ซ่ึงมีหน�าท่ีให�บริการสาธารณะแก�ประชาชนในท�องถ่ินมีภารกิจท่ีต�องปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย  

ดังนั้น จึงมีความจําเป/นท่ีจะต�องจัดทําคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป/น
มาตรฐานเดียวกัน โดยคู�มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเส�นทางการทํางานท่ีมี
จุดเริ่มต�น และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงข้ันตอน และรายละเอียดของกระบวนการต�าง ๆ มักจัดทําข้ึน
สําหรับงานท่ีมีความซับซ�อน มีหลายข้ันตอน และเก่ียวข�องกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเม่ือมี
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ เพ่ือให�ผู�ปฏิบัติงานไว�ใช�อ�างอิงมิให�เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป/นมาตรฐานเดียวกัน  

2) เพ่ือให�ผู�ปฏิบัติงานทราบและเข�าใจว�าควรทําอะไรก�อนและหลัง ควรปฏิบัติงานอย�างไร เม่ือใด กับ
ใคร 

3) เพ่ือให�การปฏิบัติงานสอดคล�องกับนโยบาย วิสัยทัศน� ภารกิจ และ เปSาหมายขององค�กร 
4) เพ่ือให�ผู�บริหารติดตามงานได�ทุกข้ันตอน 

4. กลุ�มเป:าหมาย 
 บุคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) แต�งต้ังคณะทํางานในการจัดทําคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจ�าหน�าท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทําคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจ�าหน�าท่ีองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน  
 3) จัดทําคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจ�าหน�าท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เพ่ือให�ยึดถือ
ปฏิบัติให�เป/นมาตรฐานเดียวกัน โดยให�มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช�น เป/นคู�มือปฏิบัติงานภารกิจใด 
สําหรับเจ�าหน�าท่ีหรือพนักงานตําแหน�งใด กําหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 4) ปTดประกาศคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจ�าหน�าท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เพ่ือให�
บุคลากรองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และประชาชนทราบ โดยเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส� 
เช�น เว็บไซต�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน สื่อออนไลน� ฯลฯ 
 5) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
 6) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตร�และงบประมาณ  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
 มีคู�มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจ�าหน�าท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ทําให�การปฏิบัติงาน
เป/นมาตรฐานเดียวกัน 
 ผลลัพธ1 

ข�อร�องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีลดลง 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํามาตรฐานการให�บริการประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให�ความสําคัญในการสร�างความเป/นธรรม/ไม�เลือกปฏิบัติในการ
ให�บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให�เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance)  หรือหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีมาประยุกต�ใช� โดยเฉพาะหลัก
นิติธรรม และความเสมอภาค ท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องคํานึงถึงการจัดทําบริการสาธารณะท่ี
ครอบคลุมตามอํานาจหน�าท่ี และเปTดโอกาสให�ประชาชนเข�าถึงบริการนั้นๆ ได�อย�างท่ัวถึง รวมถึงการอนุมัติ 
อนุญาต และการใช�อํานาจอ่ืนๆ ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ 
และคํานึงถึงความถูกต�องชอบธรรม ไม�เลือกปฏิบัติ และไม�มีการเรียกร�องผลประโยชน�เพ่ือตนเองหรือพวกพ�อง 
ท้ังนี้ ต�องปฏิบัติต�อประชาชนในพ้ืนท่ีและผู�ท่ีมาประกอบกิจการในพ้ืนท่ีอย�างเท�าเทียมกันไม�เลือกปฏิบัติ โดยไม�
แบ�งแยกด�าน เพศ ถ่ินกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอ่ืนๆ สอดคล�องกับมาตรา 8 แห�ง  
พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได�กําหนดให�ส�วน
ราชการจะต�องดําเนินการโดยถือว�าประชาชนเป/นศูนย�กลางท่ีจะได�รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจ
ของส�วนราชการต�องเป/นไปโดยความซ่ือสัตย� สุจริต สามารถตรวจสอบได� 
 ดังนั้น เพ่ือให�หน�วยงานมีการให�บริการประชาชนมีมาตรฐานเป/นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ
ตอบสนองความต�องการของประชาชนในท�องถ่ิน และเพ่ือให�เกิดความพึงพอใจแก�ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไม�เลือกปฏิบัติ จึงได�จัดทําโครงการมาตรฐานการให�บริการประชาชน 
3. วัตถุประสงค1 

1) เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหน�วยงานให�บริการประชาชน
เป/นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด อย�างเป/นธรรมและไม�เลือกปฏิบัติ 

2) เพ่ือให�ประชาชนผู�รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานการให�บริการ 
 3) เพ่ือให�ประชาชนผู�มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให�บริการได� 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 ประชาชนผู�รับบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดต้ังคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการให�บริการประชาชน 
 2) จัดให�มีการประชุมคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการให�บริการประชาชน 
 3) จัดทําประกาศมาตรฐานการให�บริการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใช�
ให�บริการและประกาศให�ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 4) ปรับปรุงข�อมูลการให�บริการในหน�วยงานให�เป/นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด เช�น 

- ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู�รับผิดชอบให�เป/นป1จจุบัน 
  - ปรับปรุงปSายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให�บริการแก�ประชาชน 
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 5) เผยแพร�มาตรฐานการให�บริการประชาชน ณ ท่ีทําการและในระบบเครือข�ายสารสนเทศของ
หน�วยงาน เช�น 
  - จัดทําปSายแสดงแผนภูมิข้ันตอน มาตรฐานระยะเวลาให�บริการอย�างชัดเจน พร�อมระบุ
ผู�รับผิดชอบให�บริการในทุกกระบวนการ ณ จุดให�บริการ 
  - จัดทําเอกสาร/แผ�นพับประชาสัมพันธ�เผยแพร�มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการให�บริการ
ประชาชน      
  - จัดทํา/เตรียมแบบฟอร�มคําร�องต�างๆ พร�อมตัวอย�างการกรอกแบบฟอร�มทุกงานบริการ 
 6) มีการติดตามประเมินผลการให�บริการตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยการประเมินความพึงพอใจใน
การให�บริการ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ  
 กองยุทธศาสตร�และงบประมาณ  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
 1) หน�วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการให�บริการประชาชน 
 2) มีการเปTดเผยข้ันตอนและมาตรฐานระยะเวลาให�บริการอย�างชัดเจน พร�อมระบุผู�รับผิดชอบงาน
ให�บริการในทุกกระบวนการ ณ ท่ีทําการและในเว็บไซต�หน�วยงาน 

ผลลัพธ1 
 1) ประชาชนผู�รับบริการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีความพึงพอใจต�อการให�บริการขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินไม�น�อยกว�า ร�อยละ 80 

2) จํานวนข�อร�องเรียนเก่ียวกับการให�บริการประชาชน ลดลง  
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป/นหน�วยงานบริหารราชการองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อํานาจหน�าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให�แก�ประชาชนในท�องถ่ิน ตามอํานาจหน�าท่ีของเองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 และหน�าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีหน�าท่ีต�องทําอีกมากมายใน
การให�บริการสาธารณะแก�ประชาชน ท้ังนี้ ผู�มารับบริการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินนั้น มักจะประสบ
ป1ญหาด�านการอํานวยความสะดวกในการติดต�อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู�กับฝLายผู�บริหาร 
ไม�มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน�าท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน�าหน�วยงาน 
ระดับสํานัก กอง และฝLายต�าง ๆ ซ่ึงเป/นอุปสรรคอย�างยิ่งต�อการให�บริการ ทําให�การบริการเกิดความล�าช�า 
ประชาชนไม�ได�รับความสะดวกอันอาจเป/นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ�าหน�าท่ี ส�งผลให�ระบบการให�บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให�เป/นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 ได�กําหนดอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน โดยให�มีอํานาจและหน�าท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน�ของประชาชนในท�องถ่ิน บริหาร
กิจการในเขตองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และภายใต�โครงสร�างการบริหารงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
มุ�งหวังให�เกิดความคล�องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข�ามามีส�วนร�วมและตรวจสอบการ
บริหารงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�มากข้ึน โดยองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องนําหลักการบริหาร
จัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลมาใช�ในการบริหารงาน ต�องเป/นไปเพ่ือประโยชน�สุขของประชาชน  
 ดังนั้น เพ่ือให�การบริหารราชการเป/นไปตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ต�องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให�บริการและไม�สร�างเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ�งยาก จึงจําเป/นต�องมี
มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือเป/นการลดข้ันตอนการให�บริการประชาชนให�ได�รับความสะดวก รวดเร็ว เป/นธรรมตอบสนอง
ความต�องการของประชาชน 
 2) เพ่ือให�ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน�วยงาน 
 3) เพ่ือเป/นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู�บริหารทุกระดับ 
 4) เพ่ือปSองกันการผูกขาดอํานาจหน�าท่ีในการใช�ดุลพินิจอันอาจเป/นเหตุแห�งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหน�งหน�าท่ีราชการ 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข�อบังคับและหนังสือ
สั่งการ เช�น คําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน�าส�วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให�รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให�ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
และหัวหน�าส�วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให�รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให�หัวหน�าส�วน
ราชการ เป/นต�น 
 2) จัดทําหนังสือแจ�งเวียนให�ทุกส�วนราชการและผู�รับมอบอํานาจให�ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 3) จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนทราบ 
 4) ให�ผู�รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได�รับมอบหมายในทุกเดือน 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบ  
 กองการเจ�าหน�าท่ี  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
 มีคําสั่งมอบหมายงานให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม�น�อยกว�า 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ1 
 1) ประชาชนผู�รับบริการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความพึงพอใจต�อคุณภาพการให�บริการ
ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินไม�น�อยกว�า ร�อยละ 80 
 2) จํานวนข�อร�องเรียนการให�บริการ/จํานวนเรื่องร�องเรียนทุจริต ลดลง 
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################################################################################ 

มิติที่ 3 การส�งเสริมบทบาทและการมีส�วนร�วมของภาคประชาชน 
################################################################################ 
 

3.1 การส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมบริหารกิจการขององค1กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
   

1. ช่ือโครงการ : ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารกิจการของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีอํานาจหน�าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหารายได�
และการใช�จ�ายเงินและการบริหารงานต�างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การท่ีเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จะบริหารงานให�มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชน จะต�องบริหารงานด�วย
ความซ่ือสัตย� สุจริต มีความโปร�งใส และสามารถตรวจสอบได�ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือเป/นการส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการบริหารกิจการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให�
สามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนได�อย�างแท�จริง ส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาท�องถ่ิน การจัดทํางบประมาณของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และร�วมดําเนินการโครงการ 
รวมท้ังติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน ส�งผลให�เกิดการบริหารงานให�มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน�
สูงสุดแก�ประชาชนต�อไป  
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอข�อคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของตน 
 2) เพ่ือส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการติดตามการจัดทําแผน/โครงการต�างๆ ของตน 
 3) เพ่ือส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให�มีความถูกต�อง โปร�งใส 
 4) เพ่ือส�งเสริมให�ประชาชนเข�าใจถึงบทบาทท่ีตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท�องถ่ินของตน 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
5. วิธีดําเนินการ 
         1) จัดให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ ดังนี้ 
 1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู�แทนประชาคมในการเป/นคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาท�องถ่ิน โดยส�งเสริม/เปTดโอกาสให�ประชาชนท่ีมีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู�มีส�วนได�ส�วนเสียได�
เข�าร�วมเป/นคณะกรรมการ/คณะทํางานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในจํานวนสัดส�วนท่ีมีผลต�อการตัดสินใจ
ในการบริหารโครงการ/กิจกรรมต�าง โดยให�คณะกรรมการฯ มีอํานาจหน�าท่ี ดังนี้ 
      - การมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ  
      - การมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  



86 

 

      - การมีส�วนร�วมดําเนินการตามโครงการ 
 1.2) จัดทําร�างแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
 1.3) เผยแพร� ร�างแผนพัฒนาท�องถ่ิน ให�ประชาชนในแต�ละชุมชน เสนอข�อคิดเห็น ในการปรับปรุงการ
จัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
 1.4) หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องปรับปรุงแผนพัฒนาท�องถ่ิน ให�สอดรับกับความต�องการของประชาชน 
 1.5) เสนอแผนพัฒนาท�องถ่ิน ตามข้ันตอนต�อไป 
 1.6) เผยแพร�แผนพัฒนาท�องถ่ิน ต�อสาธารณชน 
 1.7) รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน ต�อคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
ผู�บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป/นข�อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท�องถ่ินต�อไป 

2) จัดให�มี/ปรับปรุงประกาศสภาท�องถ่ิน เรื่อง ระเบียบว�าด�วยการให�ประชาชนเข�าฟ1งการประชุมและ
การปรึกษาของสภาท�องถ่ินตามระเบียบฯ ให�มีความเหมาะสมกับบริบทแต�ละพ้ืนท่ี รวมท้ังประชาสัมพันธ�
เก่ียวกับวันเวลาและกําหนดการประชุมสภาท�องถ่ิน  
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ 2566 - 2570   
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตร�และงบประมาณ  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดเวทีให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการเสนอข�อคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน และมี
ช�องทางให�ประชาชนสามารถติดตามการจัดทําแผน/โครงการต�างๆ  
 2) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีการแต�งต้ังภาคประชาชนร�วมเป/นกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน  
 ผลลัพธ1 
 เกิดการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินการด�านต�างๆ ตามภารกิจขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินเพ่ิมข้ึน 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด�วยกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินกําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องดําเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซ่ึงเป/นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว�าสัมฤทธิ์ผลตามเปSาหมายหรือไม� 
ตลอดจนเป/นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เพ่ือนําผลท่ีได�จากการประเมิน
มาใช�ในการปรับปรุง แก�ไข ส�งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต�างๆ ต�อไป 
 เพ่ือให�การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีการขับเคลื่อนอย�างเป/น
รูปธรรม ซ่ึงจะส�งเสริมให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต�องการของประชาชน เพ่ือประโยชน�สุขของ
ประชาชนโดยใช�วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี และส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการบริหารกิจการของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน จึงดําเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร�วม
ปรับปรุงแก�ไขโครงการต�าง ๆ ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
 2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให�เกิดความโปร�งใส 
ตรวจสอบได�  
 3) เพ่ือเป/นการเฝSาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) ประสานกับส�วนราชการและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือรวบรวมข�อมูล 
 2) จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 3) จัดทําประกาศประชาสัมพันธ�การดําเนินโครงการ 
 4) จัดทําคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  (1) ผู�แทนชุมชนองค�กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู�แทนสมาชิกสภา     2  คน 
  (3) ผู�ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป/นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน�าสํานักปลัด     เป/นผู�ช�วยเลขานุการ 
  (6) หัวหน�าฝLายบริหารท่ัวไป    เป/นผู�ช�วยเลขานุการ 
ให�คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 
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1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามหลักเกณฑ� และวิธีการบริหาร
กิจการบ�านเมืองท่ีดี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปBละ 2 ครั้งเป/นอย�างน�อยแล�วเสนอ
ผลการประเมินให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินทราบ เพ่ือนําผลท่ีได�จากการประเมินมาใช�ในการปรับปรุงแก�ไข 
ส�งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต�างๆ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปB 

4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มอบหมาย 
 5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 6) ดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือให�
ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 
 8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบ 
 9) เผยแพร�ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินให�ประชาชนทราบ ผ�านช�องทางท่ี
หลากหลาย เช�น เว็บไซต�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน สื่อออนไลน� เสียงตามสาย บอร�ดประชาสัมพันธ� ฯลฯ 
 10) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ  
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตร�และงบประมาณ  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
 1) มีการแต�งต้ังภาคประชาชนร�วมเป/นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
 2) ประชาชนได�มีส�วนร�วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร�วมปรับปรุงแก�ไขโครงการ
ต�าง ๆ ในแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
 ผลลัพธ1 
 ประชาชนมีส�วนร�วมในการบริหารกิจการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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1. ช่ือโครงการ: โครงการประชุมสภาสัญจร 
2. หลักการและเหตุผล  
 ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน ไม�ว�าจะ
เป/นเรื่องสิทธิหน�าท่ี การร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมรับผลประโยชน� รวมท้ังการมีส�วนร�วมกําหนดแนวทางการแก�ไข
ป1ญหาและพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 17 (8) ได�
ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถ่ิน 

ดังนั้น เพ่ือส�งเสริมให�ประชาชนได�เข�ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถ่ินของตน จึงส�งเสริมให�
ประชาชนเข�ามาตรวจสอบการทํางานของฝLายบริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ก�อให�เกิดความโปร�งใสในการ
ปฏิบัติงานท้ังยังส�งเสริมให�ประชาชนได�มีส�วนร�วมในการเสนอแนะข�อคิดเห็นความต�องการความจําเป/นในแต�ละ
หมู�บ�านผ�านการประชุมสภาสัญจร  จึงได�จัดทํา “โครงการประชุมสภาสัญจร” ข้ึน โดยเป/นโครงการต�อเนื่อง 
เพ่ือให�ประชาชนสามารถเข�ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมการประชุมสภาฯ เป/นการแสดงให�เห็นถึงความโปร�งใสใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน�วยงาน และยังส�งเสริมให�ประชาชนกล�าแสดงความคิดเห็นผ�านท่ีประชุมสภาฯ  
3. วัตถุประสงค1 

1) เพ่ือให�ประชาชนได�มีโอกาสรับฟ1งการประชุมสภาฯ ของท�องถ่ินของตน 
2) เพ่ือปลูกฝ1งระบบประชาธิปไตยให�กับประชาชน และเยาวชนให�สัมผัสกับระบบสภาฯหรือการ

ประชุมสภาฯ ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
3) เพ่ือสร�างความม่ันใจให�กับประชาชนในการบริหารงานเพ่ือประชาชน จากการเข�ารับฟ1งการประชุม

สภาฯ 
4) เพ่ือเปTดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมแสดงความคิดเห็น  หรือเสนอป1ญหาในการประชุมสภา

ท�องถ่ิน 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
  ประชาชนในพ้ืนท่ีของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
5. วิธีดําเนินการ 

1) จัดให�มี/ปรับปรุงประกาศสภาท�องถ่ิน เรื่อง ระเบียบว�าด�วยการให�ประชาชนเข�าฟ1งการประชุมและ
การปรึกษาของสภาท�องถ่ินตามระเบียบฯ ให�มีความเหมาะสมกับบริบทแต�ละพ้ืนท่ี  

2) ประชาสัมพันธ�เก่ียวกับวันเวลาและกําหนดการประชุมสภาท�องถ่ิน เพ่ือประชาสัมพันธ�ให�ประชาชน
เข�าร�วมรับฟ1งการประชุมสภาผ�านช�องทางท่ีหลากหลาย เช�น เว็บไชต�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน สื่อออนไลน� 
ประกาศเสียงตามสาย บอร�ดประชาสัมพันธ� หนังสือเชิญ ฯลฯ 

3) ถ�ายทอดการประชุมสภาผ�านช�องทางท่ีหลากหลาย เช�น เว็บไชต�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน สื่อ
ออนไลน� เสียงตามสาย ฯลฯ  

4) เผยแพร�รายงานการปะชุมสภาให�ประชาชนทราบผ�านช�องทางท่ีหลากหลาย 
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ  
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองการเจ�าหน�าท่ี  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
 จัดประชุมสภาสัญจร ไม�น�อยกว�าปBละ 3 ครั้ง 
 ผลลัพธ1 
 1) ประชาชนได�มีโอกาสรับฟ1งการประชุมสภาท�องถ่ินของตน 

2) ประชาชน และเยาวชนได�สัมผัสกับระบบสภาฯ หรือการประชุมสภาฯ ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  

3) ประชาชนมีความเข�าใจในการบริหารงานเพ่ือประชาชน จากการเข�ารับฟ1งการประชุมสภาฯ 
4) ประชาชนได�มีส�วนร�วมในการตรวจสอบความโปร�งใสของหน�วยงาน 
5) ประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็น  ความต�องการให�ท่ีประชุมสภา ฯ ได�รับทราบเพ่ือแก�ไขป1ญหา

ของท�องถ่ิน 
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3.2 การรับฟKงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข1ของประชาชน 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร�องทุกข1/ร�องเรียนของเทศบาลนครนครศรธีรรมราช  
2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เห็นความสําคัญในการรับฟ1งความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร�อง
ทุกข� และเรื่องร�องเรียนของประชาชน เพ่ือเป/นข�อมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานบริการ
สาธารณะและการบริหารราชการของหน�วยงานให�เป/นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร�งใส จึงได�
จัดทํามาตรการจัดการเรื่องราวร�องทุกข�/ร�องเรียนข้ึน เพ่ือกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร�องทุกข�/
ร�องเรียนขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ให�สามารถตอบสนองความต�องการหรือแก�ไขป1ญหาความเดือดร�อน
ให�แก�ประชาชน รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ช�องทางการร�องเรียน กระบวนการจัดการแก�ไขป1ญหา ช�อง
ทางการติดตามผล และการแจ�งผลการดําเนินการเรื่องร�องทุกข� และเรื่องเรียนต�างๆ ให�มีความรวดเร็ว เป/น
ธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมท้ังจัดให�มีการประชาสัมพันธ�เผยแพร�กระบวนการร�องเรียน และข้ันตอนให�
ประชาชนรับทราบอย�างท่ัวถึง 
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร�องทุกข�/ร�องเรียนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให�
สามารถตอบสนองความต�องการหรือแก�ไขป1ญหาความเดือดร�อนให�แก�ประชาชนได�อย�างเหมาะสม 
 2) พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ช�องทางการร�องเรียน กระบวนการจัดการแก�ไขป1ญหา ช�องทางการติดตามผล 
และการแจ�งผลการดําเนินการเรื่องร�องทุกข�และเรื่องเรียนต�างๆ ให�มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดต้ังคณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องราวร�องทุกข�/ร�องเรียนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 2) ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร�องทุกข� /ร�องเรียนของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร�องทุกข�/ร�องเรียน ให�สามารถตอบสนองความต�องการ
หรือแก�ไขป1ญหาความเดือดร�อนให�แก�ประชาชนได�อย�างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3) คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้  
  3.1) การจัดการเรื่องร�องเรียนท่ัวไป 
  - กําหนดให�มีการจัดต้ัง/ปรับปรุงศูนย�เรื่องราวร�องทุกข�/ร�องเรียนของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช   

- กํากับติดตามให�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องจัดให�มีการประชาสัมพันธ�เผยแพร�กระบวนการ
ร�องเรียน และข้ันตอนให�ประชาชนรับทราบอย�างท่ัวถึง  

  - กําหนดให�มีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ช�องทางการร�องเรียน กระบวนการจัดการแก�ไขป1ญหา 
ช�องทางการติดตามผล และการแจ�งผลการดําเนินการเรื่องร�องทุกข�และเรื่องเรียนต�างๆ  
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- กําหนดให�หน�วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข� ดําเนินการแก�ไขข�อร�องเรียนอย�าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม�สามารถดําเนินการได�ทันภายใน 15 วัน ต�องชี้แจงให�ผู�ร�องเรียนทราบ 

  - กําหนดให�หน�วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข� มีการแจ�งผลการดําเนินการหรือ
ความก�าวหน�าผลเรื่องร�องเรียน ให�ผู�ร�องเรียนทราบ รวมท้ังมีช�องทางในการติดตามเรื่องร�องเรียนให�ผู�ร�องเรียน
สามารถติดตามผลได�ด�วยตนเอง  
  3.2) การจัดการเรื่องร�องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ�าหน�าท่ีของหน�วยงาน 
  - จัดทําคู�มือหรือแนวทางดําเนินการต�อเรื่องร�องเรียนท่ีเก่ียวข�องกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ�าหน�าท่ีของหน�วยงาน โดยคู�มือดังกล�าวแสดงรายละเอียด เช�น รายละเอียดวิธีการท่ีบุคคลภายนอก
จะทําการร�องเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการต�อเรื่องร�องเรียน ส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาดําเนินการ เป/นต�น 
  - กําหนดให�มีเจ�าหน�าท่ี/หน�วยงานผู�รับผิดชอบอย�างชัดเจน  
  - กําหนดช�องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจ�งเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ�าหน�าท่ีของหน�วยงานผ�านทางช�องทางออนไลน� โดยแยกต�างหากจากช�องทางท่ัวไป เพ่ือเป/นการ
คุ�มครองข�อมูลของผู�แจ�งเบาะแส  
  - จัดทําข�อมูลสถิติเรื่องร�องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ�าหน�าท่ีของหน�วยงาน 
  - จัดทําข�อมูลความก�าวหน�าการจัดการเรื่องร�องเรียน เช�น จํานวนเรื่อง เรื่องท่ีดําเนินการแล�ว
เสร็จ เรื่องท่ีอยู�ระหว�างดําเนินการ ฯลฯ  
 4) จัดทําคู�มือปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับเรื่องร�องเรียน ร�องทุกข� คู�มือแนวทางการจัดการต�อเรื่อง
ร�องเรียนการทุจริต แนวทางดําเนินการต�อเรื่องร�องเรียนท่ีเก่ียวข�องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ�าหน�าท่ีของหน�วยงาน เพ่ือใช�เป/นแนวทางปฏิบัติให�มีประสิทธิภาพ เป/นมาตรฐานเดียวกัน  
      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ�มาตรการจัดการเรื่องราวร�องทุกข�/ร�องเรียนของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ให�ทุกหน�วยรับทราบ และเปTดเผยต�อสาธารณชน 
 6) จัดทําฐานข�อมูลเรื่องร�องเรียน มีการวิเคราะห�และกําหนดกําหนดแนวทางในการปSองกัน และแก�ไข
ไม�ให�เกิดป1ญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
 7) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร�องเรียน พร�อมระบุป1ญหาอุปสรรคและแนวทางแก�ไข และ
เผยแพร�ให�สาธารณชนทราบ 
 8) คณะทํางานฯ กํากับติดตามหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องให�ดําเนินการตามมาตรการ 
 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู�ใช�บริการ 
 10) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร�องเรียน พร�อมป1ญหา อุปสรรค และแนวทางแก�ไข ให�
ผู�บริหารรับทราบ และเผยแพร�ให�สาธารณชนทราบ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  
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7. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบ 
 กองยุทธศาสตร�และงบประมาณ  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
 1) มีศูนย�หรือหน�วยรับเรื่องราวร�องเรียน/ร�องทุกข� 
 2) มีการแต�งต้ังเจ�าหน�าท่ี/หน�วยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข� 
 3) มีการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนทราบช�องทางในการร�องทุกข�/ร�องเรียน และกระบวนการ
ข้ันตอนเรื่องร�องเรียน 
 4) มีการแจ�งผลการดําเนินการหรือความก�าวหน�า ผลเรื่องร�องเรียน ให�ผู�ร�องเรียนทราบ รวมท้ังมีช�องทาง
ในการติดตามเรื่องร�องเรียนให�ผู�ร�องเรียนสามารถติดตามผลได�ด�วยตนเอง 
 5) มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร�องทุกข�/ร�องเรียนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให�
สามารถตอบสนอง ความต�องการหรือแก�ไขป1ญหาความเดือดร�อนให�แก�ประชาชนได�อย�างเหมาะสมตาม
มาตรการท่ีกําหนดไว� 
 ผลลัพธ1 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจต�อการดําเนินการเรื่องร�องทุกข�/ร�องเรียนขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 80 
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 3.3 ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส�วนเพ่ือต�อต�านการทุจริต 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส�วนเพ่ือต�อต�านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 ป1ญหาการทุจริตเป/นป1ญหาท่ีส�งผลกระทบต�อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ 
กระบวนการแก�ไขป1ญหาดังกล�าวให�สัมฤทธิผลอย�างมีประสิทธิภาพ จึงจําเป/นต�องอาศัยความร�วมมือจากทุก
ภาคส�วนในการท่ีจะปSองกัน และปราบปรามการทุจริตอย�างจริงจังและต�อเนื่อง ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 
 การจะแก�ไขป1ญหาการทุจริตได�บรรลุผลต�องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส�วนให�มีส�วนร�วมในการ
ปSองกันการทุจริตร�วมรับผิดชอบต�อป1ญหาการทุจริต เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได�จัดทํากิจกรรมบูรณา
การทุกภาคส�วนเพ่ือต�อต�านการทุจริตเพ่ือร�วมสร�างกลไกให�ทุกภาคส�วนได�ร�วมกันส�งเสริม สนับสนุน และสร�าง
ค�านิยมในการต�อต�านการทุจริต จนเกิดเครือข�ายและความร�วมมือในการต�อต�านการทุจริตอย�างเข�มแข็งต�อไป  
 3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือสร�างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส�วนได�ร�วมกันส�งเสริม สนับสนุน และสร�างค�านิยมในการ
ต�อต�านทุจริต 
 2) เพ่ือพัฒนาเครือข�ายและสร�างความร�วมมือกับทุกภาคส�วนในการต�อต�านการทุจริตอย�างเข�มแข็ง  
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  
5. วิธีดําเนินงาน 
 1) จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือบูรณาการทุกภาคส�วนเพ่ือต�อต�านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 2) กําหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือต�อต�านการทุจริต ร�วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 3) หน�วยงานบูรณาการต�อต�านการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือส�งเสริม สนับสนุน และสร�างค�านิยมในการ
ต�อต�านทุจริตให�บุคลากรในหน�วยงานของตน และประชาชน 
 4) หน�วยงานบูรณาการต�อต�านการทุจริต ส�งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม
แนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพ่ือต�อต�านการทุจริต 
 5) สรุปรายงานผลต�อผู�บริหาร และเผยแพร�รายงานผลต�อสาธารณชน 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณปBละ 150,000 บาท 
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8. ผู�รับผิดชอบ  
 กองการเจ�าหน�าท่ี  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 

เกิดเครือข�ายและความร�วมมือกับทุกภาคส�วนในการต�อต�านการทุจริต อย�างน�อย 1 เครือข�าย 
ผลลัพธ1 
มีการบูรณาการทุกภาคส�วนเพ่ือส�งเสริม สนับสนุน และสร�างค�านิยมในการต�อต�านทุจริต 
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################################################################################ 

มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององค1กรปกครองส�วนท�องถิ่น 
################################################################################ 
 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงการทุจริต 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจดัทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป[  
2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป/นหลักประกันขององค�กรในด�านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ท้ังในด�านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส�งเสริมการปฏิบัติงานให�บรรลุ
วัตถุประสงค� และเปSาหมายขององค�กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเก่ียวกับกิจกรรมการเพ่ิม
มูลค�าขององค�กร รวมท้ังการเป/นผู�ให�คําปรึกษากับฝLายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผล และดูแลให�มีการใช�ทรัพยากรอย�างประหยัดและคุ�มค�า อีกท้ังยังช�วยปSองกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป/นส�วนประกอบ
สําคัญท่ีแทรกอยู�ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะต�องมีการกระทําอย�างเป/นข้ันตอนท่ีถูกต�องตามระเบียบ และ
กฎหมายท่ีกําหนด โดยผู�บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช�โดยรวมเป/นส�วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือจะช�วยให�สามารถบรรลุวัตถุประสงค�ของการดําเนินงานได�อย�างถูกต�อง และยังเป/น
แนวทางในการปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพอีกด�วย ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย�างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข�อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องจะทําให�การปฏิบัติงานของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เป/นไปอย�างถูกต�องและเป/นไปตามวัตถุประสงค�ของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือส�งเสริมให�เกิดกระบวนการกํากับดูแลท่ีดี และความโปร�งใสในการปฏิบัติงาน ปSองกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป/นการลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจนทําให�การดําเนินงานไม�บรรลุ
วัตถุประสงค� 
 2) เพ่ือเป/นมาตรการถ�วงดุลแห�งอํานาจ (Check and Balance) ส�งเสริมให�เกิดการจัดสรร การใช�
ทรัพยากรขององค�กรเป/นไปอย�างเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพ่ือให�ได�ผลงานท่ีเป/นประโยชน�สูงสุดต�อ
องค�กร 
 3) เพ่ือนําผลการตรวจสอบภายในไปใช�ในการปรับปรุงให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและปSองกันการทุจริต ลดโอกาสความร�ายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ของความสําเร็จของงาน 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 บุคลากรในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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5. วิธีการดําเนินการ 
 1) จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดให�มีหน�วยงานหรือเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ และ
ให�มีความเป/นอิสระในการปฏิบัติหน�าท่ี 
 2) สอบทานความถูกต�องและเชื่อถือได�ของข�อมูลและตัวเลขต�างๆ ด�วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากน�อยตามความจําเป/นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห�และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน�วยรับตรวจ 
 3) สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย�สิน รวมท้ังการ
บริหารงานด�านอ่ืนๆ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให�เป/นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ 
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย�สิน และการ
ใช�ทรัพยากรทุกประเภทว�าเป/นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการ
กําหนด เพ่ือให�ม่ันใจได�ว�าสามารถนําไปสู�การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค�และสอดคล�องกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต�อผู�บริหารเพ่ือนําข�อมูลไปใช�ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน ลดโอกาสความร�ายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน และปSองกันการทุจริต 
รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของงาน  และเปTดเผยรายงานต�อสาธารณชน 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 หน�วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
 1) มีหน�วยงานตรวจสอบภายใน/เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเป/นอิสระในการ
ปฏิบัติหน�าท่ี 
 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ผลลัพธ1 
 1) มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือให�การปSองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 2) บุคลากรมีความเข�าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ อย�างเคร�งครัด โดยมุ�งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
 3) การทุจริตในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินลดลงร�อยละ 5 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป/นกลไกท่ีสําคัญและเป/นเครื่องมือในการบริหารงานในหน�วยงานไม�ว�าจะ
เป/นในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ� ระบบการควบคุมภายในจะช�วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน�วยงานให�อยู�ในระดับท่ียอมรับได�ซ่ึงจะทําให�ปฏิบัติงานและการจัดการของหน�วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค�  ในอดีตท่ีผ�านมาการบริหารงานของหน�วยงานภาครัฐ ได� มีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศให�ใช�เป/นเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยู�ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข�อหารือต�างๆ โดยส�วนใหญ� จะเน�นไปท่ีการควบคุมด�านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให�
ถูกต�องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ� ท่ีทางราชการกําหนดไว� ซ่ึงไม�ครอบคลุมถึงการจัดการด�านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด�านการเงินและบัญชีในหน�วยงาน จึงไม�สามารถสะท�อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหน�วยงานได� ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป/นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด�านและสามารถ
สะท�อนภาพให�เห็นเป/นองค�รวมของหน�วยงานนั้นๆ ว�ามีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม�
เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม�ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป/นช�องทางรั่วไหลทําให�เกิด
ความเสียหายในหน�วยงานและการดําเนินงานไม�สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุส�วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน�าท่ี
และมอบหมายงานในหน�วยงานไม�เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให�บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม�มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน�วยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาให�ระบบ 
การควบคุมภายในดังกล�าวทันสมัยอยู�เสมอ 
 เพ่ือให�องค�กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในให�เป/นไปอย�างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน�วยงาน จึงได�กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป/นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให�การใช�ทรัพยากรเป/นไป
อย�างประหยัดและคุ�มค�า โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซ�อนหรือไม�จําเป/น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด�านการเงินหรือด�านอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 2) เพ่ือให�มีข�อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต�องครบถ�วนและเชื่อถือได� สร�างความม่ันใจแก�ผู�บริหารใน
การตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข�อง 
 3) เพ่ือให�บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ข�อตกลง ระเบียบข�อบังคับต�างๆ 
ของหน�วยงานอย�างถูกต�องและครบถ�วน 
 4) เพ่ือให�การควบคุมภายในของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป/นไปอย�างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน�วยงาน อีกท้ังยังเป/นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน�วยงานให�อยู�ใน
ระดับท่ียอมรับได� ซ่ึงจะทําให�การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน�วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค� 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 บุคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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5. วิธีดําเนินการ 
1) แต�งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว�าด�วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข�อ 5 
2) จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว�าด�วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข�อ 8 ประกอบด�วย 
 (1) การรับรองว�าการควบคุมภายในของหน�วยงานเป/นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติ

ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
  (2) การประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค�ประกอบของ
การควบคุมภายใน : ปค.4) 
  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน�วยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
  (4) ความเห็นของผู�ตรวจสอบภายในเก่ียวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน�วยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู�ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว�าด�วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข�อ 9 
 4) นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
 5) เผยแพร�รายงานการควบคุมภายในให�สาธารณชนได�ทราบ ณ ท่ีทําการ และเว็บไซต�ของหน�วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน�ของหน�วยงาน 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ  
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 หน�วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว�าด�วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปข�อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทําแผนปรับปรุงงานให�มีประสิทธิภาพในการปSองกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร�อยละ 80 ได�ดําเนินการแก�ไข  
ผลลัพธ1 
 1) ระดับความพึงพอใจของผู�ท่ีเก่ียวข�องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร�อยละ 
80 ในระดับมาก) 
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2) การเผยแพร�รายงานการควบคุมภายในให�สาธารณชนได�ทราบ ส�งผลให�การปฏิบัติราชการของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีความโปร�งใส 

3) การทุจริตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลดลงร�อยละ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม�บทภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การต�อต�านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กําหนดเปSาหมายไว�ว�า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวชี้วัดไว�
ว�า ในปB พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต�องมีคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 
อยู�ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได�คะแนนไม�ตํ่ากว�า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได�นําผลการประเมิน ITA ไป
กําหนดตัวชี้วัดและค�าเปSาหมายไว�ว�าหน�วยงานท่ีเข�าร�วมการประเมิน ITA ท้ังหมด (ร�อยละ 100) ต�องได�คะแนน 
90 คะแนนข้ึนไป  โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได�กําหนดตัวชี้วัดไว�ว�า ในปB พ.ศ. 2570 ประเทศไทย
ต�องมีคะแนนดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู�ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือ
ได�คะแนนไม�ตํ่ากว�า 57 คะแนน และหน�วยงานท่ีเข�าร�วมการประเมิน ITA ท้ังหมด (ร�อยละ 100) ต�องได�
คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป ซ่ึงได�กําหนดแผนปSองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดให�การปรับ 
“ระบบ” เพ่ือลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน�วยงานภาครัฐเป/นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือ
นําไปสู�เปSาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป/นหน�วยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติ เป/น
หน�วยงานของรัฐภายใต�โครงสร�างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ี
มุ�งเน�นการกระจายอํานาจจากส�วนกลางลงสู�ท�องถ่ินและเป/นกลไกหนึ่งในการส�งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป/นหน�วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน�ของ
ประชาชนในท�องถ่ิน ถือเป/นกลไกสําคัญในการพัฒนาท�องถ่ินซ่ึงนําไปสู�การพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ  
 ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได�เล็งเห็นถึงความสําคัญในการปSองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในระดับท�องถ่ินเอง จึงกําหนดดําเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช พ่ือเป/นปSองกันไม�ให�เกิดการทุจริตข้ึนในองค�กร 
3. วัตถุประสงค1 

1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
2) เพ่ือปSองกันการทุจริตไม�ให�เกิดข้ึนในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

4. กลุ�มเป:าหมาย 
 หน�วยงานภายในของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทุกหน�วยงาน (สํานักงาน,กองงาน,กลุ�มงาน) 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการต�อผู�มีอํานาจ 
 2) จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 3) คณะทํางานดําเนินการประเมินความเสี่ยงการดําเนินงาน/การปฏิบัติหน�าท่ี/การดําเนินโครงการท่ี
อาจก�อให�เกิดการทุจริต 
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 4) คณะทํางานดําเนินการจัดทํานวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการดําเนินการท่ีอาจก�อให�เกิดการทุจริต  
 5) ดําเนินการเผยแพร�ผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงข�อมูลประกอบด�วยเหตุการณ�ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
และช�องทางอ่ืนๆ  
 6) มีการประชุมชี้แจงทําความเข�าใจมาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ให�แก�เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงาน หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ให�ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย�าง
เคร�งครัด 
 7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 8) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบ  
 กองยุทธศาสตร�และงบประมาณ  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน/การปฏิบัติหน�าท่ี/การดําเนินโครงการท่ีอาจ
ก�อให�เกิดการทุจริต จํานวน 1 ชุด 
 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินการท่ีอาจ
ก�อให�เกิดการทุจริต อย�างน�อยจํานวน 5 เรื่อง 
 3) มีการเผยแพร�ผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงข�อมูลประกอบด�วยเหตุการณ�ความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย�างน�อย 1 ช�องทาง (เผยแพร�บนเว็บไซต�ของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน) 
 ผลลัพธ1 
 เรื่องร�องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลดลง 
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4.2 การส�งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท�องถ่ิน 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท�องถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งต�อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด�วยเหตุผลดังกล�าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู�ของสมาชิกสภาท�องถ่ินให�มีความพร�อมท่ีจะปฏิบัติ
หน�าในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝLายบริหาร มีความรู�ในข�อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การต้ังกะทู� และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง   
 การส�งเสริมสมาชิกสภาท�องถ่ินให�มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝLายบริหาร เป/นกลไก
สําคัญท่ีใช�สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝLายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหารป1จจุบัน
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป/นของตนเอง แต�ถึงแม�จะเป/นอิสระ 
ส�วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต�างๆ ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�เป/นไปโดยความ
เรียบร�อยและถูกต�อง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาร�วมกัน นอกจากจะทําให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมี
บรรยากาศการทํางานแบบมีส�วนร�วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร�างความน�าเชื่อถือให�กับองค�กร สามารถนําไปสู�ความ
โปร�งใสในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและลดการทุจริต 
 จึงได�มีการจัดกิจกรรมส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท�องถ่ิน เพ่ือเป/นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานสามารถนําความรู�ไปใช�ให�เป/นประโยชน�ต�อการปฏิบัติหน�าท่ีได�อย�างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร�งใสและสามารถตรวจสอบ ช�วยลดป1ญหาการทุจริต ส�งผลต�อการ
พัฒนาองค�กร  
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือส�งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท�องถ่ินในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝLายบริหาร 
 2) เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจท่ีเก่ียวข�องกับบทบาทและอํานาจหน�าท่ีของสมาชิกสภาท�องถ่ิน  
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
5. วิธีการดําเนินงาน 
 1) จัดทําคู�มือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข�องเพ่ือให�สมาชิกสภาท�องถ่ินใช�สําหรับการประชุม 
 2) จัดอบรมให�ความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับบทบาทและอํานาจหน�าท่ีของสมาชิกสภาท�องถ่ิน และความรู�ใน
ข�อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การต้ังกระทู� และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง อย�างน�อยปB
ละ 1 ครั้ง  
 3) แต�งต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินเป/นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต�างๆ เช�น การจัดซ้ือจัดจ�าง
โครงการต�างๆ  การแปรญัตติร�างข�อบัญญัติประจําปB การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดทําแผนปฏิบัติการปSองกันการทุจริตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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6. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ปBงบประมาณละ 30,000 บาท 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
 1) จัดอบรมให�ความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับบทบาทและอํานาจหน�าท่ีของสมาชิกสภาท�องถ่ิน และความรู�ใน
ข�อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การต้ังกระทู� และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง อย�างน�อยปB
ละ 1 ครั้ง  

2) สมาชิกสภาท�องถ่ินมีความรู�ความเข�าใจ บทบาทและอํานาจหน�าท่ี และสามารถปฏิบัติภารกิจได�
ถูกต�องตามระเบียบ กฎหมาย 

ผลลัพธ1 
 สมาชิกสภาท�องถ่ินสามารถนําองค�ความรู�ท่ีได�ไปปรับใช�ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝLายบริหาร ด�วยความเป/นธรรม ตรงไปตรงมา 
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4.3 มาตรการจัดการเรื่องร�องเรียนการทุจริต 
  

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได�ทราบ หรือรับแจ�ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  
2. หลักการและเหตุผล 
 ป1จจุบันป1ญหาการทุจริตคอร�รัปชันในประเทศไทยถือเป/นป1ญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ�อนมากยิ่งข้ึนและส�งผลกระทบในวงกว�าง โดยเฉพาะอย�างยิ่งต�อความม่ันคงของชาติ เป/นป1ญหา
ลําดับต�น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด�านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส�วน
ในสังคมไทย ไม�ว�าจะเป/นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว�าเป/นองค�กรท่ีเอ้ือต�อการทุจริตคอร�รัปชันและมักจะปรากฏข�าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู�เสมอ ซ่ึงได�ส�งผลสะเทือนต�อกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาต�อระบบการ
ปกครองส�วนท�องถ่ินอย�างยิ่ง ส�งผลให�ภาพลักษณ�ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร�รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีนโยบายใช�หลักธรรมาภิบาลมาใช�ในการบริหารงานส�งเสริมให�ภาค
ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมโดยเปTดโอกาสให�บุคลากรภายในขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร�องเรียน แจ�งเบาะแส เสนอข�อคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริต จึงได�ดําเนินการจัดทํามาตรการ
จัดการในกรณีได�ทราบ หรือรับแจ�ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือให�การตรวจสอบเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป/นไปอย�างรวดเร็ว 
โปร�งใส เป/นธรรม 
 2) เพ่ือให�การบริหารงานของหน�วยงานเป/นไปตามหลักธรรมาภิบาลและปSองกันการทุจริตของ
หน�วยงาน 
 3) เพ่ือส�งเสริมให�บุคลากรของหน�วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) กําหนดช�องทางการร�องเรียนเก่ียวกับการทุจริต และกําหนดเจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบดําเนินการให�
เป/นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร�องเรียนกล�าวหาบุคลากรในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน�าท่ีโดยมิชอบ 
 2) กําหนดกระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการร�องเรียน 
 3) ประกาศเผยแพร�กระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการร�องเรียนให�บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยท่ัวกัน 
 4) กําหนดกระบวนการจัดการข�อร�องเรียน/แนวทางดําเนินการต�อเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการทุจริตของ
เจ�าหน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
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 5) กําหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู�กระทําผิดการทุจริต 
 6) กําหนดช�องทางการติดตามเรื่องร�องเรียนได�ด�วยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือ
ความก�าวหน�าเรื่องร�องเรียนให�ผู�ร�องเรียนทราบ 
 7) กําหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู�กระทําผิดการทุจริตอย�างมีประสิทธิภาพ 
 8) จัดทําคู�มือ/แนวทางการดําเนินการต�อเรื่องร�องเรียนท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ�าหน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินโดยเฉพาะ ต�องแยกออกจากคู�มือการจัดการเรื่องร�องเรียนท่ัวไป 
และเผยแพร�ไว�บนเว็บไซต�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยพิจารณาให�มีรายละเอียดอย�างน�อย ดังนี้  
  (1) วิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทําการร�องเรียน  
  (2) ข้ันตอน/วิธีการจัดการเรื่องร�องเรียน  
  (3) ส�วนงาน/เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบ และ 
  (4) ระยะเวลาในการดําเนินการ 
และประกาศเผยแพร�กระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการร�องเรียนให�บุคลากรและประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 9) จัดประชุมให�ความรู�เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบเรื่องร�องเรียนเพ่ือใช�เป/นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแก�ไขป1ญหาเรื่องร�องเรียนท่ีได�รับจากช�องทางการร�องเรียนต�างๆ ให�เป/นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร�งใสและเป/นธรรม 
 10) จัดทําข�อมูลเชิงสถิติเรื่องร�องเรียนการทุจริต(i30) 
 11) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการจัดการในกรณีได�ทราบ หรือรับแจ�ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ผลลัพธ1 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝSาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ�าหน�าท่ี (พิจารณา
จากจํานวนข�อร�องเรียนจากประชาชน,จํานวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจ�งหน�วยงาน) 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดให�มีระบบและช�องทางการรับเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการทุจริตของเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช  
2. หลักการและเหตุผล 
 ป1ญหาการทุจริตคอร�รัปชันในประเทศไทยถือเป/นป1ญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ�อนมากยิ่งข้ึนและส�งผลกระทบในวงกว�าง โดยเฉพาะอย�างยิ่งต�อความม่ันคงของชาติ เป/นป1ญหาลําดับ
ต�น ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด�านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส�วนใน
สังคมไทย ไม�ว�าจะเป/นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว�าเป/นองค�กรท่ีเอ้ือต�อการทุจริตคอร�รัปชันและมักจะปรากฏข�าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู�เสมอ ซ่ึงได�ส�งผลสะเทือนต�อกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาต�อระบบการ
ปกครองส�วนท�องถ่ินอย�างยิ่ง ส�งผลให�ภาพลักษณ�ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร�รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีนโยบายใช�หลักธรรมาภิบาลมาใช�ในการบริหารงานส�งเสริมให�ภาค
ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมโดยเปTดโอกาสให�บุคลากรภายในขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร�องเรียน แจ�งเบาะแส เสนอข�อคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริตขององค�กร จึงได�ดําเนินการจัดทํา
มาตรการจัดให�มีระบบและช�องทางการรับเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการทุจริตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
3. วัตถุประสงค1 
 1) เพ่ือให�มีระบบ/ช�องทางการรับเรื่องร�องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สําหรับบุคลากร
และประชาชน 
 2) เพ่ือให�การตรวจสอบเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป/นไปอย�างรวดเร็ว 
โปร�งใส เป/นธรรม 
4. กลุ�มเป:าหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) พัฒนาระบบและช�องทางการร�องเรียนเก่ียวกับการทุจริตผ�านทางช�องทางออนไลน� ให�อยู�บนหน�า
เว็บไซต�หลักขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ต�องแยกต�างหากจากช�องทางท่ัวไป เพ่ือเป/นการคุ�มครองข�อมูล
ของผู�แจ�งเบาะแสและเพ่ือให�สอดคล�องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร�องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
และจัดให�มีช�องทางการติดตามเรื่องร�องเรียนได�ด�วยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือ
ความก�าวหน�าเรื่องร�องเรียนให�ผู�ร�องเรียนทราบ 
  2) ดําเนินการให�มีเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการให�เป/นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร�องเรียน
กล�าวหาบุคลากรในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีโดยมิชอบ 
 3) ดําเนินการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ช�องทางการร�องเรียนการทุจริตให�บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยท่ัวกัน 
 4) ดําเนินการจัดทําและเผยแพร�ข�อมูลเชิงสถิติเรื่องร�องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ�าหน�าท่ีของหน�วยงาน บนเว็บไซต�หลักขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
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 5) รายงานผลการดําเนินการให�ผู�บริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินทราบ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปBงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ดําเนินการโดยไม�ใช�งบประมาณ 
8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ1 
 ผลผลิต 
 มีระบบและช�องทางการรับเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการทุจริตท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสําหรับ       
ผู�ร�องเรียน 
 ผลลัพธ1 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝSาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ�าหน�าท่ี (พิจารณา
จากจํานวนข�อร�องเรียนจากประชาชน,จํานวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจ�งหน�วยงาน) 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 














































