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  ส�วนท่ี 1 
บทนํา  

1. การวิเคราะห�ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
การวิเคราะห�ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค�เพ่ือต%องการ

บ&งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยู&ในองค�กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน  ตลอดจนบุคคล 
หรือหน&วยงานท่ีอาจเก่ียวข%องกับการกระทําทุจริต  เพ่ือพิจารณาว&าการควบคุมและการป/องกันการทุจริตท่ีมีอยู&ใน
ป0จจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม&  

การทุจริตในระดับท#องถ่ิน พบว&าป0จจัยท่ีมีผลต&อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท%องถ่ินได%แก& การ
กระจายอํานาจลงสู&องค�กรปกครองส&วนท%องถ่ิน แม%ว&าโดยหลักการแล%วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค�สําคัญ
เพ่ือให%บริการต&าง ๆ  ของรัฐสามารถตอบสนองต&อความต%องการของชุมชนมากข้ึน  มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต&
ในทางปฏิบัติทําให%แนวโน%มของการทุจริตในท%องถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช&นเดียวกัน 

  

ลักษณะการทุจริตในส�วนขององค�กรปกครองส�วนท#องถ่ิน จําแนกเป8น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตด%านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจ%าง และการเงินการคลัง ส&วนใหญ&เกิดจากการ

ละเลยขององค�กรปกครองส&วนท%องถ่ิน  
2) สภาพหรือป0ญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช&องว&างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะป0ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู%ความเข%าใจและขาดคุณธรรม 

จริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะป0ญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ�ให%ประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะป0ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 

จากภาคส&วนต&างๆ  
7) สภาพหรือลักษณะป0ญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท%องถ่ิน 
 

สาเหตุและป+จจัยท่ีนําไปสู�การทุจริตขององค�กรปกครองส�วนท#องถ่ินสามารถสรุปเป.นประเด็น 

  ได# ดังนี้ 
1) โอกาส แม%ว&าในป0จจุบันมีหน&วยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวข%องกับการป/องกันและปราบปราบ 

การทุจริตแต&พบว&า ยังคงมีช&องว&างท่ีทําให%เกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกล&าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช%
กฎหมายท่ีไม&เข%มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม&รัดกุม และอํานาจหน%าท่ีโดยเฉพาะข%าราชการระดับสูงก็เป8นอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทําให%เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป8นท่ียอมรับว&าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ&งเน%นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทํา 
ให%คนในป0จจุบันมุ&งเน%นท่ีการสร%างความร่ํารวย ด%วยเหตุนี้จึงเป8นแรงจูงใจให%เจ%าหน%าท่ีมีแนวโน%มท่ีจะทําพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งข้ึน  
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3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร&งใส  การทุจริตในป0จจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ%อนข้ึน 

โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําให%การทุจริตกลายเป8นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร&งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป8นการยากท่ีจะเข%าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล&านี้  

4) การผูกขาดในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได%แก& การจัดซ้ือ-จัดจ%าง เป8นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเก่ียวข%องเป8นห&วงโซ&ผลประโยชน�ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให%สินบนแก&
เจ%าหน%าท่ีเพ่ือให%ตนเองได%รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได%แก& การผูกขาด
ในโครงการก&อสร%างและโครงสร%างพ้ืนฐานภาครัฐ  

5) การได%รับค&าตอบแทนท่ีไม&เหมาะสม รายได%ไม&เพียงพอต&อรายจ&าย ความยากจนถือเป8นป0จจัยหนึ่ง ท่ีทํา
ให%ข%าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต%องการท่ีจะมีสภาพความเป8นอยู&ท่ีดีข้ึน ทําให%เจ%าหน%าท่ีต%อง
แสวงหาช&องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได%พิเศษ” ให%กับตนเองและครอบครัว  

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตย�สุจริตเป8นคุณธรรมท่ีได%รับการเน%นเป8นพิเศษ
ถือว&าเป8นเครื่องวัดความดีของคน แต&ในป0จจุบันพบว&า คนมีความละอายต&อบาปและเกรงกลัวบาปน%อยลง และมี
ความเห็นแก&ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต&ประโยชน�ส&วนตนเป8นท่ีตั้งมากกว&าท่ีจะยึดผลประโยชน�ส&วนรวม  

7) มีค&านิยมท่ีผิด ป0จจุบันค&านิยมของสังคมได%เปลี่ยนจากยกย&องคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตย�สุจริตเป8นยก
ย&องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป8นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหน&งหน%าท่ีการงานสูง ด%วยเหตุนี้ ผู%ท่ีมีค&านิยมท่ีผิด เห็นว&า
การทุจริตเป8นวิถีชีวิตเป8นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเป8นคนเซ&อ เห็นคนโกงเป8นคนฉลาด ย&อมจะทําการทุจริตฉ%อ
ราษฎร�บังหลวง โดยไม&มีความละอายต&อบุญและบาป และไม&เกรงกลัวต&อกฎหมายของบ%านเมือง  

2. หลักการและเหตุผล  

ป0จจุบันป0ญหาการทุจริตคอร�รัปชันในประเทศไทยถือเป8นป0ญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง และ
สลับซับซ%อนมากยิ่งข้ึนและส&งผลกระทบในวงกว%าง โดยเฉพาะอย&างยิ่งต&อความม่ันคงของชาติ เป8นป0ญหา ลําดับต%น 
ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด%านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส&วนในสังคมไทย 
ไม&ว&าจะเป8นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค�กรปกครองส&วนท%องถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมว&าเป8น
องค�กรท่ีเอ้ือต&อการทุจริตคอร�รัปชันและมักจะปรากฏข&าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู&เสมอ 
ซ่ึงได%ส&งผลสะเทือนต&อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต&อระบบการปกครองส&วนท%องถ่ินอย&างยิ่ง ส&งผล
ให%ภาพลักษณ�ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร�รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล%องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ�คอร�รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเป8น เครื่องมือท่ีใช%ประเมินการทุจริตคอร�รัป
ชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค�กรเพ่ือความโปร&งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว&า ผลคะแนนของ
ประเทศไทยระหว&างป_ 2555 – 2558 อยู&ท่ี 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในป_ 2558 อยู&
อันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป8นอันดับท่ี 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร�และ
ประเทศมาเลเซีย และล&าสุดพบว&าผลคะแนนของประเทศไทยป_ 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป_ 2558 ได%ลําดับท่ี 
101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะท%อนให%เห็นว&าประเทศไทย เป8นประเทศท่ีมีป0ญหาการคอร�รัปชันอยู&ใน
ระดับสูง 
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แม%ว&าในช&วงระยะท่ีผ&านมา ประเทศไทยได%แสดงให%เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป/องกันการ
ทุจริต ไม&ว&าจะเป8นการเป8นประเทศภาคีภายใต%อนุสัญญาสหประชาชาติว&าด%วยการต&อต%านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค�กรตามรัฐธรรมนูญ   
โดยเฉพาะอย&างยิ่งคณะกรรมการป/องกันปราบปรามการทุจริตแห&งชาติได%จัดทํายุทธศาสตร�ชาติว&าด%วยการป/องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล%ว 3 ฉบับ แต&ป0ญหาการทุจริตในประเทศไทยไม&ได%มีแนวโน%มท่ีลดน%อยถอยลง 
สาเหตุท่ีทําให%การทุจริตเป8นป0ญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบด%วยป0จจัยทางด%านพ้ืนฐาน โครงสร%างสังคม ซ่ึง
เป8นสังคมท่ีตั้งอยู&บนพ้ืนฐานความสัมพันธ�แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคม
อุปถัมภ�ท่ีทําให%สังคมไทยยึดติดกับการช&วยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมู&ญาติพ่ีน%องและพวกพ%อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย&องคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส&วน มองว&าการทุจริต
คอรัปชันเป8นเรื่องปกติท่ียอมรับได% ซ่ึงนับได%ว&าเป8นป0ญหาท่ีฝ0งรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต&อดีต หรือกล&าวได%ว&าเป8น
ส&วนหนึ่งของค&านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล%ว ผนวกกับป0จจัยทางด%านการทํางานท่ีไม&ได%บูรณาการความร&วมมือ
ของทุกภาคส&วนไว%ด%วยกัน จึงส&งผลให%การทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีได%กล&าวมาข%างต%นไม&สามารถทําได%
อย&างเต็มศักยภาพ ขาดความเข%มแข็ง  

ป0จจุบันยุทธศาสตร�ชาติว&าด%วยการป/องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช%อยู&เป8นฉบับท่ี 3 เริ่มจากป_ พ.ศ. 
2560 จนถึงป_ พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ&งสู&การเป8นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป8นสังคมมิติใหม& ท่ี
ประชาชนไม&เพิกเฉยต&อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได%รับความร&วมมือจากฝlายการเมือง หน&วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ�รักษาผลประโยชน�ของชาติและประชาชนเพ่ือให%ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและ เกียรติภูมิใน
ด%านความโปร&งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน� “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต%าน
ทุจริต” มีเป/าหมายหลักเพ่ือให%ประเทศไทยได%รับการประเมินดัชนีการรับรู%การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม&น%อยกว&าร%อยละ 50 ในป_ พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะ สูงข้ึนได%นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต%องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจ%าหน%าท่ีของรัฐและประชาชนต%องมีพฤติกรรมแตกต&างจากท่ีเป8นอยู&ใน
ป0จจุบัน ไม&ใช%ตําแหน&งหน%าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได%กําหนด ยุทธศาสตร�การดําเนินงานหลักออกเป8น 6 
ยุทธศาสตร� ดังนี้    

ยุทธศาสตร�ท่ี 1 สร%างสังคมท่ีไม&ทนต&อการทุจริต  
ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต&อต%านการทุจริต  
ยุทธศาสตร�ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร�ท่ี 4 พัฒนาระบบป/องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร�ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร�ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู%การทุจริต (Corruption Perception Index :   CPI)  

ดังนั้น เพ่ือให%การดําเนินการขับเคลื่อนด%านการป/องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป8น รูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป8นไปตามเจตนารมณ�ของยุทธศาสตร�ว&าด%วยการป/องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะ ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงได%ตระหนักและให%ความสําคัญกับการบริหาร 
จัดการท่ีมีความโปร&งใส สร%างค&านิยม วัฒนธรรมสุจริตให%เกิดในสังคมอย&างยั่งยืน  จึงได%ดําเนินการ 
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จัดทําแผนปฏิบัติการป/องกันการทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด%านการป/องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ผ&านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต&าง ๆ ท่ีเป8นรูปธรรมอย&างชัดเจน อันจะนําไปสู&การปฏิบัติอย&างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค�และเป/าหมายของการป/องกันและปราบปรามการทุจริตอย&างแท%จริง  

3. วัตถุประสงค�ของการจัดทําแผน  
1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต&อต%านการทุจริตของผู%บริหารเทศบาลนครศรีธรรมราช 
2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน�ของสาธารณะของข%าราชการฝlายการเมือง ข%าราชการ

ฝlายบริหาร บุคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  รวมถึงประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 3) เพ่ือให%การบริหารราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป8นไปตามหลักบริหารกิจการบ%านเมืองท่ี

ดี (Good Governance)  
4) เพ่ือส&งเสริมบทบาทการมีส&วนร&วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ

ภาคประชาชนในการบริหารกิจการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข&ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล

นครนครศรีธรรมราช   
 
4. เป5าหมาย  
1) ข%าราชการฝlายการเมือง ข%าราชการฝlายบริหาร บุคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  รวมถึง 

ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน%าท่ีราชการให%บังเกิด
ประโยชน�สุขแก&ประชาชนท%องถ่ิน ปราศจากการก&อให%เกิดข%อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม 
การขัดกัน แห&งผลประโยชน�และแสวงหาประโยชน�โดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป/องกันป0ญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข%าราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให%สาธารณะและภาคประชาชนเข%ามามีส&วนร&วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข&ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
ท่ีมีเข%มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ&วงดุลการใช%อํานาจอย&างเหมาะสม  

5) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเป8นท่ียอมรับจากทุกภาคส&วน  
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5. ประโยชน�ของการจัดทําแผน  

1) ข%าราชการฝlายการเมือง ข%าราชการฝlายบริหาร บุคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  รวมถึง 
ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีจิตสํานึกรักท%องถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสร%างค&านิยม 
และอุดมการณ�ในการ ต&อต%านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝ0งหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิ
บาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกต�ใช%ในการทํางานและชีวิตประจําวัน     

2) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  สามารถบริหารราชการเป8นไปตามหลักบริหารกิจการบ%านเมืองท่ีดี 
(Good Governance) มีความโปร&งใส เป8นธรรมและตรวจสอบได%  

3) ภาคประชาชนมีส&วนร&วมต้ังแต&ร&วมคิด ร&วมทํา ร&วมตัดสินใจรวมถึงร&วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ี มี
จิตสํานึกรักท%องถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสร%างเครือข&ายภาคประชาชนท่ีมีความเข%มแข็งในการเฝ/าระวังการทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข&ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ท้ังจากภายในและภายนอกองค�กรท่ีมีความเข%มแข็งในการเฝ/าระวังการทุจริต  

5) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป8นท่ียอมรับจากทุกภาคส&วนให%เป8นองค�กรปกครองส&วนท%องถ่ินต%นแบบ ด%านการ
ป/องกันการทุจริต อันจะส&งผลให%ประชาชนในท%องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให%ความร&วมมือกันเป8น เครือข&ายใน
การเฝ/าระวังการทุจริตท่ีเข%มแข็งอย&างยั่งยืน 
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ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.การสร�างสังคมที่ 1.1 การสร�างจิตสํานึกและความตระหนัก

ไม�ทนต�อการทุจริต แก�บุคลากรทั้งข�าราชการการเมืองฝ#าย

สภาท�องถิ่น และฝ#ายประจําขององค)กร

ปกครองส�วนท�องถิ่น

1.1.1 สร�างจิตสํานึกและความตระหนัก 1.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด�านสุขาภิบาลและอนามัย 500,000       500,000       500,000       

ในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าที่ สิ่งแวดล�อม

ให�บังเกิดประโยชน8สุขแก�ประชาชน

ในท�องถิ่น

1.1.2 การสร�างจิตสํานึกและความ 1.มาตรการ "ส�งเสริมการปฏิบัติงานตามคู�มือประมวลจริยธรรมของ 0 0 0

ตระหนักในการประพฤติตามประมวล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช"

จริธรรม

แผนปฏิบัติการป,องกันการทุจริต 3 ป. (พ.ศ.2562 - 2564)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ส�วนที่ 2
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ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.1.3 สร�างจิตสํานึกและความตระหนัก 1.กิจกรรม "สร�างความโปร�งใสในการใช�จ�ายงบประมาณ" 0 0 0

ที่จะไม�กระทําการอันเปAนการขัดกันแห�งผล 2.กิจกรรม "ให�ความรู�เรื่องผลประโยชน8ทับซ�อนให�กับพนักงานเทศบาล 0 0 0

ประโยชน8หรือการมีผลประโยชน8ทับซ�อน ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างของสํานักการประปาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช"

1.2 สร�างจิตสํานึกและความตระหนัก

แก�ประชาชนทุกภาคส�วนในท�องถิ่น

1.2.1 สร�างจิตสํานึกและความตระหนัก 1.โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน 2,000,000    2,000,000    2,000,000    

ในการต�อต�านการทุจริต

1.2.2 สร�างจิตสํานึกและความตระหนัก 1.โครงการอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับระเบียบและกฏหมายในการ 0 0 0

ในการรักษาประโยชน8สาธารณะ จัดเก็บรายได�
2.กิจกรรมเสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานการสํารวจ 0 0 0

ข�อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย8สิน
3.โครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 150,000       150,000       150,000       

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
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ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2.3 สร�างจิตสํานึกและความตระหนัก 1.โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อส�งเสริมการเรียนรู� 480,000       480,000       480,000       

ในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ หลักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง 2.โครงการพัฒนาศักยภาพองค8กรสตรีในเขตเทศบาล 300,000       300,000       300,000       

3.โครงการฝJกอบรมส�งเสริมและพัฒนาอาชีพให�ประชาชนในเขต 150,000       150,000       150,000       

เทศบาล

1.3 สร�างจิตสํานึกและความตระหนัก

แก�เด็กและเยาวชน

1.3.1. สร�างจิตสํานึกและความตระหนัก 1.โครงการรณรงค8ปKองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 283,000       283,000       283,000       

ในความซื่อสัตย8สุจริต 2.โครงการฝJกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลกิจกรรมหลักสูตร 313,300       313,300       313,300       

"โตไปไม�โกง"

1.3.2 สร�างจิตสํานึกและความตระหนัก 1.โครงการฝJกอบรมส�งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน 300,000       300,000       300,000       

ในการต�อต�านการทุจริต 2.โครงการนิทรรศการสื่อเสมือนจริงผ�านจอ (Virtual Reality-VR) 342,400       342,400       342,400       

3.โครงการสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล 300,000       300,000       300,000       

1.3.3 สร�างจิตสํานึกและความตระหนัก 1.โครงการมัคคุเทศก8อาสาสร�างจิตสํานึกและเสียสละเพื่อส�วนรวม 20,000         20,000         20,000         

ให�มีจิตสาธารณะ
มิติที่ 1 รวม 13 โครงการ 3 กิจกรรม 1 มาตรการ 5,138,700   5,138,700   5,138,700   

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
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ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.การบริหารราชการ 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองใน
เพื่อปKองกันการทุจริต การต�อต�านการทุจริตของผู�บริหาร

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองใน 1.โครงการอบรมเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าที่ และ 120,000       120,000       120,000       

การต�อต�านการทุจริตของผู�บริหาร การปKองกันปราบปรามการทุจริตขององค8กรปกครองส�วนท�องถิ่น

2.2 มาตรการสร�างความโปร�งใสในการ

ปฏิบัติราชการ

2.2.1 สร�างความโปร�งใสในการบริหารงาน

บุคคลให�เปAนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่อง 1.กิจกรรมการสร�างความโปร�งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 0 0 0

การบรรจุ แต�งตั้ง โยกย�าย โอน เลื่อน

ตําแหน�ง/การมอบหมายงาน

2.2.2 สร�างความโปร�งใสในการบริหาร 1.โครงการควบคุมการเบิกจ�ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ 0 0 0

การเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช� รายจ�ายประจําป�
ประโยชน8ในทรัพย8สินของทางราชการ 2.โครงการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารด�านการจัดซื้อจ�ดจ�าง 0 0 0

โดยยึดให�เปAนไปตามกฏหมาย ระเบียบ 3.กิจกรรม "ควบคุมการเบิกจ�ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ 0 0 0

รายจ�ายประจําป�สํานักการประปา"

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
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ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.2.3 สร�างความโปร�งใสในการให�บริการ 1.โครงการประเมินความพึงพอใจและคุณภาพในการให�บริการ 50,000         50,000         50,000         

สาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให�เกิด สาธารณะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ความพึงพอใจแก�ประชาชนโดยทัดเทียม 2.โครงการจัดทําคู�มือติดต�อราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 45,000         45,000         45,000         

กันโดยไม�เลือกปฏิบัติ 3.โครงการปKองกัน ควบคุม ดูแลรักษาผู�ปYวยและผู�ติดเชื้อเอชไอวี 300,000       300,000       300,000       

4.โครงการดูแลผู�ปYวยวัณโรคอย�างมีพี่เลี้ยง 50,000         50,000         50,000         

5.โครงการโรงเรียนวัยใสเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 500,000       500,000       500,000       

6.โครงการศูนย8ส�งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู�สูงอายุ 1,000,000    1,000,000    1,000,000    

7.โครงการเสริมสร�างพัฒนาสภาพแวดล�อมที่เอื้อต�อการดํารงชีพ 50,000         50,000         50,000         

ผู�สูงอายุในสังคมของภาคเอกชน
8.โครงการอบรมฟ[\นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการ 100,000       100,000       100,000       

ในเขตเทศบาล
9.กิจกรรมการใช�บัตรคิวในการติดต�อราชการงานทะเบียนราษฎร 0 0 0

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
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ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.3  มาตรการการใช�ดุลยพินิจและใช�

อํานาจหน�าที่ให�เปCนไปตามหลักการ

บริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี

2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและ 1.กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0 0 0

ระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการ 2.กิจกรรมขออนุญาตก�อสร�าง ดัดแปลง เคลื่อนย�าย รื้อถอนอาคาร 0 0 0

บริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข�อง 3.กิจกรรมการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนการให�บริการชําระภาษีท�องถิ่น 0 0 0

ในแต�ละขั้นตอนเป^ดเผย ณ ที่ทําการและ

ในระบบเครือข�ายสารสนเทศของ

องค8กรปกครองส�วนท�องถิ่น

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ 1.มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล 0 0 0

เกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต ปฏิบัติราชการ และหัวหน�าส�วนราชการ
แทนหรือการดําเนินการอื่นใดของผู�มี

อํานาจในองค8กรปกครองส�วนท�องถิ่น

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
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ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.4 การเชิดชูเกียรติแก�หน�วยงาน/
บุคคลในการดําเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตนให�เปCนที่ประจักษ)
2.4.1 ยกย�องเชิดชูเกียรติหน�วยงาน/ 1.กิจกรรมยกย�องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย8 สุจริต 0 0 0

บุคคลที่มีความซื่อสัตย8 สุจริตมีคุณธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม
จริยธรรม

2.4.2 ยกย�องเชิดชูเกียรติหน�วยงาน/ 1.กิจกรรมยกย�องเชิดชูเกียรติแก�บุคคลผู�ทําประโยชน8และเข�าร�วม 0 0 0

บุคคลที่ให�ความช�วยเหลือกิจการ กิจกรรมเทศบาล
สาธารณะของท�องถิ่น

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได�ทราบ
หรือรับแจ�งหรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
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ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.5.1 ดําเนินการให�มีข�อตกลงระหว�าง 1.มาตรการ "จัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาล 0 0 0

บุคลากรในองค8กรได�ปฏิบัติหน�าที่ นครนครศรีธรรมราช
ราชการด�วยความซื่อสัตย8 สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหาร
ราชการบ�านเมืองที่ดี

2.5.2 การให�ความร�วมมือกับหน�วยงาน 1.โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการปKองกันการทุจริต 0 0 0

ราชการ จังหวัด อําเภอที่ได�ดําเนินการ 2.มาตรการ "ให�ความร�วมมือในการตรวจประเมินประสิทธิภาพ
ตามอํานาจหน�าที่เพื่อการตรวจสอบ การดําเนินงานขององค8กรปกครองส�วนท�องถิ่น (LPA) 0 0 0

ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ

องค8กรปกครองส�วนท�องถี่น

2.5.3 ดําเนินการให�มีเจ�าหน�าที่ที่ 1.กิจกรรมการแต�งตั้งเจ�าหน�าที่ดูแลเรื่องร�องเรียนกล�าวหาบุคลากร 0 0 0

รับผิดชอบดําเนินการให�เปAนไปตาม ในองค8กรปกครองส�วนท�องถิ่นปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าที่โดย
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร�องเรียนกล�าวหา มิชอบ
บุคลากรในองค8กรปกครองส�วนท�องถิ่นที่

ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าที่โดยมิชอบ

มิติที่ 2 รวม 12 โครงการ 9 กิจกรรม 3 มาตรการ 2,215,000   2,215,000   2,215,000   

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
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ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

3. การส�งเสริม 3.1 จัดให�มีและเผยแพร�ข�อมูล
บทบาทและการมี ข�าวสารในช�องทางที่เปCนการอํานวย
ส�วนร�วมของภาค ความสะดวกแก�ประชาชนได�มีส�วน
ประชาชน ร�วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม

อํานาจหน�าที่ขององค)กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่นได�ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให�มีศูนย8ข�อมูลข�าวสารตาม 1.โครงการปรับปรุงศูนย8ข�อมูลข�าวสารของเทศบาลนคร 0 0 0

กฏหมายว�าด�วยข�อมูลข�าวสารของทาง นครศรีธรรมราชให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ราชการ

3.1.2 มีการรเผยแพร�ข�อมูลข�าวสาร 1.โครงการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารด�านการจัดซื้อ - จัดจ�าง 0 0 0

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร การ 2.กิจกรรม "การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ" 0 0 0

บริหารงบประมาณ การเงินการจัดหา

การคํานวณราคากลาง  รายงานผลการ

ปฏิบัติงานเปAนไปตามหลักเกณฑ8 วิธีการที่

กฎหมาย ระเบียบ กฏข�อบังคับที่กําหนด

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
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ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

3.1.3 มีการป^ดประกาศ เผยแพร�ข�อมูล 1.โครงการประชาสัมพันธ8กิจกรรมเทศบาล 4,100,000    4,100,000    4,100,000    

ข�าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปAน 2.โครงการสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 200,000       200,000       200,000       

ประโยชน8กับการมีส�วนร�วมตรวจสอบของ

ประชาชน

3.2 การรับฟKงความคิดเห็น การรับ
และตอบสนองเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข)
ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟcงความคิด 1.โครงการส�งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน 99,000         99,000         99,000         

เห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ตามอํานาจหน�าที่ขององค8กรปกครอง 2.โครงการร�านอาหารปลอดภัยใส�ใจสุขภาพ 250,000       250,000       250,000       

ส�วนท�องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนิน 3.โครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลริมบาทวิถี 250,000       250,000       250,000       

กิจการที่จะมีผลกระทบต�อความเปAนอยู� 4.โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย 500,000       500,000       500,000       

และสุขอนามัยของประชาชนในท�องถิ่น 5.โครงการควบคุมสัตว8และแมลงพาหะนําโรค 1,000,000    1,000,000    1,000,000    

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
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ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

3.2.2 มีช�องทางให�ประชาชนใน 1.โครงการดําเนินงานศูนย8รับเรื่องร�องทุกข8สํานักการประปา 0 0 0

ท�องถิ่นสามารถร�องเรียน/ร�องทุกข8ได� เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โดยสะดวก

3.2.3 มีรายงานหรือแจ�งเปAนลายลักษณ8 1.โครงการจัดตั้งศูนย8ให�คําปรึกษาด�านกฏหมาย ไกล�เกลี่ย และ 0 0 0

อักษรให�ประชาชนผู�ร�องเรียน/ร�องทุกข8 ระงับพิพาทเบื้องต�น
ได�ทราบถึงการได�รับเรื่อง ระยะเวลา

และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร�องเรียน/

ร�องทุกข8

3.3 การส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วน
ร�วมบริหารกิจการขององค)กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น
3.3.1 ดําเนินการให�ประชาชนมีส�วน 1.โครงการจัดทําแผนพัฒนา งบประมาณ และการติดตาม 600,000       600,000       600,000       

ร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาการรจัด ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
งบประมาณ 2.โครงการจัดทําแผนสุขภาพเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 465,000       465,000       465,000       

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
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ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

3.3.2 ดําเนินการให�ประชาชนมีส�วนร�วม 1.กิจกรรมแต�งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 0 0 0

ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน

มิติที่ 3 รวม 13 โครงการ 2 กิจกรรม 7,464,000   7,464,000   7,464,000   

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
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ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

4. การเสริมสร�างและ 4.1  มีการจัดวางระบบและรายงาน
ปรับปรุงกลไกในการ การควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ ตรวจเงินแผ�นดินกําหนด
ราชการขององค8กร 4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทํา 1.  โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 0 0 0

ปกครองส�วนท�องถิ่น ระบบควบคุมภายในให�ผู�กํากับดูแล

4.1.2 มีการติดตามประเมินผลระบบ 1.  โครงการการอบรมการจัดการความเสี่ยง 60,000         60,000         60,000         

ควบคุมภายใน  โดยดําเนินการให�มีการ

จัดทําแผนปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง

และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม

แผนการปรับปรุงควบคุมภายในให�ผู�กํากับ

ดูแล

4.2  การสนับสนุนให�ภาคประชาชน
มีส�วนร�วมตรวจสอบการปฏิบัติ  หรือ
การบริหารราชการตามช�องทางที่
สามารถดําเนินการได�

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
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ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

4.2.1 ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วม

ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน

บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต�งตั้ง โอน ย�าย

ข�าราชการ พนักงาน ลูกจ�าง

4.2.2 ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วม 1.  กิจกรรมรายงานผลการใช�จ�ายเงินให�ประชาชนทราบ 0 0 0

ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหาร 2.  กิจกรรม "การติดตามงบประมาณ  ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร�าง" 0 0 0

งบประมาณ การรับ-จ�ายเงิน การหา

ประโยชน8จากทรัพย8สินของทางราชการ

4.2.3 ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วม 1.  กิจกรรม "การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ�างจากตัวแทนชุมชน 0 0 0

ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 2.  โครงการอบรมคณะกรรมการต�างๆ  ตามระเบียบพัสดุ 0 0 0

3.  โครงการอบรมการบูรณาการปฏิบัติงานด�านพัสดุระหว�างภาครัฐ
และภาคประชาชน 80,000         80,000         80,000         

4.3  การส�งเสริมบทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท�องถิ่น
4.3.1 ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท�องถิ่นให�มีความรู� ความเข�าใจ
ในการปฏิบัติหน�าที่ให�เปAนไปตามกฏหมาย

ระเบียบที่เกี่ยวข�องได�กําหนดไว�

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
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ป� 2562 ป� 2563 ป� 2564

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

4.3.2 ส�งเสริมให�สมาชิกสภาท�องถิ่นให�มี 1.  กิจกรรมการติดตามผลการแก�ไขปcญหาที่สมาชิกสภาท�องถิ่นนํา 0 0 0

บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน เสนอในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ของฝYายบริหารตามกระบวนการ และ

วิธีการที่กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข�อง

ได�กําหนดไว� โดยไม�ฝcกใฝYฝYายใด

4.4  เสริมพลังการมีส�วนร�วมของ
ชุมชน (Community)  และบูรณาการ
ทุกภาคส�วนเพื่อต�อต�านการทุจริต
4.4.1 ส�งเสริมให�มีการดําเนินการเฝKา 1.  โครงการเสริมสร�างความเข�มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขต 300,000       300,000       300,000       

ระวังการทุจริต เทศบาล

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส�วนเพื่อต�อต�าน 1.  โครงการอบรมการรวมพลังต�อต�านการทุจริตของทุกภาคส�วน 150,000       150,000       150,000       

การทุจริต

มิติที่ 4 รวม 6 โครงการ 4 กิจกรรม 590,000      590,000      590,000      

รวมทั้งสิ้น 44 โครงการ 18 กิจกรรม 4 มาตรการ 15,257,700 15,257,700 15,257,700 

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

 

มิติท่ี 1  การสร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต 
1.1 การสร�างจิตสํานึกและความตระหนักแก�บุคลากรท้ังข�าราชการการเมือง ฝ+ายบริหาร ข�าราชการฝ+ายการเมือง 

ผ�ายสภาท�องถ่ิน และฝ+ายประจําขององค0กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
1.1.1 การสร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีให�บังเกิดประโยชน0สุขแก�   

    ประชาชนในท�องถ่ิน 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด�านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล�อม 

 

2. หลักการและเหตุผล 

  จากสถานการณ ป"จจุบันท่ีมีการพัฒนาของภาคเศรษฐกิจ และการขยายตัวของเมืองท่ีเพ่ิมข้ึน      
อย,างต,อเนื่อง ได�ส,งผลกระทบต,อวิถีชีวิตความเป0นอยู, สภาพแวดล�อม และสุขภาพของประชาชน ก,อให�เกิดป"ญหาด�าน
อนามัยสิ่งแวดล�อมมากยิ่งข้ึน เช,น ทําให�ปริมาณน้ําเสียและขยะเพ่ิมข้ึน เกิดสภาพชุมชนแออัด สภาพแวดล�อมการอยู,
อาศัยเสื่อมโทรม มลพิษทางอากาศ สารเคมีปนเป67อนในห,วงโซ,อาหาร ซ่ึงล�วนก,อให�เกิดผลกระทบต,อสุขภาพอนามัย
และความเป0นอยู,ของประชาชนท้ังทางตรงและทางอ�อม 
  การดําเนินงานเฝ:าระวัง ป:องกัน และแก�ไขป"ญหาด�านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล�อม     จึงถือ
เป0นความสําคัญท่ีจะต�องดําเนินการอย,างเหมาะสมและทันต,อเหตุการณ  โดยกลไกหลักสําคัญท่ีจะส,งเสริมให�การ
ดําเนินงานดังกล,าว สามารถขับเคลื่อนได�อย,างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คือ บุคลากรด�านสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล�อมท้ังระดับบริหารและปฏิบัติการ ท่ีมีบทบาทสําคัญในการส,งเสริม ป:องกัน ป:องปราม และแก�ไขไม,ให�
เกิดป"ญหา ดังนั้น บุคลากรเหล,านี้จึงควรได�รับการพัฒนาศักยภาพให�มีความสามารถท่ีเหมาะสมกับยุคสมัยท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงแบบพลวัตร รวมถึงการเพ่ิมพูนความรู�เฉพาะด�านท่ีเก่ียวข�องกับ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล�อม 
สิ่งเหล,านี้นับว,ามีความจําเป0นอย,างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   อันจะส,งผลให�เกิดการพัฒนางานให�เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนในลําดับถัดไป 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม ได�เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล,าว จึงได�จัดทําโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด�านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล�อมข้ึน        เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข�อง
กับงานด�านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล�อม ให�มีองค ความรู�ด�านวิชาการต,างๆ และความเชี่ยวชาญความชํานาญใน
การปฏิบัติงาน สามารถบูรณาการให�เกิดประโยชน สูงสุดต,อไปได�    
 

3. วัตถุประสงค0 
  1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรผู�ปฏิบัติงานให�มีความรู�และทักษะในการดําเนินงานด�านสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล�อม และสามารถปฏิบัติงานได�อย,างมีประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อสร�างเสริมประสบการณ และวิสัยทัศน ด�านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล�อม     ให�
กว�างไกลและเหมาะสมกับสถานการณ  
  3. เพื่อบูรณาการองค ความรู�ที่ได�มาประยุกต ให�สอดคล�องเหมาะสมกับหน,วยงาน และเผยแพร,
ความรู�ให�เกิดการจัดการด�านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล�อมท่ีถูกต�อง นําไปสู,คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
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4. เป5าหมาย 
 
จัดให�มีการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานแก,พนักงานและผู�รับจ�างเหมาบริการท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข�องกับงานด�าน
สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล�อมหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง จํานวน 40 คน 
 

5. วิธีดําเนินการ 
  1. สํารวจข�อมูลเก่ียวกับการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
  2. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  3. จัดทํากําหนดการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
  4. ติดต,อประสานงานด�านวิทยากร สถานท่ีจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ยานพาหนะ   ท่ีพัก 
อาหาร และหน,วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ฯลฯ 
  5. จัดเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวข�องในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน จัดทําคําสั่งผู�เข�าร,วมอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงาน ทําหนังสือเชิญวิทยากร สถานท่ีศึกษาดูงาน และมอบหมายงานให�เจ�าหน�าท่ี 
  6. จัดเตรียมยานพาหนะสําหรับการเดินทางไปอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
  7. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ ต,างๆ ท่ีใช�ในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
  8. ดําเนินการตามโครงการฯ และประเมินผลโครงการฯ 
  9. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔ 

7. สถานท่ีดําเนินการ 

  ณ ห�องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในพ้ืนท่ี
ต,างจังหวัด  
 

8. งบประมาณ 
  500,00๐.- บาท  
   

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

10. การประเมินผล 
   1. กลุ,มเป:าหมายได�รับการฝUกอบรมด�านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล�อม จํานวน 1 ครั้งต,อปL 
   2. ผู�เข�ารับการฝUกอบรมมีระดับความพึงพอใจอยู,ในระดับคะแนนค,าเฉลี่ย 3.5 
 

11. ผลประโยชน0ท่ีคาดว�าจะได�รับ 
  1. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข�องกับงานด�านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล�อมมีองค ความรู�ด�าน
วิชาการ และทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน  
  2. บุคลากรได�รับประสบการณ และเพ่ิมวิสัยทัศน ด�านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล�อมให�มีมุมมองท่ี
กว�างไกลข้ึน 
  3. สามารถบูรณาการองค ความรู�ให�เกิดการพัฒนางานอย,างยั่งยืน 
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1.1.2 สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “ส,งเสริมการปฏิบัติงานตามคู,มือประมวลจริยธรรมของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช” 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
         เนื่องจาก ได�มีพระราชกฤษฎีกาว,าด�วยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี           
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ เก่ียวกับ
จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามนโยบายของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ด�านการเมือง การบริหารในการยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารเทศบาลท่ีได�วางไว� 
  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได�มีมาตรการ “ส,งเสริมการปฏิบัติงานตามคู,มือประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช” เพ่ือให�เป0นไปตามหลักพระราชกฤษฎีกา ฯ และตรงตามวิสัยทัศน ของระบบ
บริหารภาครัฐ และเพ่ือให�เป0นไปตามยุทธศาสตร ชาติว,าด�วยการป:องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยมีการส,งเสริม
การปฏิบัติงานตามคู,มือประมวลจริยธรรม ข้ึน 
 

๓. วัตถุประสงค0 
           ๑. เพ่ือจัดทํา แก�ไข และปรับปรุงประมวลจริยธรรม โดยมีการส,งเสริมให�กลุ,มเป:าหมายปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมท่ีได�จัดทําข้ึน 
  ๒. เพ่ือเป0นการสร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม   
 

๔. เป5าหมาย 
  คณะผู�บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครู และลูกจ�างของเทศบาล จํานวนท้ังหมด 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
          เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
   

๖. วิธีดําเนินการ 
    ๑. แต,งต้ังคณะทํางานโครงการ 
     ๒. แต,งต้ังคณะทํางานคณะกรรมการจริยธรรม 

๓. จัดทําและแก�ไขปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
๔. ประกาศประมวลจริยธรรมให�ทราบโดยท่ัวกัน 
๕. นําประมวลจริยธรรมมาบังคับใช�ในองค กร 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
           ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณ 
  ไม,ใช�งบประมาณ  
  
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0 
                   ๑. คณะผู�บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครู และลูกจ�างของเทศบาล จํานวนท้ังหมดได�รับการ
ส,งเสริมให�ปฏิบัติงานตามคู,มือประมวลจริยธรรมเพ่ิมข้ึน 



๒๔ 

 

          ๒.  พนักงานเทศบาล พนักงานครู  และลูกจ�างของเทศบาล จํานวนท้ังหมด มีจิตสํานึก                     
และความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  
 

๑๐. ท่ีปรึกษาโครงการ 
         ๑. ผศ.เชาวน วัศ  เสนพงศ   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
                   ๒. นายพงศ สินธุ   เสนพงศ   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
          ๓. นายไสว  เขียวจันทร   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
          ๔. นายสมเธียร ภู,สันติสัมพันธ   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
          ๕. นายมนัส  พงศ ยี่หล�า รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

๑๑. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
   งานการเจ�าหน�าท่ี  ฝ^ายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาล  
 

 

1.1.3 สร�างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม�กระทําการอันเปLนการขัดกันแห�งผลประโยชน0ทับซ�อน 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “สร�างความโปร,งใสในการใช�จ,ายงบประมาณ” 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป0นองค กรปกครองส,วนท�องถ่ินขนาดใหญ, ในแต,ละปLมีงบประมาณทางด�าน
รายรับและรายจ,าย เป0นจํานวนมาก  การใช�จ,ายงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจ�าง จึงจําเป0นต�องให�เกิดความโปร,งใส 
สามารถตรวจสอบได� เพ่ือให�การบริหารงบประมาณเป0นไปด�วยความคุ�มค,า ภายใต�กฎหมายพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว,าด�วยการป:องกันการปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2558 

3.วัตถุประสงค0 

 3.1  เพ่ือเป0นการปฏิบัติงานให�โปร,งใส สามารถตรวจสอบได� 
 3.2  เพ่ือให�หน,วยงานมีระบบป:องกันผลประโยชน ทับซ�อน 
 3.3  เพ่ือเป0นการป:องกันการใช�จ,ายเงิน เพ่ือส,งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ�อง 

4.  เป5าหมาย/ผลผลิต 

 เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านพัสดุ 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

6.  วิธีดําเนินการ 

 6.1  จัดทําคู,มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน,วยงาน ถึงความเก่ียวข�องกับผู�เสนองานในการ
จัดหาพัสดุ 

 



๒๕ 

 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔ 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไม,ใช�งบประมาณ 

9.  ผู�รับผิดชอบ 

 ฝ^ายพัสดุและทรัพย สิน  สํานักการคลัง  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

10.  ตัวช้ีวัด 

 10.1  มีระบบป:องกันผลประโยชน ทับซ�อน 
 10.2  มีการป:องกันการใช�จ,ายเงิน  เพ่ือส,งเสริมธุรกิจของตนเองและพวกพ�อง 
 10.3  มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร,งใสตรวจสอบได� 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมให�ความรู� เรื่อง ผลประโยชน ทับซ�อนให�กับพนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง 
ของสํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

2. หลักการและเหตุผล  
 ด�วยสถานการณ หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน ส,วนตนเข�ามาเก่ียวข�องจนส,งผลกระทบ 
ต,อการตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน�าท่ีในตําแหน,ง การกระทําดังกล,าวอาจเกิดข้ึนโดยรู�ตัวหรือไม,รู�ตัว ท้ังเจตนาหรือไม, 
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป0น การปฏิบัติสืบต,อกันมาจนไม,เห็นว,าจะเป0นสิ่งผิดแต,อย,างใด   พฤติกรรมเหล,านี้เป0นการ 
กระทําความผิดทางจริยธรรมของ เจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีต�องคํานึงถึงผลประโยชน สาธารณะ (ประโยชน ของส,วนรวม)  
แต,กลับตัดสินใจปฏิบัติหน�าท่ีโดยคํานึงถึง ประโยชน ของตนเองหรือพวกพ�อง  
 “ผลประโยชน ทับซ�อน” หมายถึง สถานการณ ท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐมีผลประโยชน ส,วนตนอยู, และมี 
การใช�อิทธิพลตามอํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือให�เกิดประโยชน ส,วนตัว โดยก,อให�เกิดผลเสียต,อผล 
ประโยชน ส,วนรวม ผลประโยชน ทับซ�อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม,จํากัดอยู,ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย สินเท,านั้น แต, 
รวมถึงผลประโยชน อ่ืนๆ ท่ีไม,ใช,รูปตัวเงินหรือทรัพย สินก็ได� อาทิการแต,งต้ังพรรคพวกเข�าไปดํารงตําแหน,งในองค กร 
ต,างๆ ท้ังในหน,วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จํากัด หรือการท่ีบุคคลผู�มีอํานาจท่ีตัดสินใจให�ญาติพ่ีน�องหรือบริษัท 
ท่ีตนมีส,วนได�ส,วนเสียได�รับสัมปทานหรือผลประโยชน จากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแย�งกัน 
ระหว,างผลประโยชน ส,วนตนและผลประโยชน ส,วนรวม ซ่ึงหน,วยงานภาครัฐทุกหน,วยงานต�องเข�ารับการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร,งใสในการดําเนินงานของหน,วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให�หน,วยงานควรมีการประชุมหรือ 
สัมมนาภายในองค กร เพ่ือให�ความรู�เรื่องการป:องกันผลประโยชน ทับซ�อนแก,เจ�าหน�าท่ี เพ่ือป:องกันผลประโยชน ทับซ�อน  
 ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได�จัดกิจกรรมให�ความรู� ความเข�าใจการป:องกันผลประโยชน  

ทับซ�อน แก,บุคลากรในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   เพ่ือป:องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  จึงได�จัดกิจกรรม 

ป:องกันผลประโยชน ทับซ�อน ผ,านการประชุมผู�บริหารกับพนักงานเทศบาล เพ่ือให�พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือ 
ระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป0นเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไม,ให�เกิดผลประโยชน ทับซ�อน 
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3. วัตถุประสงค0  
 3.1 เพ่ือให�ความรู� ความเข�าใจแก,พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง เก่ียวกับการ 
ป:องกันผลประโยชน ทับซ�อน 
  3.2 เพ่ือเสริมสร�างพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปร,งใสของพนักงานเทศบาลและเจ�าหน�าท่ี 
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 3.3 เพ่ือเสริมสร�างให�พนักงานเทศบาลและเจ�าหน�าท่ีของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีจิต 

สํานึก ค,านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซ่ือสัตย  สุจริต มุ,งม่ันทํางานอย,างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง ส,งผล 
ให�หน,วยงานปลอดจากการทุจริตคอร รัปชัน มุ,งสู,การเป0นข�าราชการท�องถ่ินไทยใสสะอาด 
 

4. เป5าหมาย  
 พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

6. วิธีการดําเนินการ  
 จัดประชุมประจําเดือน และให�ความรู�เรื่องผลประโยชน ทับซ�อน 

 7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
 ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564   

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ  
 ไม,ใช�งบประมาณ  

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0 ตัวช้ีวัด  
 พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�างมีความเข�าใจเรื่องผลประโยชน ทับซ�อน  
ผลลัพธ  พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง มีความรู�เก่ียวกับผลประโยชน ทับซ�อน และมีความ 
ประพฤติปฏิบัติงานไม,ยุ,งเก่ียวกับผลประโยชน ทับซ�อน 
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1.2 การสร�างจิตสํานึกและความตระหนักแก�ประชาชนทุกภาคส�วนในท�องถิ่น 
        1.2.1สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการต�อต�านการทุจริต 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน  

2.หลักการและเหตุผล 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ได�จัดต้ังชุมชนในเขตเทศบาลฯ ข้ึน โดยในแต,ละชุมชนจะมีผู�นําชุมชนและ

คณะกรรมการชุมชน ทําหน�าท่ีเป0นตัวแทนในการประสานงานดําเนินกิจกรรมและมีส,วนร,วมในการให�บริการ และ
แก�ไขป"ญหาของชุมชนร,วมกับเทศบาลฯเป0นอย,างดี  และคณะกรรมการชุมชนยังมีบทบาทและเป0นกลไกสําคัญ ในการ
เผยแพร, ประชาสัมพันธ  ข�อมูลข,าวสารและนโยบายการดําเนินงานของเทศบาลฯให�กับประชาชนในชุมชนได�รับทราบ
อย,างท่ัวถึง และเกิดทัศนคติท่ีดีต,อเทศบาลฯอย,างดีมาโดยตลอด เพ่ือสร�างขวัญ กําลังใจและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานด�วยความทุ,มเท เสียสละของผู�นําชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ตลอดจนการเกิดเครือข,ายการทํางานร,วมกัน 
อันจะนําไปสู,การแลกเปลี่ยนเรียนรู�ประสานงานความร,วมมือระหว,างชุมชนกับเทศบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงได�
จัดทําโครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน  ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค0 
1. เพ่ือให�ผู�นําชุมชนและคณะกรรมการชุมชนได�ศึกษาเรียนรู�และสัมผัสกับประสบการณ  สิ่งแวดล�อม 

วิทยาการและแหล,งเรียนรู�ท่ีแปลกใหม, 
2. เพ่ือให�ผู�นําชุมชนและคณะกรรมการชุมชนได�มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยน สังสรรค   และสร�างความรัก   
    ความสามัคคี อันจะนําไปสู,การประสานความร,วมมือในการจัดกิจกรรมของชุมชนกับเทศบาลฯ 
3. เพ่ือสร�างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานด�วยความเสียสละแก,องค กรชุมชน 

4.  เป5าหมาย 
-   ผู�นําชุมชน, คณะกรรมการชุมชน    
-   ผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ีกองสวัสดิการสังคม / กอง/ฝ^ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�อง  

5 สถานท่ีดําเนินการ 
- จัดอบรมท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หรือสถานท่ีอ่ืนๆตามความเหมาะสม 
- ทัศนศึกษาดูงานนอกพ้ืนท่ี / ต,างจังหวัด / ต,างภาค 

 

6.  วิธีดําเนินการ 
1. ขออนุมัติโครงการฯ 
2. กําหนดหลักสูตรวัน เวลาและสถานท่ีในการอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี                   

ตามความ   เหมาะสม 
3. ประสานผู�นําชุมชน คณะกรรมการชุมชน เข�าร,วมอบรมและประชุมชี้แจงทําความเข�าใจ 
4. ประสานวิทยากรและสถานท่ีฝUกอบรมท้ังภายในและภายนอกสถานท่ี 
5. ดําเนินการฝUกอบรมผู�นําและคณะกรรมการชุมชน ในหัวข�อ “การสร�างเครือข,ายชุมชนท่ีเข�มแข็ง

ในการพัฒนาท�องถ่ิน” หรือหัวข�ออ่ืนๆตามความเหมาะสม 
6. สรุปและประเมินผลโครงการฯ 
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7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
   ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564   
8.  งบประมาณ 

งบประมาณรายจ,ายท่ัวไปประจําปLงบประมาณ กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร�างความเข�มแข็ง 
ของชุมชน งานส,งเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็งของชุมชน หมวดค,าใช�สอย ประเภทรายจ,าย       ท่ีเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม,เข�าลักษณะรายจ,ายหมวดอ่ืนๆ (โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน) งบประมาณต้ังไว� 
2,000,000 บาท  
 

9.  ผู�รับผิดชอบโครงการ 
กองสวัสดิการสังคม  ฝ^ายพัฒนาชุมชน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0  

1. ผู�นําชุมชนและคณะกรรมการชุมชนได�รับความรู� และประสบการณ อันแปลกใหม, มีโลกทัศน 
กว�างไกล 

2. ผู�บริหาร  เจ�าหน�าท่ี  ผู�นําชุมชน  และคณะกรรมการชุมชน  ได�พบปะสังสรรค   สรุปผลการ
ดําเนินงาน ประจําปLร,วมกัน  และร,วมกิจกรรม  เกิดความรักความสามัคคี  เป0นเครือข,ายการทํางาน
ร,วมกัน 

3. ผู�นําชุมชน  มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานด�วยความทุ,มเท  และเสียสละ 
 

1.2.2 สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน0สาธารณะ 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการอบรมให�ความรู�เก่ียวกับระเบียบและกฎหมายในการจัดเก็บรายได� 

2.หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากฝ^ายพัฒนารายได� ส,วนพัฒนารายได� สํานักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป0นการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารการจัดเก็บรายได� เช,น จัดเก็บภาษีท�องถ่ิน การจัดเก็บค,าเช,า ค,าธรรมเนียมใบอนุญาต
ต,างๆ และการจัดหารายได�  ซ่ึงมีข้ันตอนการปฏิบัติงานอย,างละเอียด รอบคอบ ถูกต�องตามระเบียบกฎหมาย จะต�อง
ดําเนินการด�วยความถูกต�องรวดเร็ว ทันตามกําหนดเวลา และเป0นงานท่ีให�บริการประชาชนเกิดความพึงพอใจในการ
ให�บริการให�เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพต,อผู�รับบริการและองค กร ซ่ึงป"จจุบันมีการปรับเปลี่ยน แก�ไขเพ่ิมเติม 
ระเบียบ แนวทางปฏิบัติงาน ทําให�เจ�าหน�าท่ีจัดเก็บรายได� ต�องมีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบและวิธี
ปฏิบัติงานได�อย,างถูกต�อง มีประสิทธิภาพ มีความโปร,งใส ตรวจสอบได�  และเกิดประโยชน สูงสุดต,อทางราชการ และ
ต�องศึกษาระเบียบ กฎหมายเก่ียวกับการปฏิบัติงานด�านจัดเก็บรายได� และมีการพัฒนาศักยภาพตนเองในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือลดป"ญหาอันเนื่องมาจากความไม,เข�าใจถึงวิธีการ ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน และไม,ต�องเสี่ยงต,อการ
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กระทําความผิดต,อระเบียบท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนการแก�ไขป"ญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมท้ังข�อเสนอแนะ  การ
แก�ไขป"ญหา และแนวทางการปฏิบัติงานท่ีถูกต�อง 

3.วัตถุประสงค0 
 1.เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีจัดเก็บรายได� มีความรู�ความเข�าใจในระเบียบ กฎหมายเก่ียวกับการปฏิบัติงานด�านจัดเก็บ
รายได� สามารถนําไปปฏิบัติได�อย,างถูกต�อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 2.เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีจัดเก็บรายได� มีความรู� ความเข�าใจ บทบาทหน�าท่ี ความรับผิดชอบ ด�านการจัดเก็บรายได� 
ตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข�องได�ดียิ่งข้ึน และสามารถพัฒนาคุณภาพการทํางานให�มีประสิทธิภาพ 
 3.เพ่ือให�ประชาชนผู�มาใช�บริการได�รับความสะดวก รวดเร็ว และมีความพึงพอในมากข้ึน 
 

4.เป5าหมาย 
 จัดให�มีการอบรมแก,เจ�าหน�าท่ีจัดเก็บรายได� และผู�ท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงานของฝ^ายพัฒนารายได� ส,วนพัฒนารายได�  
สํานักการคลัง  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 จัดอบรม ณ ห�องประชุมชั้น 5  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

6.วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู�บริหาร 
 2. มอบหมายงานให�กับผู�รับผิดชอบโครงการและผู�ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. จัดทํากําหนดการและหัวข�อการอบรม 
 4. สรุปผลการฝUกอบรมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให�ผู�บริหารท�องถ่ินทราบ 
 
7.ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปLงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 
 

8.งบประมาณท่ีใช�ในการดําเนินการ  

 ไม,ใช�งบประมาณ 

9.ผู�รับผิดชอบโครงการ 

 ฝ^ายพัฒนารายได�  ส,วนพัฒนารายได�  สํานักการคลัง  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0  
 1.  ผู�เข�ารับการอบรมได�รับเพ่ิมพูนความรู�  เก่ียวกับระเบียบ  กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง  ทําให�มี 
               ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

2.  ผู�เข�ารับการอบรมได�มีความรู� เพ่ือแก�ไขป"ญหาด�านการจัดเก็บรายได� 
3.  ผู�เข�ารับการอบรมได�พัฒนาทัศนคติท่ีดี เพ่ือมุ,งปฏิบัติหน�าท่ีราชการ เป0นสําคัญ    
4.  ผู�เข�ารับการอบรมได�สร�างความเข�าใจ ในบทบาทหน�าท่ีของตนเอง และให�สอดคล�องกับ 
     โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด�านจัดเก็บรายได� ในการ 
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         ให�บริการต,อประชาชน 
5.  ประชาชนผู�มารับริการได�รับความสะดวก และพึงพอใจในการใช�บริการ 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมเสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานการสํารวจข�อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย สิน 

2.  หลักการและเหตุผล   

แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย สินเป0นฐานข�อมูลสําคัญท่ีรวบรวมข�อมูลทรัพย สินของประชาชนท้ังของบุคคล
และนิติบุคคลในเขตองค กรปกครองส,วนท�องถ่ิน  ได�แก, แปลงท่ีดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร�างอ่ืนๆ ป:ายและการ
ประกอบกิจการค�า เพ่ือใช�เป0นเครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได�ขององค กรปกครองส,วน
ท�องถ่ิน  ได�แก, ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีบํารุงท�องท่ี  ภาษีป:าย  และค,าธรรมเนียมใบอนุญาตตามกฎหมาย
สาธารณสุข  อย,างไรก็ตามองค กรปกครองส,วนท�องถ่ินท่ีจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย สินควรนําไปใช�ประโยชน 
ด�านการพัฒนาท�องถ่ินให�เกิดผลสนองตอบความต�องการของประชาชน  

จากการหลักการและเหตุผลดังกล,าว  ในการทําจัดแผนท่ีภาษีฯของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  พนักงาน
และเจ�าหน�าท่ีจะต�องเข�าใจระบบแผนท่ีภาษีฯ ให�ดีเสียก,อนว,ามีหลักการสําคัญท่ีควรยึดถือ นั้น  และสิ่งสําคัญการ
ปฏิบัติงานดังกล,าว  ข�อมูลท่ีได�มาจะต�องเป0นจริงและถูกต�อง  จึงมีความจําเป0นอย,างยิ่งท่ีพนักงานหรือเจ�าหน�าท่ี
จะต�องได�รับการอบบรม  เสริมสร�างและพัฒนาบุคลากรในสังกัด  ให�ตระหนักถึงการสร�างจิตสํานึกให�มีคุณธรรม 
จริยธรรมและปฏิบัติงานด�วยความซ่ือสัตย สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดี มีความยุติธรรมแก,ประชาชน  ในการเก็บข�อมูล
ทะเบียนทรัพย สินให�ถูกต�องครบถ�วน จึงมีกิจกรรมเสริมสร�างคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และก,อให�เกิดประโยชน สูงสุดและองค กรประชาชน  

3.  วัตถุประสงค0  
3.1 เพ่ือให�พนักงานและเจ�าหน�าท่ีมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานอย,างมีความยุติธรรม มีคุณธรรม    จริยธรรม  
3.2 เพ่ือให�พนักงานและเจ�าหน�าท่ีได�รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนเองให�มีจิตสาธารณะ  มีความซ่ือสัตย  

สุจริตต,อตนเองและประชาชน เป0นการป:องกันการทุจริตในหน�าท่ี  
3.3 เพ่ือเป0นการสร�างภาพลักษณ ท่ีดีขององค กรมีความหนักแน,น  อดทนและอดกลั้นต,อสิ่งต,างๆหรือคําพูดท่ี

ยั่วยุอารมณ  เสริมสร�างจิตสํานึกในการทําความดี  
 
4. เป5าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานและเจ�าหน�าท่ีฝ^ายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย สิน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

 

6. วิธีดําเนินการ   
6.1 การแนะนําให�ความรู�ความเข�าใจในการปฏิบัติงานการแก�ไขป"ญหา  และการมีจิตสาธารณะ  โดย

คํานึงถึงประโยชน องค กรและประชาชน  
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6.2 จัดทําคําสั่งแต,งต้ังเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงาน  แบ,งหน�าท่ีความรับผิดชอบให�ชัดเจนและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานพร�อมตรวจสอบข�อมูลท่ีได�มา  
   6.3 ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานถึง ผลดี ผลเสียและจิตสํานึกท่ีดีและยึดหลักความถูกต�องชัดเจน เป0น
ธรรม  คุ�มค,า  
 

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ  
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564   

8. งบประมาณในการดําเนินการ  
ไม,ใช�งบประมาณ  

 

9. ผู�รับผิดชอบ  
สํานักการคลังเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0  
10.1 พนักงานและเจ�าหน�าท่ีมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานอย,างมีความยุติธรรม  มีคุณธรรมจริยธรรม  
10.2 พนักงานและเจ�าหน�าท่ีได�รับการพัฒนาจิตใจ  พัฒนาตนเองให�มีจิตสาธารณะ  มีความซ่ือสัตยฅ 

สุจริตต,อตนเองและประชาชนและเสริมสร�างจิตสํานึกในการอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติงานให�บรรลุวัตถุประสงค ทํา
ให�เกิดภาพลักษณ ท่ีดีต,อองค กร  

10.3 เทศบาลมีรายได�เพ่ิมข้ึนจากการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีบํารุงท�องท่ี ภาษีป:าย เม่ือมีข�อมูล
ท่ีถูกต�องและแม,นยํา  

 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการรักษาสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 

2. หลักการและเหตุผล 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เป0นป"จจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย  โดยเฉพาะ

อย,างยิ่งทรัพยากรธรรมชาติในเขตเมือง เม่ือประชากรมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน ย,อมมีความต�องการใช�ประโยชน จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมต,างๆ สูงข้ึน จึงเป0นเหตุให�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเกิดความเสื่อม
โทรมลงอย,างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันผลจากการบริโภคของมนุษย ก็ยังก,อให�เกิดป"ญหามลพิษต,างๆ ตามมามากมายไม,
ว,าจะเป0นป"ญหาน้ําเน,าเสีย อากาศเป0นพิษ ป"ญหาขยะมูลฝอย ซ่ึงป"ญหาเหล,านี้ส,งผลกระทบต,อสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนท้ังสิ้น  

ประกอบกับในปLงบประมาณ พ.ศ.2560 กระทรวงมหาดไทย แจ�งประสานให�องค กรปกครองส,วน
ท�องถ่ินจัดต้ังงบประมาณเพ่ือการส,งเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม/โครงการ “รักน้ํา รักป�า รักษาแผ�นดิน”                 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู,หัวเสด็จเถลิงถวัลย ราชสมบัติ ครบ 70 ปL และสมเด็จพระนางเจ�าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา7 รอบ 84 พรรษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได�จัดทําโครงการ



๓๒ 

 

รักษาสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติข้ึน เพ่ือปลูกจิตสํานึกให�ประชาชน     ได�ร,วมกันอนุรักษ ทรัพยากรน้ําและป̂า 
รวมท้ังรักษาสิ่งแวดล�อมและอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ในเขตเมือง 

3.วัตถุประสงค0 
1. เพ่ือให�เด็กและเยาวชน รวมถึงผู�นําและคณะกรรมการชุมชน มีความรู�และแนวทางในการอนุรักษ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
2. เพ่ือปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ สิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
3. เพ่ือให�เกิดกระบวนการมีส,วนร,วมของประชาชนในการร,วมกันจัดกิจกรรมท่ีลดป"ญหาสิ่งแวดล�อม

และการอนุรักษ แหล,งน้ําในเขตเมือง   
4. เพ่ือฟ67นฟูและรักษาระบบนิเวศให�กับแหล,งน้ํา คูคลองต,างๆ ในเขตเมือง  

4.  เป5าหมาย 
เด็ก เยาวชน ผู�นําและคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
         1. พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เช,น  วัด สวนธารณะ                             
             และสถานท่ีท่ีประชาชนในชุมชนใช�ประโยชน ร,วมกัน เป0นต�น    

                2. คลองสายหลักในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได�แก, คลองคูพาย คลองสวนหลวง คลองป̂าเหล�า     
                    คลองหน�าเมือง คลองท,าวัง คลองทุ,งปรัง คลองเตย 
6. วิธีดําเนินการ 

1. สํารวจพ้ืนท่ี/สถานท่ีดําเนินการ 
2. กําหนดรูปแบบกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  
3. ขออนุมัติดําเนินโครงการฯ  
4. สนับสนุนการดําเนินงานของชุมชนด�านวัสดุ/อุปกรณ  
5. ดําเนินการตามแผนและกําหนดการท่ีกําหนดไว�  
6. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564   

8. งบประมาณ 
งบประมาณรายจ,ายท่ัวไปประจําปL กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน งาน

ส,งเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็งของชุมชน หมวดค,าใช�สอย ประเภทรายจ,ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม,
เข�าลักษณะรายจ,ายหมวดอ่ืนๆ (โครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม) งบประมาณต้ังไว� 150,000 
บาท (หนึ่งแสนห�าหม่ืนบาทถ�วน)   

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
กองสวัสดิการสังคม ฝ^ายพัฒนาชุมชน 



๓๓ 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0  
1. เด็กและเยาวชน รวมถึงผู�นําและคณะกรรมการชุมชน มีความรู�และแนวทางในการอนุรักษ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
2. ประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
3. ประชาชนเกิดความสามัคคี และเกิดกระบวนการมีส,วนร,วมของประชาชนในการร,วมกันจัดกิจกรรม

ท่ีลดป"ญหาสิ่งแวดล�อมและการอนุรักษ แหล,งน้ําในเขตเมือง  
4. ระบบนิเวศของแหล,งน้ํา คูคลองในเขตเมืองได�รับการดูแลและฟ67นฟู  

 

1.2.3 สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. หลักการและเหตุผล 

         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดํารัสแก�พสกนิกร                       

ชาวไทยเก่ียวกับการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป.นปรัชญาท่ีตั้งอยู�บนพ้ืนฐานของ                    

ทางสายกลาง และความไม�ประมาท โดยคํานึงถึงการพ่ึงพาตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช�                  

ความมีเหตุผล การสร�างภูมิคุ�มกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใช�ความรู�ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน

ตัดสินใจและกระทําในสิ่งท่ีควรจะเป.น เพ่ือให�สามารถดํารงชีวิตอย�างยั่งยืนภายใต�กระแสโลกาภิวัฒน7                

และความเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ การวางรากฐานการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียงมีความจําเป.นอย�าง

ยิ่งท่ีจะต�องปลูกฝ:งให�เกิดข้ึนกับทุกคนในสังคมไทย  

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงส�งเสริมการน�อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค7ท�าน

มายึดหลักปฏิบัติ เพ่ือเป.นแนวทางในการดํารงชีวิต และเป.นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือให�เกิดประโยชน7ต�อ

บุคลากรขององค7กร จึงได�จัดทําโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู�หลักเศรษฐกิจ

พอเพียง ข้ึน 

๓. วัตถุประสงค� 

           ๑. เพ่ือเป.นการสร�างความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได�อย�างถูกต�อง 

  ๒. เพ่ือส�งเสริมให�มีการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๔. เป�าหมาย 

                   คณะผู�บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง และผู�ท่ีเก่ียวข�อง จํานวน  ๕๐ คน                 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 



๓๔ 

 

          เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

๖. วิธีดําเนินการ 

            ๑. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

     ๒. จัดทําคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน 

๓. ติดต�อประสานวิทยากร,สถานท่ีจัดอบรมสัมมนา 

๔. จัดทํากําหนดการอบรมสัมมนา 

๕. กําหนดรูปแบบการอบรมสัมมนา 

๖. ประชาสัมพันธ7ผู�ท่ีมีความประสงค7เข�าร�วมกิจกรรม 

           ๗. จัดเตรียมเอกสารวัสดุอุปกรณ7 สําหรับการอบรมสัมมนา 

           ๘. จัดกิจกรรมรูปแบบการอบรมสัมมนา  

            ๙. ติดตามประเมินผลโครงการและสรุปประเมินผลเสนอผู�บริหาร      
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564   
 

๘. งบประมาณ 

  เบิกจ�ายจากงบประมาณรายจ�ายประจําปHงบประมาณ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

งบดําเนินงาน หมวดค�าใช�สอย ประเภทรายจ�ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ท่ีไม�เข�าลักษณะรายจ�ายหมวด 

อ่ืน ๆ (โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล     จํานวน 480,000 บาท)    
 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ� 

                    ๑. คณะผู�บริหาร พนักงานเทศบาล  ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง และผู�ท่ีเก่ียวข�อง จํานวน                   

๕๐ คน มีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได�อย�างถูกต�อง 

          ๒. คณะผู�บริหาร พนักงานเทศบาล  ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง และผู�ท่ีเก่ียวข�อง จํานวน                   

๕๐ คน มีการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑๐. ท่ีปรึกษาโครงการ 

         ๑. ผศ.เชาวน7วัศ  เสนพงศ7  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

                   ๒. นายพงศ7สินธุ7  เสนพงศ7  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

        ๓. นายไสว  เขียวจันทร7  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

        ๔. นายสมเธียร ภู�สันติสัมพันธ7  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 



๓๕ 

 

        ๕. นายมนัส  พงศ7ยี่หล�า รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
   

๑๑. ผู6รับผิดชอบโครงการ 

   งานการเจ�าหน�าท่ี  ฝKายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาล  

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                         โครงการพัฒนาศักยภาพองค กรสตรีในเขตเทศบาล 

  
2.หลักการและเหตุผล  

ด�วยอํานาจหน�าท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม              
และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก,องค กรปกครองส,วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542                 
มีอํานาจหน�าท่ีในการส,งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู�สูงอายุและผู�พิการ ประกอบกับกรมส,งเสริม     การ
ปกครองท�องถ่ิน แจ�งให�องค กรปกครองส,วนท�องถ่ินท่ัวประเทศ บรรจุโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข�อง         กับงาน
ด�านการพัฒนาสตรีและครอบครัวไว�ในเทศบัญญัติประจําปLงบประมาณ  เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานด�านการพัฒนา
สตรีและการพัฒนาครอบครัวให�มีความ เข�มแข็งและแก�ไขป"ญหาได�อย,างถูกต�อง  

ดังนั้น การพัฒนาองค กรสตรีให�มีความเข�มแข็ง ถือว,าเป0นบทบาทหน�าท่ีหลักอันจะนําไปสู,   ความ
เข�มแข็งของชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได�จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพองค กรสตรี       ในเขตเทศบาล
ข้ึน เพ่ือเป0นการเสริมสร�างและพัฒนาวิสัยทัศน ของสตรีในเขตพ้ืนท่ีให�มีบุคลิกภาพท่ีโดดเด,น น,าเชื่อถือ สร�างการ
ยอมรับ สร�างทัศนคติท่ีเอ้ือต,องานบริการเป0นฐานพลังในการขับเคลื่อน    กิจกรรมต,างๆ ในชุมชนให�ประสบ
ความสําเร็จ เป0นแบบอย,างท่ีดีในการแก�ไขป"ญหาสังคม และมีส,วนร,วม       ในการพัฒนาแก�ไขป"ญหาในระดับท�องถ่ิน
เป0นรากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศต,อไป  

 

1. วัตถุประสงค0  
1. เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพองค กรสตรีในชุมชน ให�เป0นแบบอย,าง โดยยึดหลักการดําเนินชีวิต          บน

พ้ืนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   
2. เพ่ือเสริมสร�างความรู� ทักษะ และเพ่ิมขีดความสามารถต,อการพัฒนาสตรีในการท่ีจะบริหารจัดการ

องค กรสตรีให�มีประสิทธิภาพ  
3. เพ่ือกระตุ�นให�สตรีมีความเข�มแข็ง เป0นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต,างๆ เพ่ือแก�ไขป"ญหาให�กับ

ชุมชนและสังคม  
 

4.  เป5าหมาย  
คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพองค กรสตรีและสมาชิกกลุ,มสตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ  
1. จัดฝUกอบรม ณ สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  
2. ศึกษาดูงานแหล,งเรียนรู�และสถานท่ีท่ีเป0นประโยชน ต,อการดําเนินงานของกลุ,ม    

 

6. วิธีดําเนินการ  
                1. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพองค กรสตรีฯ เพ่ือร,วมหารือเก่ียวกับการจัดทําโครงการ              
เพ่ือส,งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดําเนินงาน  



๓๖ 

 

2. กําหนดหลักสูตรฝUกอบรม วัน เวลาและสถานท่ีในการฝUกอบรมและศึกษาดูงาน 
3. ขออนุมัติดําเนินการ  
4. ติดต,อประสานงานกลุ,มเป:าหมาย วิทยากรและหน,วยงานท่ีเก่ียวข�อง  
5. จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ   

                   6. จัดอบรมตามแผนการดําเนินงานและกําหนดการ  
                   7. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงานโครงการและรายงานผู�ท่ีเก่ียวข�องต,อไป 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ  
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

1. งบประมาณ 
งบประมาณรายจ,ายท่ัวไปประจําปLงบประมาณ กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร�างความเข�มแข็งของ

ชุมชน งานส,งเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็งของชุมชน หมวดค,าใช�สอย ประเภท        รายจ,ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม,เข�าลักษณะรายจ,ายหมวดอ่ืนๆ (โครงการพัฒนาศักยภาพ องค กรสตรีในเขตเทศบาล) งบประมาณ
ต้ังไว� 300,000 บาท (สามแสนบาทถ�วน)   

2. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
กองสวัสดิการสังคม ฝ^ายพัฒนาชุมชน 

3. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0  
1. องค กรสตรีในชุมชน ได�รับการส,งเสริมให�แสดงออกซ่ึงความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยยึด

หลักการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง               
2. องค กรสตรีในชุมชน ได�รับการพัฒนาศักยภาพ ท้ังด�านความรู� ทักษะ อันจะก,อให�เกิดประโยชน ต,อการ 

บริหารจัดการองค กรสตรีในเขตเทศบาล  
3. สตรีและองค กรสตรีในทุกระดับมีความเข�มแข็ง พร�อมเป0นฐานในการผลักดันการขับเคลื่อน                   

ให�เกิดการพัฒนา และพร�อมช,วยเหลือสังคมในการแก�ไขป"ญหาสังคมในทุกๆ ด�านและทุกระดับ 
 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการฝUกอบรมส,งเสริมและพัฒนาอาชีพให�กับประชาชนในเขตเทศบาล 

 

2.หลักการและเหตุผล 
การส,งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนก,อให�เกิดรายได�และแก�ป"ญหาการว,างงาน    ของ

ประชาชนท่ีได�รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ เป0นกระบวนการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือสร�างชุมชน   ให�เข�มแข็ง
และพ่ึงตนเองได� และเป0นอีกวิธีหนึ่งท่ีจะส,งเสริมให�ประชาชนได�เกิดกลุ,มอาชีพท่ีหลากหลาย   มีการพ่ึงพาอาศัยกัน
และกัน เกิดความสามัคคีข้ึนในหมู,คณะ และชุมชนยังสามารถนําสินค�ามาจําหน,าย   หรือแลกเปลี่ยนกันจะเป0นทุน
หมุนเวียนในชุมชน และดึงให�ประชาชนในบริเวณใกล�เคียงมาใช�บริการเช,นเดียวกับการอุดหนุนร�านค�าในชุมชน ซ่ึง
สอดคล�องกับนโยบายการเพ่ิมความเข�มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล ซ่ึงเป0นแนวทางใน
การกระตุ�นกิจกรรมทางเศรษฐกิจให�เกิดข้ึนในระดับฐานรากและชุมชน  



๓๗ 

 

ด�วยอํานาจหน�าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน ของประชาชน ในท�องถ่ินของ
ตนเอง ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก,องค กรปกครองส,วนท�องถ่ิน พ.ศ.2542 
มาตรา 16 (6) “การส,งเสริม การฝUกและประกอบอาชีพ” เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได�จัดทําโครงการ
ฝUกอบรมส,งเสริมและพัฒนาอาชีพให�กับประชาชนในเขตเทศบาลข้ึน  เพ่ือเป0นการเพ่ิมศักยภาพ 

และขีดความสามารถกลุ,มอาชีพในเทศบาลให�มีประสิทธิภาพ สามารถพ่ึงตนเองได�   มีภูมิคุ�มกันต,อการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจ ตลอดจนให�คนจนไม,มีอาชีพ ให�มีรายได�เสริมสามารถครองตนเองให�อยู,ได� รวมท้ัง 

สนับสนุนกลุ,มอาชีพท่ีมีอยู,ให�ได�รับการต,อยอดเพ่ือความเจริญเติบโต   สามารถเป0นสินค�าท่ีได�รับการยอมรับในระดับ
หนึ่ง อันจะเป0นการสร�างความเข�มแข็งของภาคประชาชนให�มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต,อไป 

 

3.วัตถุประสงค0 
1. เพ่ือส,งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู�ของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือส,งเสริมให�เกิดการสร�างรายได�และทุนหมุนเวียนภายในชุมชน 
3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถกลุ,มอาชีพในเทศบาลให�มีประสิทธิภาพ                    

สามารถพ่ึงตนเองได� มีภูมิคุ�มกันต,อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ  
 

4.  เป5าหมาย 
ประชาชน/องค กร/กลุ,มอาชีพ/ผู�ว,างงานและผู�สนใจท่ีอยู,ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

5.  สถานท่ีดําเนินการ  
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมกับหลักสูตรฝUกอบรม    
 

6.  วิธีการดําเนินการ 
1. ประชาสัมพันธ โครงการให�ประชาชนในเขตเทศบาลได�รับทราบ 
2. สํารวจความต�องการด�านอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลผ,านผู�นําชุมชน 
3. รวบรวมความต�องการด�านการฝUกอาชีพและศึกษาข�อมูลหลักสูตรฝUกอบรม 
4. ขออนุมัติดําเนินการ 
5. ประสานวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพท่ีจัดฝUกอบรม 
6. จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ ในการฝUกอบรม  
7.   ดําเนินการจัดฝUกอบรมตามแผนการดําเนินงานและกําหนดการ  

              8.   ติดตามและประเมินผล 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ  
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564   

8.  งบประมาณ 

งบประมาณรายจ,ายท่ัวไปประจําปLงบประมาณ กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร�างความเข�มแข็งของ
ชุมชน งานส,งเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็งของชุมชน หมวดค,าใช�สอย ประเภท  รายจ,ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม,เข�าลักษณะรายจ,ายหมวดอ่ืนๆ (โครงการฝUกอบรมส,งเสริม   และพัฒนาอาชีพให�กับประชาชนใน
เขตเทศบาล) งบประมาณต้ังไว� 150,000 บาท (หนึ่งแสนห�าหม่ืนบาทถ�วน) 



๓๘ 

 

9.  ผู�รับผิดชอบโครงการ 

กองสวัสดิการสังคม ฝ^ายพัฒนาชุมชน 

 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0  

1. กลุ,มอาชีพต,าง ๆ ในชุมชนได�รับการส,งเสริมความรู� ทักษะ และเพ่ิมพูนประสบการณ                 
สามารถดํารงชีพด�วยความพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

2. ผู�ว,างงาน ผู�ตกงาน มีอาชีพรองรับ สามารถบรรเทาป"ญหาความเดือดร�อนของประชาชนได� 
3. สนับสนุนให�เกิดผลิตภัณฑ ชุมชน และพัฒนาให�มีคุณภาพไปสู,ตลาดภายนอกอย,างมีมาตรฐาน 
4. ชุมชนเกิดความเข�มแข็ง มีความรักความสามัคคี และเกิดการเรียนรู�ร,วมกันในชุมชน 

 
1.3 สร�างจิตสํานึกและความตระหนักแก�เด็กและเยาวชน 
      1.3.1 สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย0สุจริต 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการรณรงค ป:องกันยาเสพติดในสถานศึกษา   

2. หลักการและเหตุผล 

เยาวชน  คือ อนาคตของชาติ  ป"จจุบันสังคมไทยกําลังประสบป"ญหาวิกฤต จากสถานการณ ป"ญหา
ยาเสพติดท่ีได�เริ่มแพร,ระบาดและกําลังทวีความรุนแรงมากข้ึนอย,างน,าวิตก การหวนกลับมาระบาดอย,างหนักของยา
เสพติดในป"จจุบัน  เป0นผลให�เยาวชน หลงผิดเข�าสู,วงจร ของการซ้ือขายและเสพยาเสพติดเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเป0นอุปสรรค
สําคัญในการพัฒนาประเทศ และเป0นการทําลายทรัพยากรบุคคลซ่ึงเป0นอนาคต และเป0นพลังในการพัฒนาประเทศให�
ด�อยคุณภาพ อันจะส,งผลกระทบต,อความม่ันคงของชาติ และเป0นภาระงบประมาณของประเทศในการบําบัดรักษา
ผู�ป^วยท่ีเกิดจากการเสพยาเสพติด อีกท้ังยังเป0นป"ญหาท่ีสร�างความรู�สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดให�กับพ,อแม,ผู�ปกครอง 
และป"ญหายาเสพติดได�นํามาซ่ึงความรุนแรง          ในครอบครัวและอาชญากรรมต,างๆในสังคม  เช,น การลักขโมย 
ฉกชิงวิ่งราวและการก,อป"ญหาอาชญากรรมอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย ซ่ึงทําให�มีผลกระทบต,อสังคมโดยรวม     

ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จึงได�ตระหนักถึงป"ญหาดังกล,าว และเห็นว,าทุกภาคส,วนของ
สังคมควรมีบทบาทในการแก�ป"ญหาร,วมกัน การปล,อยให�เป0นหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีตํารวจหรือหน,วยงานภาครัฐ
รับผิดชอบเพียงฝ^ายเดียวไม,เพียงพอ และจะทําให�ป"ญหาการแพร,ระบาดของยาเสพติดรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ  จึงได�กําหนด 

โครงการ “ รณรงค0ป5องกันยาเสพติดในสถานศึกษา” ข้ึนเพ่ือเป0นการสนองต,อนโยบายรัฐบาลในการนําสังคมไทยไปสู,สังคม
ท่ีพึงปรารถนา คือ สังคมอยู,เย็นเป0นสุขร,วมกัน 

3. วัตถุประสงค0    
2.1  เพ่ือให�เด็กและเยาวชนได�รับรู�และรับทราบถึงป"ญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
2.2  เพ่ือสร�างผู�นําเยาวชนในการต,อต�านและป:องกันการแพร,ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 
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2.3  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด  สร�างภูมิคุ�มกันทางด�านร,างกายจิตใจให� กับ
เยาวชนไม,ตกเป0นทาสของยาเสพติด 

2.4  เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร,วมแก�ป"ญหายาเสพติดในชุมชนอย,างเป0นรูปธรรม 
2.5  เพ่ือรณรงค สร�างกระแสปลุกจิตสํานึกและกระตุ�นให�เยาวชนในการป:องกัน และแก�ไขป"ญหายา

เสพติด 
2.6 จัดทัศนศึกษาดูงานการป:องกันดูแลรักษาผู� ติดยาเสพติด ณ สํานักวัดไม� เสียบ               

อําเภอชะอวด 
2.7  จัดทัศนศึกษานอกสถานท่ีเพ่ือสร�างผู�นําเยาวชน หรือให�เด็กและเยาวชนได�ศึกษา  ความรู�เก่ียว 

กับการอนุรักษ ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ตลอดถึงพิพิธภัณฑ แห,งชาติ และภูมิป"ญญาชาวบ�าน 
2.8  สนับสนุนสถานศึกษาจัดกิจกรรมด�านการป:องกันเฝ:าระวังการแพร,ระบาดยาเสพติด               

ในสถานศึกษาเพ่ือส,งเข�าร,วมการคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค กรปกครองส,วนท�องถ่ินท่ีดําเนินการป:องกัน 
เฝ:าระวัง และแก�ไขป"ญหายาเสพติดดีเด,น  
 

4. เป5าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

- นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จํานวนประมาณ  200  คน  ได�เข�าร,วม
กิจกรรมรณรงค ป:องกันยาเสพติดในสถานศึกษา   

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ได�ทํากิจกรรมร,วมกันและได�รู�ป"ญหาและพิษ

ภัยของยาเสพติด  และสามารถสร�างภูมิคุ�มกันทางด�านร,างกาย  จิตใจ  ไม,ให�ตกเป0นทาสของยาเสพ
ติด 

 

5. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
4.1  ประชุมผู�ท่ีเก่ียวข�องจัดทําโครงการ 
4.2  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
4.3   แต,งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและประสานงานผู�ท่ีเก่ียวข�อง 
4.4   ดําเนินงานตามโครงการ  
4.5  สรุปและประเมินผลการดําเนินการ  

 

6. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินงาน 
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564   

7. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
  สํานักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

8. งบประมาณ 
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งบประมาณเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ,ายประจําปL สํานัก
การศึกษา ต้ังจ,ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป หมวดค,าตอบแทน ใช�สอยและวัสดุ (ค,าใช�สอย) ประเภทรายจ,ายท่ีเก่ียวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการท่ีไม,เข�าลักษณะรายจ,ายหมวดอ่ืนๆ   (ค,าใช�จ,ายในการรณรงค ป:องกันยาเสพติดในสถานศึกษา) 
เป0นเงิน 283,000 บาท  (สองแสนแปดหม่ืนสามพันบาทถ�วน)  โดยถัวเฉลี่ยจ,ายกันได�ทุกรายการ  ดังนี้ 

1. ค,าอาหาร ม้ือกลางวัน และอาหารว,าง และเครื่องด่ืม   
2. ค,าตอบแทนวิทยากร  
3. ค,าใช�จ,ายเก่ียวกับการใช�สถานท่ีและการตกแต,งสถานท่ีฝUกอบรม    
4. ค,าใช�จ,ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

 

9. การประเมินผล 
  1.  ประเมินผลจากความรู�ความเข�าใจของผู�เข�าร,วมโครงการฯ ยาเสพติด 
  2.  ประเมินผลจากความพึงพอใจต,อการเข�าร,วมโครงการฯ ของเด็กและเยาวชน  
 
10.  ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
     1. เด็กและเยาวชนท่ีเข�าร,วมโครงการฯมีความรู� ความเข�าใจถึงป"ญหาและพิษภัยของยาเสพติด 

2. เกิดแกนนําในการต,อต�านและป:องกันการแพร,ระบาดของยาเสพติดในชุมชน 
3. ผู�เข�าร,วมโครงการฯสามารถให�คําแนะนําเพ่ือน และเยาวชนในชุมชนถึงพิษภัย ของยาเสพติดได� 
4. สถานศึกษาได�รับคัดเลือกคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค กรปกครองส,วนท�องถ่ิน ท่ีดําเนินการ  
   ป:องกัน เฝ:าระวัง และแก�ไขป"ญหายาเสพติดดีเด,น  

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการฝUกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล กิจกรรมหลักสูตร “โตไปไม,โกง” 

2. หลักการและเหตุผล 

  การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน  ทรัพยากรมนุษย ท่ีสําคัญ คือ บุคลากรได�แก,  ผู�บริหาร
สถานศึกษา ครู  ผู�รับผิดชอบสอนในรายวิชาต,าง ๆ ท่ีมีความรู�  ความสามารถ  และความชํานาญการในการจัด
กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น  อั น จ ะ ช, ว ย ใ ห� เ กิ ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า                     
ฉะนั้น การบริหารบุคคลทางการศึกษาของหน,วยงาน ควรมีการดูแล บํารุงรักษา และส,งเสริมให�ทุกคนมีขวัญ และ
กําลังใจในการทํางาน  มีความเสียสละและอุทิศตนอย,างเต็มท่ีในทางปฏิบัติราชการ อนึ่งคณะรัฐมนตรีได�มีมติเห็นชอบ
ในหลักการให�กระทรวงศึกษาธิการบรรจุหลักสูตร “โตไปไม,โกง” ในโครงสร�างส,วนกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนจํานวน 1 
ชั่วโมงต,อสัปดาห  

 ฉะนั้นเทศบาลจึงได�จัดโครงการฝUกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล  กิจกรรมหลักสูตร    “โตไปไม,
โกง” เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ข้ึนแก,บุคลากรของพนักงานครู สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือพัฒนา 
และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให�นักเรียน และโรงเรียนมีมาตรฐานทางการเรียน และการศึกษาได�อย,างมี
ประสิทธิภาพ 



๔๑ 

 

 
3. วัตถุประสงค0 
  1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบุคลากรด�านการศึกษาให�มีประสิทธิภาพ 
  2. เพ่ือพัฒนาทักษะประสบการณ แก,ครูผู�สอน และบุคลากรท่ีเก่ียวข�อง 
  3. เพ่ือนํามาปรับและประยุกต ใช�ในการพัฒนาสถานศึกษาเทศบาล 
 

4. เป5าหมาย 
 

  จัดฝUกอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาลกิจกรรมหลักสูตร“โตไปไม,โกง” จํานวน 3 รุ,น 410 คน 
 

5. ระยะเวลาดําเนินการและสถานท่ี 
 

ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564   

6. งบประมาณ 
  สํานักการศึกษา  แผนงานการศึกษา  งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี  ค,าใช�จ,าย ในการ
จัดฝUกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลกิจกรรมหลักสูตร“โตไปไม,โกง”เพ่ือจ,ายเป0นค,าตอบแทน    ค,าใช�สอยและวัสดุ  
ค,าจ�างเหมาบริการ  ค,าประชาสัมพันธ   ค,าตอบแทนวิทยากร  ค,าเอกสาร  ค,าตอบแทนนอกเวลาราชการ  ค,าเช,าท่ีพัก  
ค,าเบ้ียเลี้ยง ฯลฯ  ประเภทรายจ,ายนี้เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการนี้ไม,เข�าหลักการรายจ,ายหมวดอ่ืน ๆ สํานัก
การศึกษา จํานวน 313,300 บาท 

7. วิธีดําเนินการ 
 

  1. ศึกษาสภาพป"จจุบัน  ป"ญหา  และความต�องการของบุคลากรในโรงเรียน 
  2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
  3. จัดต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการฝUกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล                     
                               กิจกรรมหลักสูตร “โตไปไม,โกง” 
  4.   ฝUกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล 
  5.   จัดทําสรุปผลการฝUกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล กิจกรรมหลักสูตร     “โตไปไม,โกง” 
  6.  การประเมิน สรุปผลรายงานผู�บริหารทราบ 
 

8. หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ     สํานักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

9. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 

ผู�บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรท่ีเก่ียวข�องการศึกษา ได�มีความรู�และประสบการณ      ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน  ต,อไป 
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1.3.2  สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการต�อต�านการทุจริต 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการฝUกอบรมส,งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน 

2.  หลักการและเหตุผล 
  มนุษย เป0นทรัพยากรท่ีสําคัญยิ่งของชาติ  ในป"จจุบันนี้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
เปลี่ยนแปลงอย,างรวดเร็ว  ความเจริญของวัตถุและการติดต,อสื่อสารในยุคของโลกไร�พรมแดน  ทําให�เยาวชนของชาติ
ดํารงชีวิตอย,างผิดพลาด  ก,อให�เกิดป"ญหาต,อสังคมและก,อให�เกิดเป0นภาระต,อชาติบ�านเมือง  ดังนั้นเพ่ือให�เยาวชนของ
ชาติได�รับการศึกษา  มีความรู�คู,คุณธรรม เป0นผู�มีระเบียบวินัย  สามารถดํารงชีวิตอยู,ในสังคมได�อย,างปกติสุข  
โดยเฉพาะอย,างยิ่งเยาวชนท่ีพลาดโอกาสทางการศึกษาจะต�องดูแลเป0นพิเศษ 
  การนําเยาวชนเข�ารับการอบรมคุณภาพชีวิตเป0นกิจกรรมหนึ่งท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
มองเห็นความสําคัญของการพัฒนาเยาวชนให�เป0นผู�ท่ีมีคุณสมบัติครบ  เป0นท่ียอมรับของสังคมตามคุณสมบัติดังกล,าวฯ   
จึงจัดให�มีโครงการอบรมส,งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนข้ึน 

3.  วัตถุประสงค0 
1. เพ่ือให�เยาวชนได�รับความรู�ตามแนวทางของการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย                     

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรพุทธศักราช  2551 
2. เพ่ือให�เยาวชนได�มีความรู� ความเข�าใจ  ในการป:องกันแก�ไขป"ญหายาเสพติด 
3. เพ่ือให�เยาวชนเกิดความรัก ความสามัคคี  มีสัมพันธภาพท่ีดีในหมู,คณะ 
4. เพ่ือให�เยาวชนเกิดคุณธรรม  มีจริยธรรม  และความเป0นระเบียบวินัย 
5. เพ่ือให�เยาวชนนําความรู�และประสบการณ   ไปประยุกต ใช�ในชีวิตประจําวัน และสามารถ

ดํารงชีวิต ในสังคมได�อย,างสงบสุข 
 

4. เป5าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

- เยาวชนท่ีกําลังศึกษาอยู,ในการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย จํานวนประมาณ  100 คน  ได�
เข�าร,วมกิจกรรมส,งเสริมคุณภาพชีวิต   

เชิงคุณภาพ 
- เยาวชนท่ีกําลังศึกษาอยู,ในการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย  ได�ทํากิจกรรมร,วมกัน  สามารถ

นําความรู�และประสบการณ   ไปประยุกต ใช�ในชีวิตประจําวัน และสามารถดํารงชีวิต ในสังคมได�อย,าง
สงบสุข 

 

5. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
1.  ประชุมผู�ท่ีเก่ียวข�องจัดทําโครงการ 
2.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3.   แต,งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและประสานงานผู�ท่ีเก่ียวข�อง 
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4.   ดําเนินงานตามโครงการ  
5.  สรุปและประเมินผลการดําเนินการ  

 

6.  วัน  เวลา  และสถานท่ีดําเนินการ 
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564   

7.  งบประมาณ 
  งบประมาณรายจ,ายประจําปL แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม,กําหนดระดับ  หมวดค,าใช�สอย  
ประเภทรายจ,ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม,เข�าลักษณะรายจ,ายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการฝUกอบรมส,งเสริม
คุณภาพชีวิตเยาวชน  เป0นเงิน  300,000  บาท (สามแสนบาทถ�วน) โดยถัวเฉลี่ยจ,ายทุกรายการ  ดังนี้ 
  1.  ค,าตอบแทนวิทยากร 
  2.  ค,าจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ   และเอกสารการอบรม 
  3.  ค,าอาหาร  ม้ือกลางวัน  อาหารว,างและเครื่องด่ืม   
  4.  ค,าท่ีพัก  ค,าเช,าห�องประชุมสําหรับฝUกอบรม 
  5.  ค,าจ�างเหมารถสําหรับผู�เข�าร,วมอบรมฯ 
  6.  ค,าใช�จ,ายต,าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
 

8.  หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

9.  การประเมินผล 
  ประเมินผลจากการเข�าร,วมกิจกรรมส,งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน 

10.  ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
1. เยาวชนได�รับความรู�ตามแนวทางของการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
2. เยาวชนได�มีความรู� ความเข�าใจ  ในการป:องกันแก�ไขป"ญหายาเสพติด 
3. เยาวชนเกิดความรัก ความสามัคคี  และมีสัมพันธภาพท่ีในหมู,คณะ 
4. เยาวชนเกิดคุณธรรม  มีจริยธรรม  และความเป0นระเบียบวินัย 
5. เยาวชนสามารถนําความรู�และประสบการณ   ไปประยุกต ใช�ในชีวิตประจําวัน  และดํารงชีวิตใน

สังคมได�อย,างมีสงบสุข 
 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการ  นิทรรศการสื่อเสมือนจริงผ,านจอ  (Virtual Reality -VR)  

2. หลักการและเหตุผล 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดยอุทยานการเรียนรู�เมืองนครศรีธรรมราช ร,วมกับสถาบันเกอเธ, 



๔๔ 

 

ประเทศไทย จัดทําโครงการทดลองวิทยาศาสตร ท่ีสามารถปฏิบัติได�จริง เพ่ือเกิดประโยชน ต,อการเรียนรู� 
ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวนครศรีธรรมราช  
 ในการนี้ อุทยานการเรียนรู�เมืองนครศรีธรรมราช ได�เล็งเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีกับการศึกษา จึง
จัดทําโครงการ นิทรรศการสื่อเสมือนจริงผ,านจอ (Virtual Reality -VR) เพ่ือต�องการพ้ืนท่ีห�องปฏิบัติการด�าน
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ซ่ึงนับว,าเป0นแหล,งท่ีเรียนรู�จากประสบการณ จริงท่ีได�ปฏิบัติด�วยตนเองตามศักยภาพของผู�เรียนใน
กลุ,มสาระ การเรียนรู�ท่ีหลากหลายแขนง จึงตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของห�องปฏิบัติการ จึงมีความต�องการ
ท่ีจะมุ,งเน�นพัฒนาให�เกิดพ้ืนท่ีภายในอาคารอุทยานการเรียนรู�เมืองนครศรีธรรมราช เพ่ือเป0น 
การส,งเสริมและยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนนอกห�องเรียน เพ่ือให�บรรลุเป:าหมายอันสูงสุด 
 

3. วัตถุประสงค0 
 ๓.๑ เพ่ือจัดสร�างห�องปฏิบัติการเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและสามารถใช�งานได�จริง 
 ๓.๒ เพ่ือจัดกิจกรรมส,งเสริมการเรียนรู�ให�กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป ผ,านห�องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร  เพ่ือกระตุ�นความสนใจให�เข�าไปสัมผัสและเรียนรู�ได�จริง 
 ๓.๓ เพ่ือส,งเสริมและยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนนอกห�องเรียน  

๓.๔ เพ่ือเป0นแหล,งเรียนรู�ผ,านสื่อ VTR จากห�องปฏิบัติการให�กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปได�
จริงโดยการเข�าร,วมกิจกรรมและใช�บริการ 
 

4. เป5าหมาย ผลลัพธ0 และผลกระทบโครงการ 
 ๕.๑ เป:าหมายโครงการ :  
        (๑) กิจกรรมของโครงการ :  
  - ผลิตกิจกรรม/โครงการส,งเสริมการเรียนการสอนนอกห�องเรียน แก,นักเรียน นักศึกษา  
และประชาชนท่ัวไป 
  - เป0นแหล,งเรียนรู�ผ,านห�องปฏิบัติการ เพ่ือกระตุ�นความสนใจให�กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ท่ัวไปได�เข�ามาเยี่ยมชมและใช�บริการ 
        (๒)  เป:าหมาย : นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปเข�าร,วมกิจกรรม/โครงการส,งเสริมการ
เรียนรู�ท่ีจัดข้ึนตามห�องปฏิบัติการได�จริง 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินงาน : อาคารอุทยานการเรียนรู�เมืองนครศรีธรรมราช  ชั้น1  
 

6. วิธีดําเนินการ 
 ๑. วางแผนการปฏิบัติงานและหน�าท่ีรับผิดชอบเพ่ือเป0นการกําหนดทิศทางของอุทยานการเรียนรู�เมือง
นครศรีธรรมราชโดยการกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ วัตถุประสงค  และเป:าหมาย ของอุทยานการเรียนรู� เมือง
นครศรีธรรมราชและวางกลยุทธ กําหนดแผนงานเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค ท่ีได�กําหนดไว� 
 ๒. วางแผนเพ่ือผลิตกิจกรรมส,งเสริมการเรียนรู�ตลอดท้ังปLโดยการอ�างอิงและตอบสนองต,อผลคะแนนจากการ
ประมวลผลแบบสํารวจความต�องการใช�บริการจากอุทยานการเรียนรู�เมืองนครศรีธรรมราช โดยการร,วมมือกับ
หน,วยงานภายนอกเพ่ือจัดกิจกรรมส,งเสริมการเรียนรู� และจากองค ความรู�อ่ืนๆท่ีทันสมัย น,าสนใจ และเป0นประโยชน  
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 ๓. ผลิตกิจกรรมส,งเสริมการเรียนรู�ตามลําดับปฏิทินกิจกรรมส,งเสริมการเรียนรู�และให�บริการแก,บุคคลท่ัวไป 
ผ,านศูนย การเรียนรู�ห�องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร   
 ๔. วางแผนดําเนินการประสานงานเครือข,ายหน,วยงานภายนอกในกลุ,มสาระการเรียนรู�ด�านวิชาวิทยาศาสตร  
เพ่ือเป0นแนวทางและยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนนอกห�องเรียนเชิงปฏิบัติการจริง 
 ๕. สรุปผลการปฏิบัติงาน 
 ๖. รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ๗. จัดทําแบบสํารวจความต�องการและความพึงพอใจในการใช�บริการอุทยานการเรียนรู�เมืองนครศรีธรรมราช 
 

๗.  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  
          ปLงบประมาณ ๒๕๖2 - ๒๕๖๔  
 

๘. งบประมาณ  
 งบประมาณรายจ,ายประจําปL กองวิชาการและแผนงาน แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งบดําเนินงาน หมวดค,าใช�สอย ประเภทรายจ,ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม,เข�าลักษณะรายจ,าย

หมวดอ่ืนๆ โครงการต,างๆ (โครงการอุทยานการเรียนรู�เมืองนครศรีธรรมราช)  342,400 บาท 

๙. หน�วยงานผิดชอบหลัก : กองวิชาการและแผนงาน 
    ผู�รับผิดชอบ : นางสุรีวรรณ  สาสนานนท0  ผู�อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
๑๐. ตัวชี้วัด :  
        - จํานวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปเข�าร,วมกิจกรรม/โครงการส,งเสริมการเรียนรู� มี
จํานวนมากข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับปLท่ีผ,านมา 
        - จํานวนผู�เข�ามาเยี่ยมชมและใช�บริการมีจํานวนมากข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับปLท่ีผ,านมา 
       - กิจกรรม/โครงการส,งเสริมการเรียนรู�มีความเหมาะสมกับหลากหลายวัย 
 

2.  ท่ีปรึกษาโครงการ 
 ๒.1 ผศ.เชาน วัศ เสนพงศ   นายกเทศมนตรี 
 ๒.2 นายพงศ สินธุ  เสนพงศ  รองนายกเทศมนตรี 

๒.3 นายไสว เขียวจันทร   รองนายกเทศมนตรี 
 ๒.4 นายสมเธียร ภู,สันติสัมพันธ  รองนายกเทศมนตรี 
 ๒.5 นายมนัส พงศ ยี่หล�า  รองนายกเทศมนตรี 
 ๒.๖ นายประจักษ   ทองบัว ปลัดเทศบาล 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
                              โครงการสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล  

 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได�มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล เพ่ือเป0นองค กร

กลางในการจัดกิจกรรมท่ีเป0นประโยชน แก,เด็กและเยาวชน รวบรวมสังเคราะห ป"ญหาความต�องการรวมท้ังแก�ไขป"ญหา
ของเด็กและเยาวชนพร�อมท้ังสร�างจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย สุจริตแก,เด็กและเยาวชน “โตข้ึนจะไม,
โกง”  

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได�จัดทําโครงการสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล เพ่ือเป0น
องค กรกลางของเด็กและเยาวชนในการประสานกลุ,มต,างๆ สนับสนุนและส,งเสริมกิจกรรม รวบรวมป"ญหาความ
ต�องการและแก�ไขป"ญหา รวมท้ังเป0นแกนนําในการขับเคลื่อนกิจกรรมท่ีเป0นประโยชน และเป0นศูนย รวมในการสร�าง
จิตสํานึกในความชื่อสัตย และสุจริตแก,เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 

 

3.  วัตถุประสงค0 
  1.  เพ่ือให�มีองค กรกลางของเด็กและเยาวชนในการรวบรวมสังเคราะห ป"ญหาความต�องการของเด็ก
และเยาวชนเพ่ือนําเสนอแก,หน,วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
  2.  เพ่ือให�มีองค กรกลางของเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกําหนดกิจกรรมและดําเนินกิจกรรม
ตามความต�องการของเด็กและเยาวชน 
  3.  เพ่ือส,งเสริมให�เด็กและเยาวชนรู�หลักการบริหารและแก�ไขป"ญหาต,างๆของเด็กและเยาวชนดัวย
ตนเองอย,างเป0นระบบภายใต�หลักธรรมาภิบาลซ่ือสัตย สุจริตปลอดคอรัปชั่น 
  4.  เพ่ือสร�างเครือข,ายเชื่อมโยงกลุ,มเด็กและเยาวชนท้ังภายในและภายนอกเขตเทศบาล 
  5.  เพ่ือสร�างภาวะผู�นําให�แก,เด็กและเยาวชน 
  6.  เพ่ือเป0นศูนย กลางในการสร�างจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย สุจริตแก,เด็กและเยาวชน 
 

4.  เป5าหมาย 
  คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน/สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
 

5.  วิธีดําเนินการ 
  1.  เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
  2.   สรรหาเด็กและเยาวชนท้ังในระบบและนอกระบบการศึกษาท่ีสนใจเป0นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน 
  3.  ประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเพ่ือทราบป"ญหา ความต�องการของเด็กและเยาวชนเพ่ือใช�
เป0นแนวทางในการแก�ไขป"ญหาและการจัดกิจกรรม/โครงการ 
  4. จัดทําโครงการหรือกิจรรมท่ีเป0นประโยชน ตามความต�องการของสมาชิกสภาเด็ก 
และเยาวชน 

 5.  ประชาสัมพันธ ให�สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเข�าร,วมโครงการ/กิจกรรม 
 6.  ดําเนินการตามโครงการ/ฝUกอบรม/จัดกิจกรรมต,างๆ/ศึกษาดูงานท้ังในและนอกสถานท่ี 
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6.  ระยะเวลาดําเนินการ 
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

 

7.  รูปแบบกิจกรรม 
  1.  ฝUกอบรมให�รู�ถึงหลักการบริหารของสภาเด็กและเยาวชนภายใต�หลักธรรมมาภิบาลโปร,งใส ชื่อ
สัตย  สุจริต ตรวจสอบได� 
  2.  ให�คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรม นิทรรศการในรูปแบบการสร�างจิตสํานึกและ
ความตระหนักในความซ่ือสัตย  สุจริต “โตข้ึนจะไม,โกง” 
 

8.  สถานท่ีดําเนินการ 
  ในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและศึกษาดูงานนอกสถานท่ีตามความเหมาะสม 
 

9. งบประมาณ 
  งบประมาณรายจ,ายท่ัวไปประจําปL กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน งาน
ส,งเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็งของชุมชน หมวดค,าใช�สอย    ประเภทรายจ,ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ี
ไม,เข�าลักษณะรายจ,ายหมวดอ่ืนๆ (โครงการสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล) ต้ังไว� 300,000 บาท  
 

10.  ผู�รับผิดชอบโครงการ 
  กองสวัสดิการสังคม ฝ^ายพัฒนาชุมชน 
11. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0 
  1.  สามารถสร�างองค กรของเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล ให� ทําหน�า ท่ีเป0นตัวแทน  
ของเด็กและเยาวชนในการประสานกลุ,มต,างๆ รวบรวมสังเคราะห ป"ญหาความต�องการของเด็กและเยาวชน 
  2.  สามารถสร�างเครือข,ายเชื่อมโยงกลุ,มเด็กและเยาวชนให�มีการดําเนินงานในกิจกรรมต,างๆ อย,าง
เป0นรูปธรรม และสามารถปฏิบัติภารกิจร,วมกันอย,างมีประสิทธิภาพ 

3.  เด็กและเยาวชนได�ทํางานร,วมกันอย,างเป0นระบบในรูปแบบของสภาเด็กและเยาวชน 
  4.  เด็กและเยาวชนได� ทํางานด�วยตัวเองด�วยความคิดสร�างสรรค และเข�าใจในกระบวนการในการ 
ทํางานร,วมกัน 
  5.  เด็กและเยาวชนมีความสามัคคีในการทํางานร,วมกัน 
  6.  เด็กและเยาวชนสามารถแก�ป"ญหาของเด็กด�วยเด็กเอง 
  7 .   เ ด็กและเยาวชนรู� หลั กการบริหารงานภายใต�หลั กธรรมาภิบาลปลอดการ ทุจริ ต 
และคอรัปชั่น 
  8.  สามารถสร�างจิตสํานึกและความตระหนักในความชื่อสัตย สุจริตแก,เด็กและเยาวชนได� 
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1.3.3 สร�างจิตสํานึกและความตระหนักให�มีจิตสาธารณะ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการมัคคุเทศก อาสาสร�างจิตสํานึกและเสียสละเพ่ือส,วนรวม 
 

2.หลักการและเหตุผล 
พิพิธภัณฑ เมืองนครศรีธรรมราชแหล,งศึกษาเรียนรู�ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมของเมืองนครศรี- ธรรม

ราชซ่ึงรวบรวมเรื่องราวทางโบราณคดี ประวัติศาสตร ชุมชนโบราณ โบราณสถาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา วิถี
ชีวิตในท�องถ่ิน โดยประยุกต ใช�เทคโนโลยีสมัยใหม, สื่อผสม ถ,ายทอดความรู�เรื่องเมืองนครศรีธรรมราชได�อย,าง
กว�างขวางรวมท้ังเป0นสถานท่ีจัดกิจกรรม เพ่ือเผยแพร,ความรู� เสริมสร�างประสบการณ ให�แก,เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนท้ังภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช  และจังหวัดใกล�เคียงรวมถึงชาวต,างประเทศ 

พิพิธภัณฑ เมืองนครศรีธรรมราชจึงมีแนวคิดในการจัดทํา “โครงการมัคคุเทศก อาสา  สร�างจิตสํานึก
เสียสละเพ่ือส,วนรวม”เพ่ือสร�างจิตสํานึกให�กับเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ให�เกิดความรักและภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร ของเมืองนครศรีธรรมราชและสร�างจิตสํานึกให�กับเยาวชนได�รู�จักการเสียสละประโยชน ส,วนตนเพ่ือ
ประโยชน ส,วนรวมในการเป0นมัคคุเทศก อาสาให�กับพิพิธภัณฑ เมืองนครศรีธรรมราช โดยการทําหน�าท่ีเป0นมัคคุเทศก นํา
ชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ เมืองนครศรีธรรมราชในวันเสาร -อาทิตย  หรือช,วงเวลาปrดเทอมซ่ึงเป0นการสร�าง
แรงจูงใจในการทําความดีและเป0นแบบอย,างท่ีดีให�กับคนในสังคม 
 

2.วัตถุประสงค0 
1. เพ่ือปลูกฝ"งให�เยาวชนท่ีเข�าร,วมโครงการมีความรักและความภาคภูมิใจในบ�านเกิดเมืองนอนของตนเอง 
2. เพ่ือสร�างจิตสํานึกให�เยาวชนให�รู�จักการเสียสละประโยชน ส,วนตนเพ่ือประโยชน ส,วนรวม 
3. เพ่ือสร�างมัคคุเทศก ต�นแบบท่ีดีของสังคมมีความซ่ือสัตย สุจริตต,ออาชีพ  
4. เพ่ือสร�างจิตสํานึกให�กับผู�เข�าร,วมโครงการใช�เวลาว,างให�เป0นประโยชน  
5. เพ่ือฝUกฝนให�เด็กและเยาวชนประพฤติตนเป0นแบบอย,างของเจ�าบ�านท่ีดี รู�จักต�อนรับแขกบ�านแขกเมืองด�วย

น้ําใจไมตรีอันดีงาม 
6. เพ่ือประชาสัมพันธ พิพิธภัณฑ เมืองนครศรีธรรมราช 
7. เพ่ือส,งเสริมการท,องเท่ียวภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

2. เป5าหมาย 
เชิงปริมาณ 

- เยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  จํานวน 60 คน 
เชิงคุณภาพ 

- เยาวชนท่ีเข�าร,วมโครงการได�รับการอบรมให�มีความรู� ความเข�าใจในเรื่องประวัติศาสตร ของเมือง
นครศรีธรรมราช 

- เยาวชนท่ีเข�าร,วมโครงการได�รู�จักการเสียสละประโยชน ส,วนตนเพ่ือประโยชน ส,วนรวม 
- เยาวชนท่ีเข�าร,วมโครงการจะเป0นมัคคุเทศก ต�นแบบท่ีดีของสังคมมีความซ่ือสัตย สุจริตต,ออาชีพ 

 

3. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
พิพิธภัณฑ เมืองนครศรีธรรมราช  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และหมู,บ�านคีรีวง  อําเภอลานสกา  จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
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4. ข้ันตอนการดําเนินการ 
1. จัดทําโครงการเสนอเพ่ือของบประมาณสนับสนุน 
2. แต,งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบและประสานงาน 

2.1 เจ�าหน�าท่ีประจําพิพิธภัณฑ เมือง 
3. วางแผนการดําเนินงาน 

3.1 จัดทําเนื้อหาและกําหนดการ 
3.2 จัดทําหนังสือเชิญวิทยากร 
3.2 จัดทําหนังสือเชิญผู�เข�าร,วมโครงการ 
3.3 ติดต,อประสานงานหน,วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

4. ดําเนินงานตามแผนงาน 
 4.1 จัดโครงการในปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 
 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปLงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 
 

6. งบประมาณ 
1. ค,าวิทยากร 2,000   บาท 
2. ค,ารถ  4,000   บาท 
3. ค,าอาหารกลางวัน (60 ชุด x 60) 3,600   บาท 
4. ค,าอาหารว,าง (60 ชุด x 35 x 2) 4,200   บาท 
5. ค,าใช�จ,ายอ่ืนๆ เช,น ป:ายไวนิล กระเปtาใส,เอกสาร ค,าเอกสาร 6,200   บาท 

รวมเป0นเงินท้ังสิ้น  20,000   บาท 
(ค�าใช�จ�ายแต�ละรายการถัวเฉล่ียกันได�) 

 

7. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
พิพิธภัณฑ เมืองนครศรีธรรมราช  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

8. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0 
1. เยาวชนท่ีเข�าร,วมโครงการมีความรักและความภาคภูมิใจในบ�านเกิดเมืองนอนของตนเอง 
2. เยาวชนท่ีเข�าร,วมโครงการได�รู�จักการเสียสละประโยชน ส,วนตนเพ่ือประโยชน ส,วนรวม 
3. เยาวชนท่ีเข�าร,วมโครงการได�รับการฝUกฝนและถ,ายทอดวิชาความรู�จากวิทยากรให�เป0นมัคคุเทศก ต�นแบบท่ีดี

ของสังคมมีความซ่ือสัตย สุจริตต,ออาชีพ  
4. เยาวชนผู�เข�าร,วมโครงการได�ใช�เวลาว,างให�เป0นประโยชน ต,อสังคมและส,วนรวม 
5. เยาวชนท่ีเข�าร,วมโครงการได�รับรู�ถึงการแบบอย,างของการเป0นเจ�าบ�านท่ีดี รู�จักต�อนรับแขกบ�านแขกเมืองด�วย

น้ําใจไมตรีอันดีงาม 
6. พิพิธภัณฑ เมืองนครศรีธรรมราชได�รับการประชาสัมพันธ ให�เป0นท่ีรู�จักเพ่ิมมากข้ึน 
7. การท,องเท่ียวภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชได�รับการส,งเสริมและประชาสัมพันธ ให�เป0นท่ีรู�จักเพ่ิมมากข้ึน 

 

9. ท่ีปรึกษาโครงการ 
1. ผศ.เชาวน วัศ  เสนพงศ   นายกเทศมนตรี 
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2. นายพงศ สินธุ   เสนพงศ   รองนายกเทศมนตรี 
3. นายไสว  เขียวจันทร   รองนายกเทศมนตรี 
4. นายสมเธียร  ภู,สันติสัมพันธ  รองนายกเทศมนตรี 
5. นายมนัส  พงศ ยี่หล�า  รองนายกเทศมนตรี 

 

มิติท่ี 2  การบริหารราชการเพ่ือป5องกันการทุจริต 
           ๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริตของผู�บริหาร 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการอบรมเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี และการป:องกัน 

ปราบปรามการทุจริตขององค กรปกครองส,วนท�องถ่ิน 

๒. หลักการและเหตุผล 
    การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข�อมูลข,าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป0นการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี ซ่ึงข�อมูลข,าวสารของทางราชการท่ีอยู,ในการควบคุมดูแลของหน,วยงานรัฐ นั้น บุคคลภายนอกสามารถ
ตรวจสอบข�อมูลได� และจะต�องมีระเบียบกฎหมายกํากับในเรื่องดังกล,าว    สําหรับพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ เป0นกฎหมายท่ีกําหนดหลักการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ีซ่ึง
กระทําในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ และมีแนวโน�มว,า ความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ีนับวันยิ่งทวีจํานวนมากข้ึน 
เนื่องจากผู�ท่ีเก่ียวข�องขององค กรปกครองส,วนท�องถ่ินปฏิบัติไม,ถูกต�องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และ
ดําเนินการทางวินัยข�าราชการส,วนท�องถ่ินของผู�เก่ียวข�องยังมีความคลาดเคลื่อน ขาดความแม,นยําในการนําไปปฏิบัติ 
อาทิ การวินิจฉัย การส,งเรื่อง/การชี้มูล  การต้ังเรื่องทางวินัย  อํานาจการออกคําสั่งแต,งต้ังกรรมการสอบสวน  การสั่ง
พัก สั่งให�ออกจากราชการไว�ก,อน   การนําคดีข้ึนสู,ศาลปกครองในป"จจุบันมีเป0นจํานวนมากท้ังคดีละเมิดและคดีวินัย 
แต,ความรู�ความเข�าใจ   คําฟ:องและคําขอให�ศาลกําหนดคําบังคับ   ความสามารถของผู�ฟ:องคดี  หลักเกณฑ การฟ:อง  
ลักษณะคําฟ:อง  ระยะเวลาการฟ:อง  วันสิ้นสุดการแสวงหาข�อเท็จจริง  คําพิพากษาหรือคําสั่ง คําบังคับของศาล  การ
อุทธรณ คําสั่ง  วิธีการชั่วคราวก,อนศาลมีคําพิพากษา  และการขอให�พิจารณาคดีใหม,  เป0นต�น ทําให�ผลของคดีไม,
เป0นไปตามเจตนารมณ ของคู,ความ 

             ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงกําหนดจัดโครงการอบรมเก่ียวกับความรับผิดทาง 
ละเมิดของเจ�าหน�าท่ี และการป:องกันปราบปรามการทุจริตขององค กรปกครองส,วนท�องถ่ิน ข้ึน 
 

๓. วัตถุประสงค0 
 ๑. เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจแก,ผู�เข�ารับการฝUกอบรมเก่ียวกับพระราชบัญญัติข�อมูลข,าวสารของ

ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว,าด�วยหลักเกณฑ การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ แก�ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  



๕๑ 

 

  ๒. เ พ่ือเป0นการสร�างความโปร,งใสในองค กรและสร�างความตระหนักถึงการป:องกันและ              
ปราบการทุจริตในองค กร 

๔. เป5าหมาย 

            - จัดอบรมให�กับคณะผู�บริหาร ผู�บริหารสถานศึกษา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ�างประจํา และผู�ท่ีเก่ียวข�อง จํานวน ๑๗๕ คน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

          ห�องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
สถานท่ีอ่ืน ๆ เช,น โรงแรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป0นต�น 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
    ๑. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
     ๒. จัดทําคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน 

๓. ติดต,อประสานวิทยากร,สถานท่ีจัดอบรมสัมมนา 
๔. จัดทํากําหนดการอบรมสัมมนา 
๕. กําหนดรูปแบบการอบรมสัมมนา 
๖. ประชาสัมพันธ ผู�ท่ีมีความประสงค เข�าร,วมกิจกรรม 

            ๗. จัดเตรียมเอกสารวัสดุอุปกรณ  สําหรับการอบรมสัมมนา 
            ๘. จัดกิจกรรมรูปแบบการอบรมสัมมนา  
             ๙. ติดตามประเมินผลโครงการและสรุปประเมินผลเสนอผู�บริหาร  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
          ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณ 
  เบิกจ,ายจากงบประมาณรายจ,ายประจําปLงบประมาณ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
งบดําเนินงาน หมวดค,าใช�สอย ประเภทรายจ,ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการ   ปฏิบัติราชการ ท่ีไม,เข�าลักษณะรายจ,ายหมวด
อ่ืน ๆ (โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล   จํานวน 120,000 บาท)    

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0 
        ๑. คณะผู�บริหาร ผู�บริหารสถานศึกษา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และผู�ท่ี

เก่ียวข�อง จํานวน ๑๗๕ คน มีความเข�าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติข�อมูลข,าวสารของทางราชการ     พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว,าด�วยหลักเกณฑ การ
ปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ แก�ไขเพ่ิมเติมถึง    (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ิมข้ึน  
               ๒. คณะผู�บริหาร ผู�บริหารสถานศึกษา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และผู�ท่ี
เก่ียวข�อง จํานวน ๑๗๕ คน มีความตระหนักเรื่องความโปร,งใส และการป:องกันการปราบปรามการทุจริต เพ่ิมข้ึน 



๕๒ 

 

๑๐. ท่ีปรึกษาโครงการ 
         ๑. ผศ.เชาวน วัศ  เสนพงศ   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
                   ๒. นายพงศ สินธุ   เสนพงศ   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
          ๓. นายไสว  เขียวจันทร   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
          ๔. นายสมเธียร ภู,สันติสัมพันธ   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
          ๕. นายมนัส  พงศ ยี่หล�า รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

๑๑. ผู�รับผิดชอบโครงการ 

         งานการเจ�าหน�าท่ี  ฝ^ายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาล  

 
2.2 มาตรการสร�างความโปร�งใสในการปฏิบัติราชการ 
      2.2.1 สร�างความโปร,งใสในการบริหารงานบุคคลให�เป0นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ แต,งต้ัง      
              โยกย�าย โอน เลื่อนตําแหน,ง /การมอบหมายงาน 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม “การสร�างความโปร,งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เป0นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใช�หลักการให�รางวัลเป0นแรงจูงใจให�ผู�ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ�นในการพิจารณาผลงาน 
ซ่ึงนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชได�ให�ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อน
ข้ันเงินเดือนเป0นเรื่องลําดับต�น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย,างยิ่งเรื่องการใช�ดุลยพินิจของ
ผู�บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู�ใต�บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2545 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ได�กําหนดให�นายกเทศมนตรีแต,งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
พนักงานเทศบาล ด�วยเหตุผลนี้เองจึงเป0นท่ีมาของกิจกรรมการสร�างความโปร,งใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 

 
3. วัตถุประสงค0 
  เพ่ือให�การบริหารงานบุคคลด�านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร,งใส เป0นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได� 
 

4. เป5าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานเทศบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

6. วิธีการดําเนินการ 



๕๓ 

 

  6.1 แต,งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยแต,งต้ังปลัดเทศบาลเป0นกรรมการ หัวหน�าส,วนราชการ ไม,น�อยกว,า 2 คน เป0น
กรรมการ และพนักงานเทศบาลท่ีรับผิดชอบงานการเจ�าหน�าท่ีเป0นเลขานุการ 
  6.2 แต,งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล โดยนายกเทศมนตรีแต,งต้ัง
คณะกรรมการ ประกอบด�วย ประธานกรรมการ และหัวหน�าส,วนราชการ ไม,น�อยกว,า 3 คน เป0นกรรมการ และ
พนักงานเทศบาลท่ีรับผิดชอบงานการเจ�าหน�าท่ีเป0นเลขานุการ 
  6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล เพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผู�บังคับบัญชาได�พิจารณาไว�โดยเจ�าหน�าท่ีให�คําปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป0นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลรวบรวม
และเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให�แก,คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน
พนักงานเทศบาล 
  6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล พิจารณาทบทวนผลการพิจารณา
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาลเสนอมา โดยใช�ตามหลักเกณฑ ท่ีกําหนดไว�ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2545 และท่ีแก�ไข
เพ่ิมเติม 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  งบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 (ช,วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม,ใช�งบประมาณ 
 

9. ผู�รับผิดชอบ 
  งานการเจ�าหน�าท่ี ฝ^ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0 
  มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปร,งใส เป0นธรรม ตรวจสอบได� 
 
2.2.2 สร�างความโปร�งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช�ประโยชน0ในทรัพย0สินของ   
        ทางราชการ  โดยยึดถือและปฏิบัติให�เปLนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการควบคุมการเบิกจ,ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ,ายประจําปL 

2.  หลักการและเหตุผล  
 เพ่ือให�การบันทึกบัญชี  การจัดทําทะเบียนคุมงบประมาณรายจ,ายขององค กรปกครองส,วนท�องถ่ิน  เป0นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล�องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร ขององค กรปกครองส,วนท�องถ่ิน  จึงมีกิจกรรม
ควบคุมให�บุคลากรฝ^ายการเงินและบัญชี สํานักการคลัง  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จัดทําทะเบียนคุมงบประมาณ
รายจ,ายให�ความรู�ความเข�าใจในการปฏิบัติ  ทําให�เกิดความคุ�มค,าและมีประสิทธิภาพ  ลดข�อผิดพลาดในการเบิก



๕๔ 

 

จ,ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ,ายประจําปL  และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข�อง  ซ่ึงถือเป0นเรื่องสําคัญท่ีองค กรปกครองส,วนท�องถ่ินจะต�องทําตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  และมีความจําเป0นต,อการบริหารงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

3.  วัตถุประสงค0  
1.  เพ่ือให�บุคลากรฝ^ายการเงินและบัญชี  สํานักการคลัง  มีความรู�ความเข�าใจในการปฎิบัติตาม ระเบียบ

ประกาศ  และหนังสือท่ีเก่ียวข�อง  
2. เพ่ือลดข�อผิดพลาดในการปฎิบัติงาน  ท่ีอาจจะทําให�เกิดความเสียหายแก,ทางราชการ  

 

4.  เป5าหมาย  
  บุคลากรฝ^ายการเงินและบัญชี  สํานักการคลัง  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ  
  สํานักการคลัง  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

6.  วิธีดําเนินการ  
 1.  จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ,ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ,าย  แยกแผนงาน  แยกประเภทรายจ,าย

ตามงบประมาณท่ีตั้งไว�  
   2.  จัดทํารายงานผู�บริหารเป0นประจําทุกเดือน  
  3.  ให�มีการตรวจสอบการเบิกจ,ายเงินไม,ให�เกินงบประมาณรายจ,ายตามเทศบัญญัติท่ีตั้งจ,ายประจําปL
งบประมาณ  
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔ 

8.  งบประมาณดําเนินการ  
   ไม,ใช�งบประมาณ  
 

9.  ผู�รับผิดชอบ  
   สํานักการคลัง  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

10.  ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ0  
1.  บุคลากรฝ^ายการเงินและบัญชี  สํานักการคลัง  มีความรู�ความเข�าใจในการปฎิบัติงานตาม  

ระเบียบประกาศและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข�อง  
2.  ลดข�อผิดพลาดในการปฎิบัติงาน ท่ีอาจจะทําให�เกิดความเสียหายแก,ทางราชการ  และเป0นไปในทิศทาง

เดียวกัน  
3.  เกิดความคุ�มค,าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานงบประมาณ  
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1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

“โครงการเผยแพร,ข�อมูลข,าวสารด�านการจัดซ้ือ – จัดจ�าง” 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีฐานะเป0นนิติบุคคล มีอํานาจหน�าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะด�วย
ตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได�และการใช�จ,ายเงินและการบริหารงานต,างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการ
สาธารณะ แต,ต�องเป0นไปตามอํานาจหน�าท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว�  ดังนั้น การท่ีเทศบาลจะบริหารงานให�มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน สูงสุดแก,ประชาชนจะต�องบริหารงานด�วยความซ่ือสัตย  สุจริต มีความโปร,งใส และ
สามารถตรวจสอบได�ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให�เป0นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 มาตรา 50 วรรคท�าย  ท่ีกําหนดให�การปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหน�าท่ีของเทศบาลต�องเป0นไปเพ่ือประโยชน สุขของประชาชน โดยใช�วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
และให�คํานึงถึงการมีส,วนร,วมของประชาชนในการจัดซ้ือ จัดจ�าง และการเปrดเผยข�อมูลข,าวสารประกอบกับมาตรา 
50(9) ท่ีกําหนดให�เทศบาลมีอํานาจหน�าท่ี อ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให�เป0นหน�าท่ีของเทศบาล ท้ังนี้  ตาม
พระราชบัญญัติข�อมูลข,าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกาว,าด�วยหลักเกณฑ และวิธีการบริหาร
กิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดให�การจัดซ้ือจัดจ�าง ให�ส,วนราชการดําเนินการโดยเปrดเผยและ
เท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน และผลเสียทางสังคม ภาระต,อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค ท่ีจะใช� ราคา 
และประโยชน ระยะยาวท่ีจะได�รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให�การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป0นไปอย,างโปร,งใส ตรวจสอบได� เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน สูงสุดแก,ประชาชนในท�องถ่ิน จึงมีความจําเป0นต�องจัดโครงการเผยแพร,ข�อมูลข,าวสารด�านการจัดซ้ือ –  จัด
จ�าง เพ่ือให�ประชาชนได�เข�าถึงข�อมูลข,าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ�างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 

3.วัตถุประสงค0 

 3.1  เพ่ือให�ประชาชนได�รับทราบข�อมูลข,าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ�างตามโครงการและกิจกรรมต,างๆ 
ของเทศบาล 
 3.2  เพ่ือเสริมสร�างความโปร,งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได�ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3  เพ่ือป:องกันการทุจริตในหน,วยงาน 

4.  เป5าหมาย/ผลผลิต 

เผยแพร,ข�อมูลการจัดซ้ือ – จัดจ�าง ตามแผนงาน/โครงการต,างๆ ของเทศบาลท่ีดําเนินการตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว,าด�วยการพัสดุขององค กรปกครองส,วนท�องถ่ิน พ.ศ.2535 แก�ไขเพ่ิมเติม     (ฉบับท่ี 9)  

พ.ศ.2553 จํานวน 4 ช,องทาง ได�แก, ทางเว็บไซต  บอร ดประชาสัมพันธ  หนังสือราชการ  ระบบกระจายเสียงไร�สาย 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และชุมชนต,างๆ ภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

6.  วิธีดําเนินการ 
 6.1  รวบรวมข�อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศจัดซ้ือ – จัดจ�าง 
  - ประกาศกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจ�าง 
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  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู�ผ,านการคัดเลือกพร�อมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจ�าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 6.2  นําส,งประกาศไปเผยแพร,ประชาสัมพันธ ตามช,องทางการประชาสัมพันธ ของเทศบาล ได�แก, ทางเว็บไซต  
บอร ดประชาสัมพันธ  ระบบกระจายเสียงไร�สาย หน,วยงานราชการ เป0นต�น 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไม,ใช�งบประมาณ 
 

9.  ผู�รับผิดชอบ 

 ฝ^ายพัสดุและทรัพย สิน  สํานักการคลัง  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร,ข�อมูลข,าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างไม,น�อยกว,า 3 ช,องทาง 
 10.2 ผลลัพธ  
  - ประชาชนได�เข�าถึงข�อมูลข,าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างไม,น�อยกว,าร�อยละ 70 ของโครงการท่ี
จัดซ้ือ จัดจ�างท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป0นไปอย,างโปร,งใส ตรวจสอบได�ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดป"ญหาการร�องเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ�างได� 
 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ,ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ,ายประจําปL สํานักการประปา”  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
 เพ่ือให�การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ,ายขององค กรปกครองส,วนท�องถ่ินเป0นแนวทาง
เดียวกันและ สอดคล�องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร ขององค กรปกครองส,วนท�องถ่ินจึงมีกิจกรรมควบคุมให�
บุคลากรฝ^ายบัญชี สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ,ายให�ความรู�ความเข�าใจใน
การปฏิบัติ ทําให�เกิดความคุ�มค,าและมีประสิทธิภาพลดข�อผิดพลาดในการเบิกจ,ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ,าย
ประจําปL และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงถือเป0นเรื่อง
สําคัญท่ีองค กรปกครองส,วนท�องถ่ินจะต�องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป0นต,อการบริหารงานของสํานักการ
ประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

3. วัตถุประสงค0  
 3.1  เพ่ือให�บุคลากรฝ^ายบัญชี สาํนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความรู�       ความ
เข�าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือท่ีเก่ียวข�อง  
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 3.2  เพ่ือลดข�อผิดพลาดในการปฏิบัติงานท่ีอาจจะทําให�เกิดความเสียหายแก,ทางราชการ  

4. เป5าหมาย/ผลผลิต  
 บุคลากรฝ^ายการเงินและบัญชี สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

6. วิธีดําเนินการ  
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ,ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ,าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ,ายตาม
งบประมาณ ท่ีตั้งไว�  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณดําเนินการ  

 ไม,ใช�งบประมาณ  

9. ผู�รับผิดชอบ  
 สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0  
 10.1 บุคลากรฝ^ายการเงินและบัญชี สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความรู�ความเข�าใจ
ในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการท่ี เก่ียวข�อง  
 10.2 ลดข�อผิดพลาดในการปฏิบัติงานท่ีอาจจะทําให�เกิดความเสียหายแก,ทางราชการ และเป0นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
 10.3 เกิดความคุ�มค,าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

 

2.2.3  สร�างความโปร�งใสในการให�บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให�เกิดความพึงพอใจแก� 
          ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม�เลือกปฏิบัติ  
 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการประเมินความพึงพอใจ  และคุณภาพในการให�บริการสาธารณะ 

ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
2.หลักการและเหตุผล 
 ป"จจุบันหน,วยงานภาครัฐและเอกชน ได�นําเอาระบบการบริหารและการจัดการบ�านเมืองท่ีดีหรือหลัก   
ธรรมาภิบาล มาใช�เป0นแนวทางบริหารงาน เพราะนอกจากจะเป0นบรรทัดฐานในการตัดสินใจว,าจะปฏิบัติหรือไม,
ปฏิบัติงานอย,างใดอย,างหนึ่งแล�ว ยังส,งผลให�เกิดประสิทธิภาพต,อผู�ปฏิบัติงานในหน,วยงานและประสิทธิผลต,อ
ผู�รับบริการอีกด�วย เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจําต�องปรับปรุงองค กรให�สอดคล�องกับความต�องการของผู�รับบริการ 
พร�อมท้ังเปrดโอกาสให�หน,วยงานภายนอกเข�าไปประเมินในส,วนท่ีเก่ียวข�องกับงานบริหารและการบริการ เพ่ือให�
หน,วยงานได�นําผลประเมินมาปรับปรุงระบบการบริการให�ดียิ่งข้ึน 
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           ดังนั้นเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงมีความจําเป0นต�องมีการประเมินความพึงพอใจ  และคุณภาพในการ
ให�บริการสาธารณะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยอาศัยจ�างท่ีปรึกษาหน,วยงานท่ีเป0นกลางมา 
ทําหน�าท่ีเป0นผู�ประเมิน เช,น  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  และเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเล็งเห็นถึง
ความสําคัญในการพัฒนาระบบการให�บริการสาธารณะ จึงได�จัดทําโครงการประเมินความพึงพอใจในการให�บริการ
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซ่ึงจะมีส,วนช,วยในการปรับปรุงระบบการบริหารงานด�านการบริการสาธารณะให�
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามเป:าของหน,วยงาน และประชาชนพึงพอใจ ตามหลักการจัดการบริหาร
บ�านเมืองท่ีดี หรือหลักธรรมาภิบาล 
  

3.วัตถุประสงค0             
1. เพ่ือให�การประเมินความพึงพอใจในการให�บริการสาธารณะ  และประเมินความพึงพอใจต,อคุณภาพ

บริการสาธารณะเป0นไปอย,างมีประสิทธิภาพและนําผลมาใช�ในพัฒนาการบริการได� 
 2.เพ่ือให�เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได�ศึกษาความเชื่อม่ันของผู�ใช�บริการ  และการให�บริการสาธารณะ
ของเทศบาล เช,น   

1. การประชาสัมพันธ ข,าวสารของเทศบาล   
2. การบริการด�านทะเบียนราษฎร  
3. การบริการขอรับข�อมูลข,าวสาร    
4. การให�บริการเก็บขยะมูลฝอย   
5. ด�านคุณภาพการศึกษา 
6. การให�บริการน้ําประปา   
7. การขอรับการช,วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย   
8.การบริการด�านการชําระภาษี 
9. ด�านการบริการสาธารณสุข  และสุขอนามัย    
10 .ด�านการส,งเสริมการออกกําลังกาย   
11. การให�บริการของโรงพยาบาลเทศบาล   
12. การขออนุญาตก,อสร�างอาคาร   
13.  การขอสนับสนุนน้ําอุปโภค  บริโภค 
14. ด�านสังคมสงเคราะห และสวัสดิการ   
15.  การแจ�งเหตุ/เรื่องราวร�องทุกข    
16. ระบบไฟฟ:าสาธารณะ 
17. ด�านการก,อสร�าง/ปรับปรุง  และซ,อมแซมผิวถนนจราจร    
18. ด�านบริการสวนสาธารณะ  เป0นต�น 

          3. เพ่ือให�เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได�ศึกษาความเชื่อม่ันของผู�ใช�บริการ  และสร�างความพึงพอใจต,อ
คุณภาพการบริการสาธารณะของเทศบาล  จํานวน  5  ด�าน  เช,น   

1.  ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน   
2.  ด�านส,งเสริมคุณภาพชีวิต   
3.  ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร�อย 
4.  ด�านการบริหารการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล�อม  
5.  ด�านศิลปวัฒนธรรม  จารตีประเพณีและภูมิป"ญญาท�องถ่ิน/การบริการท,องเท่ียว 

   



๕๙ 

 

4.เป5าหมาย 
1. สํารวจความพึงพอใจต,อบริการสาธารณะ สุ,มตัวอย,างของชุมชนจํานวน 63 ชุมชน ชุมชนละ10 กลุ,ม

ตัวอย,าง รวมเป0น 630 กลุ,มตัวอย,าง 
2. สํารวจความพึงพอใจต,อคุณภาพบริการสาธารณะ สุ,มตัวอย,างของชุมชน 63 ชุมชน ชุมชนละ 10 กลุ,ม

ตัวอย,าง รวมเป0น 630 กลุ,มตัวอย,าง 
 

5.ข้ันตอนการดําเนินการ  
1. ศึกษาข�อมูลเก่ียวกับการดําเนินงาน ระเบียบและเกณฑ ท่ีใช�ประเมินความพึงพอใจของหน,วยงาน 
2. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีของ

องค กรปกครองส,วนท�องถ่ิน 
3. สร�างแบบสอบถามเพ่ือใช�ในการประเมินความพึงพอใจของหน,วยงาน 
4. สุ,มกลุ,มตัวอย,างและวางแผนการลงพ้ืนท่ีเก็บข�อมูล 
5. ลงพ้ืนท่ีเก็บข�อมูล 
6. นําแบบสอบถามท่ีได�มาวิเคราะห  
7. สรุปผลและจัดทํารายงานการประเมินความพึงพอใจ 

    

6.ระยะเวลาในการดําเนินการ/สถานท่ีดําเนินการ 
 ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔ 

7. งบประมาณ 
 โดยเบิกจ,ายจากกองวิชาการและแผนงานงบดําเนินงาน หมวดค,าใช�สอยประเภทรายจ,ายท่ีไม,เข�าลักษณะ 
รายจ,ายหมวดอ่ืน โครงการการจัดทําแผนพัฒนา งบประมาณและการติดตามประเมินผล โดยเบิกเป0นค,าใช�จ,ายในการ
วิเคราะห ข�อมูลเป0นเงิน 50,000 บาท      

  

8.หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ          
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

9.ท่ีปรึกษาโครงการ 
           1.  ผศ.เชาวน วัศ  เสนพงศ         นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
            2.  นายพงศ สินธุ   เสนพงศ        รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
            3.  นายไสว  เขียวจันทร           รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
            4.  นายสมเธียร  ภู,สันติสัมพันธ   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  
            5.  นายมนัส  พงศ ยี่หล�า          รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

10.ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
1.เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได�เรียนรู�และพัฒนาศักยภาพการให�บริการสาธารณะจากผลการประเมิน 

ความพึงพอใจของผู�รับบริการ 
2.เทศบาลนครนครศรีธรรมราชนําเอาผลการประเมินไปใช�ประโยชน ในการพัฒนาบริการสาธารณะให�มี 

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 



๖๐ 

 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการจัดทําคู,มือติดต,อราชการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  คู,มือติดต,อราชการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค เพ่ือให�ประชาชนผู�มาติดต,อราชการ
กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได�รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการจากหน,วยงาน โดยมีรายละเอียดแสดง
ข้ันตอนและระยะเวลาในการติดต,องานในเรื่องต,างๆ พร�อมท้ังเอกสารหลักฐานท่ีใช�ในการติดต,ออย,างชัดเจน ซ่ึงจะทํา
ให�ผู�รับบริการได�ทราบระยะเวลาท่ีใช�ในการปฏิบัติตามข้ันตอน ในการติดต,องาน   กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

3. วัตถุประสงค0 
1. สร�างความโปร,งใสในการให�บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให�เกิดความพึงพอใจแก,

ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม,เลือกปฏิบัติ 
2. เพ่ือจัดทําคู,มือติดต,อราชการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 300 เล,ม  

 

4. เป5าหมาย 
  จัดทําคู,มือติดต,อราชการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 300 เล,ม  

 

5. วิธีดําเนินการ 
1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู�บริหารฯ 
2. แต,งต้ังคณะกรรมการฯ ในการจัดทําคู,มือติดต,อราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

และจัดประชุมเพ่ือจัดทําคู,มือติดต,อราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
3. จัดเตรียมข�อมูลเพ่ือจัดทําคู,มือติดต,อราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
4. ประชุมสรุปการจัดทําข�อมูลคู,มือติดต,อราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
5. จัดพิมพ คู,มือติดต,อราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือแจกจ,ายให�ประชาชน 
6. รายงานติดตามผลการจัดทําคู,มือติดต,อราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

6. ระยะเวลาดําเนินงาน 
  1 กรกฎาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2562 และจะมีการปรับปรุงข�อมูลทุก ๆ 2 ปL  
 

7. งบประมาณ 
  งบประมาณรายจ,ายประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค,าใช�สอย ประเภทรายจ,ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ จํานวน 45,000.- บาท 
(สี่หม่ืนห�าพันบาทถ�วน) 
   
 

8. ท่ีปรึกษาโครงการ 
  8.1 ผศ.เชาวน วัศ  เสนพงศ  นายกเทศมนตรี 
  8.2 นายพงศ สินธุ   เสนพงศ  รองนายกเทศมนตรี 
  8.3 นายไสว  เขียวจันทร   รองนายกเทศมนตรี 
  8.4 นายสมเธียร  ภู,สันติสัมพันธ  รองนายกเทศมนตรี  
  8.5 นายมนัส  พงศ ยี่หล�า  รองนายกเทศมนตรี 
 



๖๑ 

 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ  
  กองวิชาการและแผนงาน  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0   
  1. สร�างความโปร,งใสในการบริหารการเงินงบประมาณ การจัดหาพัสดุฯ โดยยึดถือตาม กฎหมาย 
ระเบียบอย,างเคร,งครัด 
  2. คู,มือติดต,อราชการจํานวน 300 เล,ม  

 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการป:องกัน ควบคุม ดูแลรักษาผู�ป^วยและผู�ติดเชื้อเอชไอวี  
 

ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร0 
1. แผนยุทธศาสตร0ชาติ 20 ปX 

ท่ี.3.: ยุทธศาสตร การพัฒนาและการเสริมสร�างศักยภาพคน 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 12 

ท่ี.1.: การเสริมสร�างและการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
3. ไทยแลนด0 4.0 

ท่ี.2. : กลุ,มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย  
4. หลักประชารัฐ (ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน) 

ท่ี.3.: การเพ่ิมพูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพภาครัฐ 
5. ยุทธศาสตร0จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ท่ี.2.: การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
6. ยุทธศาสตร0การพัฒนาขององค0กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ท่ี.6. : ด�านสาธารณสุขสิ่งแวดล�อม ข�อ 6.3 เพ่ือยกระดับ รพ.เทศบาลให�มีคุณภาพ 
 : แผนปฏิบัติการป:องกันการทุจริต มิติ การบริหารราชการเพ่ือป:องกันการทุจริต 

7. ยุทธศาสตร0การพัฒนาขององค0การบริหารส�วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ท่ี.4. : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

8. ยุทธศาสตร0การพัฒนาของโรงพยาบาล 
ท่ี EC1.ด�านประสิทธิภาพ เพ่ือขยายบริการการดูแลรักษาท้ังในและนอกโรงพยาบาล 
 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก: งานให�คําปรึกษา 
ผู�รับผิดชอบ: นางชลิกา สรภักดีเจริญ ตําแหน,งพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โทร 075-356014 ต,อ 109 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได�ดําเนินงานด�านการป:องกัน  ดูแล และรักษาโรคเอดส มาอย,างต,อเนื่อง  
ด�วยวิธีการท่ีมีมาตรฐานทางการแพทย และการพยาบาล  จัดระบบการรักษาด�วยยาต�านไวรัส  การบําบัด  ฟ67นฟู  ใน
มิติ ของกาย จิต  สังคม  และจิตวิญญาณ  จากสถิติการดําเนินรักษาด�วยระบบยาต�านไวรัสของโรงพยาบาลเทศบาล
นครนครศรีธรรมราชท่ีผ,านมา พบว,าจํานวนผู�ติดเชื้อและผู�ป̂วยเอชไอวี ท่ีข้ึนทะเบียนรักษาด�วยระบบยาต�านไวรัส มี
จํานวนเพ่ิมมากข้ึนทุกปL โดยผู�ติดเชื้อและผู�ป^วยท่ีข้ึนทะเบียนต้ังแต,ปL 2547 จนถึงป"จจุบันมีจํานวน 560 ราย และมี



๖๒ 

 

รายใหม,ท่ีข้ึนทะเบียนการรักษาปLละประมาณ 50 ราย  จากการดูแลผู�ป^วยอย,างต,อเนื่องพบว,าผู�ป^วยท่ีเข�ารักษาด�วย
ระบบยาต�านไวรัส สามารถกลับไปดูแลตนเองได� สุขภาพแข็งแรงสามารถทํางานและปฏิบัติกิจวัตประจําวัน อยู,ใน
สังคมอย,างปกติ ส,งผลให�ผู�ป^วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
  

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได�เล็งเห็นถึงความจําเป0นในการท่ีจะยกคุณภาพชีวิตของผู�ติดเชื้อและ ผู�ป^วย
อย,างต,อเนื่อง รวมไปถึงการป:องกันการเกิดผู�ติดเชื้อรายใหม,  จึงได�จัดให�มีโครงการป:องกัน  ควบคุม  ดูแลรักษาผู�ป^วย
และผู�ติดเชื้อและผู�ได�รับผลกระทบจากเอดส   ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค โครงการดังนี้ 
 

2. วัตถุประสงค0 
1. เพ่ือป:องกันการแพร,กระจายเชื้อ และลดอัตราผู�ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม, 
2. เพ่ือป:องกันและลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู,ทารก 
3. เพ่ือเปrดช,องทางการเข�าถึงการรับบริการในผู�ติดเชื้อและผู�ป^วยเอชไอวีในเขตเทศบาลนคร 

นครศรีธรรมราชรวมถึงพัฒนาคุณภาพการให�บริการในการดูแลรักษาพยาบาล และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู�
ติดเชื้อและผู�ป^วยเอชไอวีผู�ติดเชื้อและผู�ป^วยเอชไอวี 

4. เพ่ือสร�างจิตสํานึกและความตระหนักให�แก,บุคลากรในการปฏิบัติงานบริการสุขภาพมีคุณภาพให�กับ
ประชาชน โดยทัดเทียมกันและไม,เลือกปฏิบัติ  

 

3. เป5าหมาย ผลลัพธ0 และผลกระทบโครงการ 
เป5าหมาย 

1. ผู�ติดเชื้อและผู�ป^วยเอชไอวีท้ังรายใหม,และรายเก,าท่ีข้ึนทะเบียนรักษา ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประมาณ 700 ราย 

2. หญิงต้ังครรภ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่ีตรวจพบว,ามีการติดเชื้อเอชไอวีขณะต้ังครรภ ท้ังราย
ใหม,และรายเก,า ประมาณ 30รายต,อปL  

3. ผู�ป^วยวัณโรคท่ีตรวจพบว,ามีการติดเชื้อเอชไอวีร,วม ในเขตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประมาณ 30 
รายต,อปL 

 

ด�านปริมาณ: ผู�ติดเชื้อและผู�ป̂วยเอชไอวีท่ีข้ึนทะเบียนการรักษาในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชทุกรายได�รับการ
ดูแลรักษาภายใต�ระบบยาต�านไวรัสทุกราย 

 
ด�านคุณภาพ: ผู�ติดเชื้อและผู�ป̂วยเอชไอวีได�รับการดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการดูแลรักษาผู�ป^วยเอชไอวี

แห,งประเทศไทย 
 

4.ระยะเวลาในการดําเนินการ:  ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

5.สถานท่ีดําเนินการ: คลินิกยาต�านไวรัส งานให�คําปรึกษา โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ศูนย บริการ
สาธารณสุข และพ้ืนท่ีชุมชนในเขตเทศบาลทุกชุมชน 

ลักษณะโครงการ 
1. การดูแลรักษา : การคัดกรอง การตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติมก,อนการรักษา การตรวจรักษา เฝ:าติดตามอาการ การ

ดูแลการกินยา ผลการรักษา ตลอดจนการติดตามหลังการรักษา 
2. การให�ความรู� : การให�ความรู�เรื่องโรค การป:องกันการแพร,กระจายเชื้อ การดูแลตนเอง การดูแลผู�ป^วยกรณี 

care giver รายกลุ,มและรายบุคคล การให�ความรู�ในชุมชน 



๖๓ 

 

3. การเยี่ยมบ�านติดตามอาการ : เยี่ยมบ�านผู�ป^วย เพ่ือติดตามอาการ กํากับการกินยา  
 

6.วิธีดําเนินการ 
1. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติต,อผู�บริหาร 
2. จัดประชุมชี้แจงคณะทํางาน 
3. ดําเนินงานตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
4. ประเมินผลการดําเนินงาน 

 

7.ตัวช้ีวัด  
- ร�อยละของผู�ติดเชื้อและผู�ป^วยเอชไอวีท่ีข้ึนทะเบียนได�รับการรักษาด�วยระบบยาต�านไวรัสมากกว,าร�อยละ 80 
- ร�อยละความพึงพอใจของผู�ป^วยมากกว,าร�อยละ 80 

 
 

ผลผลิต : ผู�ติดเชื้อและผู�ป^วยเอชไอวีได�รับการรักษาตามเกณฑ มาตรฐานการดูแลผู�ป^วยเอชไอวีแห,งชาติ 
ผลลัพธ0 : ผู�ติดเชื้อและผู�ป^วยเอชไอวีเข�าถึงยาต�านไวรัส ลดการแพร,กระจายเชื้อในชุมชน บุคลากรมีจิตสํานึกและ

ความตระหนักในการปฏิบัติงานบริการสุขภาพมีคุณภาพให�กับประชาชน โดยทัดเทียมกันและไม,เลือก
ปฏิบัติ  

ผลกระทบ 
เชิงบวก : ผู�ติดเชื้อและผู�ป^วยเอชไอวีเข�าถึงการรักษา 
เชิงลบ : บุคลากรเสี่ยงต,อการรับเชื้อเอชไอวีจากการทําหัตถการ  
 

 
8. งบประมาณของโครงการ  
     จํานวน 300,000 บาท 
 

9. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
1. ผู�ติดเชื้อและผู�ป^วยเอชไอวีเข�าถึงการรับบริการทางการแพทย ท่ีได�คุณภาพ การแพร,กระจายการติดเชื้อเอช

ไอวีลดลงการติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาถึงทารกลดลง 
2. มีการพัฒนาคุณภาพระบบการให�บริการในการดูแลรักษาผู�ติดเชื้อและผู�ป^วยเอชไอวีอย,างสมํ่าเสมอ    
3. ผู�ติดเชื้อและผู�ป^วยเอชไอวีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
4. ร�อยละความพึงพอใจของผู�ป^วยมากกว,าร�อยละ 80 
 

10. การประเมินผล 
 คณะทํางานแต,ละคณะรับผิดชอบประเมินผลงาน โดยใช�เครื่องมือวัดตามมาตรฐานงานเอดส ชาติและรายงาน
การประเมินผลทุกรายไตรมาสและติดตามตัวชี้วัดทุก 1 ปL 

 

 

 

 



๖๔ 

 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการดูแลผู�ป^วยวัณโรคแบบมีพ่ีเลี้ยง 
 

ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร0 
9. แผนยุทธศาสตร0ชาติ 20 ปX 

ท่ี.3.: ยุทธศาสตร การพัฒนาและการเสริมสร�างศักยภาพคน 
10. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 12 

ท่ี.1.: การเสริมสร�างและการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
11. ไทยแลนด0 4.0 

ท่ี.2. : กลุ,มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย  
12. หลักประชารัฐ (ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน) 

ท่ี.3.: การเพ่ิมพูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพภาครัฐ 
13. ยุทธศาสตร0จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ท่ี.2.: การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
14. ยุทธศาสตร0การพัฒนาขององค0กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ท่ี.6. : ด�านสาธารณสุขสิ่งแวดล�อม ข�อ 6.3 เพ่ือยกระดับ รพ.เทศบาลให�มีคุณภาพ 
 : แผนปฏิบัติการป:องกันการทุจริต มิติ การบริหารราชการเพ่ือป:องกันการทุจริต 

15. ยุทธศาสตร0การพัฒนาขององค0การบริหารส�วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ท่ี.4. : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

16. ยุทธศาสตร0การพัฒนาของโรงพยาบาล 
ท่ี EC1.ด�านประสิทธิภาพ เพ่ือขยายบริการการดูแลรักษาท้ังในและนอกโรงพยาบาล 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก: งานให�คําปรึกษา 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 วัณโรคสามารถเป0นได�ทุกอวัยวะ แต,ท่ีเป0นป"ญหาคือวัณโรคปอด  ซ่ึงมีการระบาดได�ทางลมหายใจ จากการ
สัมผัสละอองฝอยน้ําลายในอากาศหรือเสมหะ  ทําให�ติดต,อได�ง,ายในชุมชนโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีเป0นแหล,งแออัด หรือ
สถานท่ีท่ีอากาศถ,ายเทไม,สะดวก  หรืออาจพบได�ในบุคคลท่ีมีภูมิต�านทานตํ่า  เช,น ผู�สูงอายุ  เด็กเล็ก และผู�ท่ี 
เป0นโรคเรื้อรัง  เช,น เบาหวาน  หรือโรคติดเชื้อต,างๆ  ผู�ป^วยติดเชื้อ HIV   ซ่ึงเป0นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิต  และ
ส,วนหนึ่งเป0นผู�ป^วยเชื้อด้ือยาจากการรับประทานยาไม,สมํ่าเสมอและการรักษาไม,ต,อเนื่องในป"จจุบันจํานวนผู�ป^วย 
วัณโรคยังคงมีปริมาณมาก จากสถิติการดูแลผู�ป^วยวัณโรคต้ังแต,ปL 2544 จนถึงป"จจุบัน พบว,าจํานวนผู�ป^วยวัณโรค
รายใหม,ท่ีข้ึนทะเบียนการรักษาในแต,ละปLเพ่ิมสูงข้ึนอยู,ท่ี 70 - 130 ราย ท้ังนี้ผู�ป^วยท่ีเป0นวัณโรคสามารถรักษาให�
หายขาดได�แต,ต�องใช�ระยะเวลาในการรักษาอย,างน�อย 6 – 18  เดือน โดยใช�กระบวนการ DOTS ในการดูแลรักษา
ผู�ป^วยวัณโรค คือผู�ป^วยจะต�องรับประทานยาต,อหน�าเจ�าหน�าท่ีทุกวันท่ีโรงพยาบาล เพ่ือติดตามอาการ ผลข�างเคียงของ
ยา ความสมํ่าเสมอในการรับประทานยา ซ่ึงในกรณีท่ีผู�ป^วยมีเศรษฐานะท่ีไม,ดี ผู�ป^วยสูงอายุ บ�านท่ีตั้งไกลจากการ
คมนาคมอาจมีความไม,สะดวกท่ีจะต�องเข�ามารับประทานยาท่ีโรงพยาบาล จึงจําเป0นต�องช,วยเหลือโดยบริการเยี่ยม
บ�านเพ่ือรับประทานยาและติดตามอาการทุกวันในขณะเข�ารับการรักษา พร�อมการช,วยเหลือด�านสวัสดิการเพ่ือเป0น



๖๕ 

 

ขวัญกําลังใจทําให�ผู�ป^วยหายจากโรคได� ลดการแพร,กระจายเชื้อและช,วยป:องกันวัณโรคเชื้อด้ือยา ผู�ป^วยและครอบครัว
สามารถอยู,ในสังคมได�อย,างเป0นสุข 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ได�เล็งเห็นถึงความสําคัญในการดูแลผู�ป̂วยวัณโรค  จึงจัดให�มีโครงการดูแล
ผู�ป^วยวัณโรคแบบมีพ่ีเลี้ยงโดยการทํา DOT ถึงบ�าน (แจกยาผู�ป^วยท่ีบ�านให�รับประทานยาต,อหน�าเจ�าหน�าท่ี)   

 
2. วัตถุประสงค0 

1. เพ่ือให�ผู�ป^วยเข�าถึงการรักษาอย,างรวดเร็วและได�รับการดูแลการกินยาภายใต�กระบวนการ DOTS 
2. เพ่ือลดการแพร,กระจายของวัณโรคผู�ป^วยและญาติสามารถดูแลตนเองได�อย,างถูกต�อง 
3. เพ่ือสร�างจิตสํานึกและความตระหนักให�แก,บุคลากรในการปฏิบัติงานบริการสุขภาพมีคุณภาพให�กับ

ประชาชน โดยทัดเทียมกันและไม,เลือกปฏิบัติ  
 

3. เป5าหมาย ผลลัพธ0 และผลกระทบโครงการ 
เป5าหมาย: ผู�ป^วยวัณโรคในเขตเทศบาล  ประมาณ  140 ราย/ปL  
ด�านปริมาณ: ผู�ป^วยวัณโรคในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชทุกรายได�รับการดูแลรักษาภายใต�กระบวนการ DOTS 

(การดูแลผู�ป^วยวัณโรคแบบมีพ่ีเลี้ยง) ครบทุกราย 
ด�านคุณภาพ: ผู�ป^วยวัณโรคได�รับการดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการดูแลรักษาผู�ป^วยวัณโรคแห,งประเทศ

ไทย 
 

4.ระยะเวลาในการดําเนินการ: ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

5.สถานท่ีดําเนินการ: คลินิกวัณโรค งานให�คําปรึกษา โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ศูนย บริการ
สาธารณสุข และพ้ืนท่ีชุมชนในเขตเทศบาลทุกชุมชน 

ลักษณะโครงการ 
1 การดูแลรักษา : การคัดกรอง การตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติมก,อนการรักษา การตรวจรักษา เฝ:าติดตาม 

อาการ การดูแลกํากับการกินยา ผลการรักษา ตลอดจนการติดตามหลังการรักษา 
2.การให�ความรู� : การให�ความรู�เรื่องโรค การป:องกันการแพร,กระจายเชื้อ การดูแลตนเอง การดูแลผู�ป^วย 

กรณี care giver รายกลุ,มและรายบุคคล การให�ความรู�ในชุมชน 
3.การเยี่ยมบ�านติดตามอาการ : เยี่ยมบ�านผู�ป^วยวัณโรค เพ่ือติดตามอาการ กํากับการกินยา  
 

6.วิธีดําเนินการ 
1.จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติต,อผู�บริหาร 
2.จัดประชุมชี้แจงคณะทํางาน 
3.ดําเนินงานตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
4.ประเมินผลการดําเนินงาน 

 

ตัวช้ีวัด  
- อัตราการรักษาหายในผู�ป^วยวัณโรค มากกว,าร�อยละ 80 
- ร�อยละของผู�ป^วยวัณโรคท่ีข้ึนทะเบียนได�รับการรักษาและเยี่ยมบ�านด�วยกระบวนการ DOTS มากกว,าร�อยละ 

80 
- ร�อยละความพึงพอใจของผู�ป^วยมากกว,าร�อยละ 80 
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ผลผลิต : ผู�ป^วยวัณโรคได�รับการรักษาตามเกณฑ มาตรฐานการดูแลผู�ป^วยวัณโรคแห,งชาติ 
ผลลัพธ0 : ผู�ป^วยวัณโรครักษาหาย ลดการแพร,กระจายเชื้อในชุมชน บุคลากรมีจิตสํานึกและความตระหนักในการ

ปฏิบัติงานบริการสุขภาพมีคุณภาพให�กับประชาชน โดยทัดเทียมกันและไม,เลือกปฏิบัติ  
ผลกระทบ 

เชิงบวก : ผู�ป^วยวัณโรคหายจากโรค 
เชิงลบ : บุคลากรเสี่ยงต,อการรับเชื้อวัณโรค 
 

7. งบประมาณของโครงการ จํานวน 50,000 บาท 

 

8. วิธีดําเนินงาน            ดําเนินการเอง            จ�างเหมา              อุดหนุน........................................ 
 

9. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
1. ผู�ป^วยวัณโรคได�รับการรักษาอย,างรวดเร็วอัตราการรักษาหายในผู�ป^วยวัณโรค มากกว,าร�อยละ 80 
2. ผู�ป^วยวัณโรคท่ีข้ึนทะเบียนได�รับการรักษาและเยี่ยมบ�านด�วยกระบวนการ DOTS มากกว,าร�อยละ 80 
3. ร�อยละความพึงพอใจของผู�ป^วยมากกว,าร�อยละ 80 
4. ญาติและผู�ป^วย ดูแลตัวเองได�และสามารถอยู,ในสังคมได�อย,างมีความสุข 

10. การประเมินผล 
 คณะทํางานประเมินผลงาน โดยใช�แบบบันทึกการรักษา  แบบบันทึกรายงานวัณโรครอบ 3 เดือนและ
รายงานประจําวัน  โดยมีการประเมินผลและรายงานทุกเดือนและติดตามตัวชี้วัดทุก 1 ปL 
 

11.หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ 
งานให�คําปรึกษา ฝา̂ยการพยาบาล กองการแพทย  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการโรงเรียนวัยใส เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
๑. หลักการและเหตุผล 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรของประเทศในป"จจุบันมีแนวโน�ม ทําให�ประชากรในกลุ,ม
ผู�สูงอายุมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน จนกลายเป0นสังคมผู�สูงอายุ รวมท้ังสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปทุกมิติอย,างรวดเร็ว      
จนเกิดผลกระทบกับการดําเนินชีวิตประจําวันของผู�สูงอายุ จากการประมาณการประชากรของสํานักงาน
คณะกรรมการ เศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ  ประเทศไทยจะมีประชากรผู�สูงอายุเพ่ิมข้ึนเป0น 17 ล�านคน       ในปL 
พ.ศ. 2560 หรือ 1 ใน 4 ของประชากรท้ังหมด 

กอร ปกับแผนผู�สูงอายุแห,งชาติ ฉบับท่ี 2. (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2564) ได�เน�นกระบวนการสร�าง
หลักประกันให�ผู�สูงอายุ โดยมีแนวคิดหลัก คือ  1). ประชากรผู�สูงอายุ ท่ีมีสถานะภาพดี สุขภาพดีท้ังกาย และจิต 
ครอบครัวอบอุ,น มีสังคมท่ีดี มีหลักประกันท่ีม่ันคง ได�รับสวัสดิการและบริการท่ีเหมาะสม อยู,อย,างมีคุณค,า มีศักด์ิศรี
พ่ึงตนเองได� มีส,วนร,วม มีโอกาสเข�าถึงข�อมูลและข,าวสารอย,างต,อเนื่อง  2). ผู�สูงอายุท่ีทุกข ยาก และต�องการเก้ือกูล 
หากมีการดําเนินการท่ีเหมาะสม จะช,วยให�ผู�สูงอายุเหล,านี้ส,วนใหญ,ดํารงอยู, ในชุมชน    ได�อย,างต,อเนื่อง  3). 
ครอบครัวและชุมชน เป0นสถาบันหลักในการเก้ือหนุนผู�สูงอายุ  4). ระบบสวัสดิการ     และบริการ จะต�องสามารถ
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รองรับผู�สูงอายุ ให�สามารถดํารงอยู,กับครอบครัว และชุมชนได�อย,างมีคุณภาพ    5). รัฐจะต�องส,งเสริม และสนับสนุน
ให�เอกชน เข�ามามีส,วนร,วม ในงานบริการ 

ดังนั้น การสร�างเสริมสุขภาพและการดูแลผู�สูงอายุระยะยาว จึงจัดเป0นการให�บริการท่ีครอบคลุมด�าน
สุขภาพและด�านจิตวิทยาสังคม การดูแลช,วยเหลือในการดํารงชีวิต และกิจวัตรประจําวันซ่ึงเป0นการดูแลอย,างต,อเนื่อง
ตามศักยภาพท่ีเหมาะสม กับผู�สูงอายุแต,ละกลุ,ม 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีประชากรผู�สูงอายุ ตามทะเบียนราษฎร ท้ังหมด    จํานวน 16,302 
คน (ข�อมูล  เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559) และเป0นหน,วยงานท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบ   การสร�างเสริมสุขภาพผู�สูงอายุ
ท่ีอยู,ในเขตเทศบาล ท้ัง 62 ชุมชน การท่ีผู�สูงอายุเจ็บป̂วย ทําให�เกิดการสูญเสียงบประมาณในการรักษาพยาบาล เป0น
จํานวนเงินท่ีสูงข้ึนทุกปL หากผู�สูงอายุของชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   มีความรู�และสามารถดูแล
สุขภาพของตนเอง มีสุขภาพจิตท่ีดี ไม,เป0นภาระให�กับสังคม      และช,วยสร�างเสริมสุขภาพของบุคคลในชุมชนได� ก็จะ
ทําให�สังคมผู�สูงอายุเป0นสังคมท่ีมีสุขภาพท่ีดีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได�เห็นถึงความสําคัญดังกล,าว จึงได�จัดทํา
โครงการจัดต้ังโรงเรียนวัยใสข้ึน 

๒. วัตถุประสงค0 
๑. เพ่ือสร�างโรงเรียนผู�สูงอายุ ให�เกิดข้ึนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
๒. เพ่ือเสริมสร�างสุขภาพผู�สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให�มีสุขภาพ กาย จิต สังคม 

ท่ีแข็งแรง เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๓. เพ่ือให�ผู�สูงอายุต�นแบบไปเป0นจิตอาสา ในการดูแลเสริมสร�างสุขภาพให�กับผู�สูงอายุ ในชุมชนของ

ตนเอง 
๔. เพ่ือสร�างเครือข,าย ในการสร�างเสริมสุขภาพผู�สูงอายุ ของจังหวัดนครนครศรีธรรมราช 
 

๓. เป5าหมาย 
ด�านคุณภาพ 

- เปrดการเรียนการสอนหลักสูตร สําหรับผู�สูงอายุตามหลักสูตร 
ด�านปริมาณ 

- ผู�สูงอายุเข�าเรียนตามหลักสูตร ได� จํานวน 3 รุ,น รุ,นละ 1 ห�องเรียน (30คน)      รวม 
90 คน / 1 ปL 

4.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  อาคารโอทอป  สวนศรีธรรมโศก ถนนราชดําเนิน  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
 

5.วิธีดําเนินการ 
๑. คณะผู�บริหารกําหนดนโยบายให�เปrดหลักสูตร การเรียนการสอน สําหรับผู�สูงอายุใน       เขต

เทศบาลโดยกําหนดชื่อเป0น “โรงเรียนวัยใส” 
๒. ประชุมหัวหน�าส,วนราชการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
๓. แต,งต้ังคณะทํางาน จัดต้ังโรงเรียนวัยใส รับผิดชอบฝ^ายต,าง ๆ  
๔. จัดทําโครงการ ฯ เสนอขอความเห็นชอบอนุมัติ          
๕. จัดต้ังงบประมาณเริ่มดําเนินการ  
๖. แต,งต้ังคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวัยใส (บอร ด) 
๗. แต,งต้ังคณะอนุกรรมการ บริหารโรงเรียนวัยใส ฝ^ายต,างๆ  
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8. จัดหาครูผู�สอนประจําวิชา/วิทยากร 
9. เปrดการเรียน  
10. ประเมินผลการเรียน 
๑1. ประกาศผลการเรียน จบหลักสูตร 

6.ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔ 

7.งบประมาณท่ีใช�ในการดําเนินการ 
   ใช�งบประมาณกองสวัสดิการสังคม หมวดค,าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ โครงการโรงเรียนวัยใส 
งบประมาณประจําปL  ต้ังไว� 500,000 บาท 
 

8.ผู�รับผิดชอบโครงการ 
๑. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
๒. สํานักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

9.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0 
๑. เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีหลักสูตร จัดต้ังโรงเรียนวัยใส สําหรับให�ผู�สูงอายุได�เข�าเรียนและ

ทํากิจกรรม ตามหลักสูตร 
๒. ผู�สูงอายุท่ีผ,านการเรียนรู� จากโรงเรียนวัยใส เทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามารถดูแลตนเองได� 

มีสุขภาพท่ีแข็งแรง สมบูรณ  มีคุณภาพ ชีวิตท่ีดี ไม,เป0นภาระให�กับครอบครัว  และสังคม 
๓. เกิดเครือข,ายการสร�างเสริมสุขภาพผู�สูงอายุ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมรา 

 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการศูนย ส,งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู�สูงอายุ 

2.หลักการและเหตุผล 

  ป"จจุบันสังคมไทยเป0นสังคมผู�สูงอายุอย,างเต็มรูปแบบ ในครอบครัวหนึ่งจะมีผู�สูงอายุอยู,หนึ่งถึงสองคน
เป0นอย,างน�อย  ในขณะท่ีคนวัยกําลังทํางาน หรือวัยกลางคน และวัยเด็กกลับมีอัตราลดลงเรื่อยๆ  
  การส,งเสริมสนับสนุนให�ผู�สูงอายุใช�ชีวิตประจําวันได�ตามปกติโดยไม,ต�องพ่ึงพาลูกหลานตลอด ๒๔ ชั่วโมง
เป0นสิ่งจําเป0น ประกอบกับการสร�างกิจกรรมให�ผู�สูงอายุได�มีส,วนร,วม และเป0นการพัฒนาศักยภาพของตนเองใน
ผู�สูงอายุ ทําให�ผู�สูงอายุมีสุขภาพร,างกายท่ีแข็งแรง สุขภาพจิตท่ีสมบูรณ  ส,งผลทําให�มีอายุท่ียืนยาวไม,เป0นโรคภัยไข�เจ็บ 
ไม,เป0นภาระของครอบครัวตลอดไป  
 

3.วัตถุประสงค0 
๑. เป0นศูนย บริการทางสังคมแก,ผู�สูงอายุ 
๒. เป0นศูนย กลางการเรียนรู� และพบปะสังสรรค ทํากิจกรรมของผู�สูงอายุ โดยเน�นรูปแบบท่ีเปrด

โอกาสให�ผู�สูงอายุได�แสดงออกตามศักยภาพของแต,ละบุคคล 
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๓. เป0นศูนย ดูแลผู�สูงอายุแบบเช�ามา - เย็นกลับ เพ่ือให�ผู�สูงอายุได�รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเวลา
กลางวัน   

 

4.เป5าหมาย 
๑. ผู�สูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต, ๖๐ ปLข้ึนไป มีบ�านพักอาศัยอยู,ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
๒. จัดกิจกรรมสําหรับผู�สูงอายุ จํานวนไม,น�อยกว,า ๗๐ คนต,อวัน 
๓. จัดกิจกรรมรูปแบบต,างๆ โดยแยกเป0นกิจกรรมย,อย ดังนี้ 
 ๓.๑ กิจกรรมอาชีวบําบัดสําหรับผู�สูงอายุ  
 ๓.๒ กิจกรรมธรรมะบําบัดท้ังใน และนอกสถานท่ีสําหรับผู�สูงอายุ  
 ๓.๓ กิจกรรมจัดนันทนาการ และสันทนาการสําหรับผู�สูงอายุ 
 ๓.๔ กิจกรรมแพทย แผนไทยสําหรับผู�สูงอายุ  
 ๓.๕ กิจกรรมฟ67นฟูสุขภาพด�านร,างกายในผู�สูงอายุ 
 ๓.๖ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด�านสังคมในผู�สูงอายุ  
๔. จัดกิจกรรมตามประเพณี รัฐพิธี และเทศกาลต,างๆให� 
 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  ศูนย ฟ67นฟูสุขภาพฯผู�สูงอายุ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และสถานท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีกิจกรรมกําหนด
ในโครงการแต,ละคราว  
 

6.วิธีดําเนินการ 
๑. เขียนโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ  
๒. มีเจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบโครงการและคอยช,วยเหลือผู�สูงอายุ 
๓. จัดทําแผนการปฏิบัติกิจกรรมของผู�สูงอายุ และประมาณค,าใช�จ,ายประจําเดือน 
๔. เผยแพร, และประชาสัมพันธ  
๕. ประสานหน,วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนด�านวิทยากร และการจัดกิจกรรมตามโครงการต,างๆ  

  ๖. ประเมินผลโครงการ 
7.ระยะเวลาการดําเนินงาน 

   ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

8.งบประมาณท่ีใช�ในการดําเนินงาน   
  ใช�งบประมาณรายจ,ายประจําปL แผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  งบประมาณต้ังไว�  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทดังนี้  
 

9.ผู�รับผิดชอบโครงการ 
  ฝ^ายสังคมสงเคราะห   กองสวัสดิการสังคม 
 



๗๐ 

 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0 
  ผู�สูงอายุจะได�รับการบริการดูแลจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอย,างเต็มรูปแบบ และตามสิทธิท่ี
จะได�รับจากภาครัฐ ส,งผลให�คุณภาพชีวิตของผู�สูงอายุดีข้ึน ใช�ชีวิตในสังคมอย,างมีความสุข 
 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการเสริมสร�างพัฒนาสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต,อการดํารงชีวิต 
ผู�สูงอายุ / ผู�พิการ  ในสังคมของภาคเอกชน 

2.หลักการและเหตุผล 

  จากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร�างประชากรในสังคมไทย  มีแนวโน�มจะเข�าสู,สังคมผู�สูงอายุ   เต็ม
รูปแบบทําให�สังคมไทยต�องวางแผนเพ่ือรองรับและเตรียมรับมือกับสถานการณ ดังกล,าว ป"ญหาผู�สูงอายุไม,ใช,เป0น
ป"ญหาส,วนตัว  ส,วนครอบครัว  ระบบการดูแลผู�สูงอายุ  ต�องครอบคลุมทุกๆ ด�านท้ังด�านสุขภาพ  ด�านเศรษฐกิจ  และ
ด�านท่ีอยู,อาศัยและสภาพแวดล�อม  ซ่ึงป"จจุบันสภาพบ�าน  บริเวณนอกบ�าน  อาคารสาธารณะ  พ้ืนท่ีสาธารณะต,างๆ ส,วน
ใหญ,ยังไม,เหมาะสมกับการใช�ชีวิตของผู�สูงวัย  ดังนั้นการปรับสภาพแวดล�อมให�เป0นมิตรกับผู�สูงวัย และผู�พิการ  จึง
จําเป0นท่ีทุกภาคส,วนต�องร,วมมือกัน 

3.วัตถุประสงค0 
  เพ่ือรณรงค ขอความร,วมมือผู�ประกอบการ และทุกภาคส,วนในสังคมให�เห็นถึงความสําคัญและ   ความ
จําเป0นในการปรับสภาพแวดล�อมของสถานท่ีประกอบการ  ให�เป0นมิตรกับผู�สูงอายุและผู�พิการ 
 
4.เป5าหมาย 

1. จัดทําเอกสารเผยแพร,ประชาสัมพันธ  ขอความร,วมมือผู�ประกอบการท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 
ในเขตเทศบาลให�ความร,วมมือปรับปรุงสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต,อผู�สูงอายุ/คนพิการ 
2. ประชาสัมพันธ สิทธิประโยชน ของผู�ประกอบการท่ีปรับปรุงสภาพแวดล�อมสถานประกอบการเอ้ือ
ต,อคนพิการ 
3. ผู�ประกอบการให�ความร,วมมือในการปรับปรุงสภาพแวดล�อมทุกราย 
4. ผู�สูงอายุ / ผู�พิการ มีความปลอดภัยในการใช�อาคาร สถานท่ีสาธารณะต,างๆ  

 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

6.วิธีดําเนินการ 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. เชิญกลุ,มเป:าหมาย ภาคเอกชนเข�ารับฟ"งบรรยายถึงความสําคัญ และความจําเป0นในการปรับปรุง
สภาพแวดล�อมให�เป0นมิตรกับผู�สูงอายุ / ผู�พิการ 
3. จัดหาวิทยากรท่ีมีความรู�ด�านสภาพแวดล�อม และท่ีพักอาศัยของผู�สูงอายุ / ผู�พิการ  



๗๑ 

 

4. ติดตามประเมินผลโดยภาคเอกชนแจ�งประสงค จะทําการปรับปรุงสภาพแวดล�อมท่ีพักอาศัยของ
ผู�สูงอายุ / ผู�พิการ  
5. มอบเกียรติบัตรเอกชนรายท่ีให�ความร,วมมือดําเนินการโครงการ  

 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔ 

8.งบประมาณ  
  ใช�จ,ายจากงบประมาณรายจ,ายท่ัวไปประจําปL เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  กองสวัสดิการสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห   หมวดค,าใช�จ,ายประเภทค,าใช�จ,ายในการ
ดําเนินงานต,างๆ  เพ่ือจ,ายเป0นค,าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ ในการอบรมส,งเสริมการมีส,วนร,วมของภาคเอกชนในการ
ปรับปรุงอาคาร สถานท่ีประกอบการให�เอ้ือต,อการดํารงชีวิตผู�สูงอายุ ผู�พิการ และค,าใช�จ,ายจําเป0นอ่ืนๆงบประมาณ
ท่ีตั้งไว� 50,000 บาท 
 

9.ผู�รับผิดชอบโครงการ 
  กองสวัสดิการสังคมฝ^ายสังคมสงเคราะห  
 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0 
1.ผู�เข�าร,วมอบรมให�ความร,วมมือในการปรับปรุง สภาพแวดล�อมให�เป0นมิตรต,อผู�สูงอายุ / ผู�พิการ 

  2.ผู�สูงอายุ /ผู�พิการ  มีความปลอดภัยในการใช�สถานท่ีสาธารณะมากข้ึน 

 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการอบรมและฟ67นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขตเทศบาล 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติส,งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 กําหนดให�คนพิการมีสิทธิได�รับ
บริการต,างๆ เช,น การสงเคราะห และฟ67นฟูสมรรถภาพด�านร,างกาย ด�านการศึกษา ด�านสังคม และด�านอาชีพ      การ
จัดหางานให�ทําหรือส,งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระ เนื่องจากคนพิการเป0นทรัพยากรส,วนหนึ่งของประเทศ 
แต,เนื่องจากสภาพของความพิการเป0นอุปสรรคในการดํารงชีวิต ในการประกอบอาชีพ และในการมีส,วนร,วมใน
กิจกรรมของสังคม จึงสมควรสนับสนุนให�คนพิการได�มีโอกาสในด�านต,างๆ สามารถดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและมี
ส,วนร,วมในกิจกรรมของสังคมเท,าเทียมกับคนปกติท่ัวไป ให�ได�รับการสงเคราะห  การพัฒนา การฟ67นฟูทางสังคม และ
การฝUกอาชีพ ตลอดจนแก�ไขป"ญหาและขจัดอุปสรรคต,างๆทางเศรษฐกิจและสังคมให�แก,คนพิการและผู�ดูแลคนพิการ 
 

3.วัตถุประสงค0 
 1.เพ่ือให�คนพิการได�เข�าถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติส,งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ.2550 



๗๒ 

 

 2.เพ่ือให�คนพิการได�มีทางเลือกในการประกอบอาชีพตามท่ีถนัดและเหมาะสม 
 3.เพ่ือฟ67นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพ แบ,งเบาภาระภายในครอบครัว 
 4.เพ่ือส,งเสริมให�คนพิการได�มีส,วนร,วมในสังคม เกิดการรวมกลุ,ม การสร�างเครือข,ายคนพิการ 

4.เป5าหมาย 
 1.จัดหลักสูตรอบรมให�ความรู�แก,คนพิการ/ผู�ดูแลคนพิการ ด�านการส,งเสริมการประกอบอาชีพ    
             จํานวน 50 คน 
 2.จัดกลุ,มคนพิการ/ผู�ดูแลคนพิการ เพ่ือเข�าอบรมหลักสูตรการฝUกอาชีพระยะสั้น  จํานวน 2 อาชีพ 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

6.วิธีดําเนินการ 
 1.ขออนุมัติโครงการ 
 2.คัดเลือกคนพิการ/ผู�ดูแลคนพิการ แต,ละชุมชนเข�าร,วมการอบรมและฝUกทักษะในการประกอบอาชีพ 
 3.จัดหาวิทยากรอบรมให�ความรู�แก,คนพิการ/ผู�ดูแลคนพิการ ด�านการส,งเสริมการประกอบอาชีพ 
 4.สรุปผลการดําเนินงาน/ติดตามและประเมินผล 
 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

8.งบประมาณในการดําเนินงาน 
 ใช�จ,ายงบประมาณรายจ,ายท่ัวไป เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   กองสวัสดิการสังคม แผนงานสังคม
สงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  หมวดค,าใช�สอย ประเภทรายจ,ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม,เข�าลักษณะรายจ,ายหมวดอ่ืนๆ เพ่ือจ,ายเป0นค,าตอบแทนใช�สอยและวัสดุในการจัดอบรมและฟ67นฟู
ศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขตเทศบาล และค,าใช�จ,ายอ่ืนท่ีจําเป0น งบประมาณต้ังไว�  
๑๐๐,000 บาท 
 

9.ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม ฝ^ายสังคมสงเคราะห  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0 
 1.คนพิการได�เข�าถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติส,งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 
 2.คนพิการได�มีทางเลือกในการประกอบอาชีพตามท่ีถนัดและเหมาะสม 
 3.คนพิการได�รับการฟ67นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพ แบ,งเบาภาระภายในครอบครัว 
 4.คนพิการได�มีส,วนร,วมในสังคม เกิดการรวมกลุ,ม การสร�างเครือข,ายคนพิการ 



๗๓ 

 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการใช�บัตรคิวในการติดต,อราชการงานทะเบียนราษฎร 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 สํานักทะเบียนท�องถ่ินเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป0นหน,วยงานบริหารราชการองค กรปกครองส,วน
ท�องถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจหน�าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให�แก,ประชาชนในท�องถ่ิน ตามอํานาจหน�าท่ีของ
เทศบาล ท้ังท่ีเป0นหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 หน�าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจให�แก,องค กรปกครองส,วนท�องถ่ิน พ.ศ.2542 และ หน�าท่ี    ตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให�เทศบาล
มีหน�าท่ีต�องทําอีกมากมาย ในการให�บริการสาธารณะแก,ประชาชนผู�มาขอรับบริการติดต,อกับหน,วยงานต,าง ๆ ของ
เทศบาลนั้นมักจะประสบป"ญหาด�านการอํานวยความสะดวกอย,างเสมอภาค เป0นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู�
มาขอรับบริการเป0นจํานวนมากซ่ึงเจ�าหน�าท่ีไม,สามารถให�บริการได�อย,างทันท,วงที การตอบสนองความต�องการเกิด
ความล,าช�าไม,เป0นธรรม และการให�บริการไม,เป0นระบบมีการลัดคิว ซ่ึงเป0นช,องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ของเจ�าหน�าท่ีถือเป0นพฤติกรรมท่ีไม,พึงประสงค  ท้ังผู�มาขอรับบริการและผู�ให�บริการ ส,งผลต,อมาตรฐานการให�บริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให�เป0นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคท�าย ท่ีกําหนดให�การปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน�าท่ีของเทศบาลต�องเป0นไปเพ่ือประโยชน สุขของประชาชน โดยใช�วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี และให�
คํานึงถึงการมีส,วนร,วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปrดเผยข�อมูลข,าวสาร
อย,างโปร,งใสตามพระราชกฤษฎีการว,าด�วยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 ท่ี
กําหนดให�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ได�แก, การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป:าหมายโดยก,อให�เกิดประโยชน สุข 
แก,ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ�มค,าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม,มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเป0น และ
ประชาชนได�รับการอํานวยความสะดวก และได�รับการตอบสนองความต�องการ ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น สํานักทะเบียนท�องถ่ินเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได�มุ,งเน�นท่ีจะให�บริการประชาชนแล�วเสร็จใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม หรือ one stop service ให�บริการโดยจัดลําดับก,อน – หลัง เพ่ือเป0นการสร�างความพึงพอใจ 
และความทัดเทียมกันในการให�บริการประชาชน โดยไม,เลือกปฏิบัติ จึงได�จัดกิจกรรมการใช�บัตรคิวในการติดต,อ
ราชการสําหรับผู�มาติดต,อราชการ 

3.  วัตถุประสงค0 
 3.1 เพ่ือสร�างกลไกในการปฏิบัติราชการด�านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป0นธรรมต,อผู�มารับ
บริการ 
 3.2  เพ่ือให�ผู�รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการท่ีให�และเกิดความคุ�มค,าในการขอรับบริการ 
 4.  เป5าหมาย/ผลผลิต 
 การจัดทําบัตรคิวในการให�บริการแก,ประชาชนท่ัวถึง เสมอภาค และเป0นธรรมต,อผู�มารับบริการ 
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5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักทะเบียนท�องถ่ินเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 

6.  วิธีดําเนินการ 
 6.1  จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผู�รับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการให�บริการ 
 6.2  ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันการปฏิบัติ 
 6.3  ปrดประกาศประชาสัมพันธ ให�ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช�บริการ
ตามลําดับคิว 
 6.4  จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต,าง ๆ ตามความจําเป0นและเหมาะสม 
 6.5  จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู�มาขอรับบริการ 
 6.6  สรุปผลการให�บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป0นรายสัปดาห /รายเดือน เพ่ือนํามาปรับปรุง 
แก�ไขการให�บริการอย,างมีคุณภาพ 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปLงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไม,ใช�งบประมาณ 

9.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0 
 9.1 ผู�รับบริการได�รับความสะดวก ความเสมอภาค เป0นธรรม 
 9.2 ผู�รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการท่ีให�และเกิดความคุ�มค,าในการขอรับบริการ 

10.  ท่ีปรึกษาโครงการ 
 10.1  ผศ.เชาวน วัศ  เสนพงศ   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 10.2  นายพงศ สินธุ   เสนพงศ   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 10.3  นายไสว  เขียวจันทร   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 10.4  นายสมเธียร  ภู,สันติสมัพันธ  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 10.5  นายมนัส  พงศ ยี่หล�า  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช    
 

11.  ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 งานทะเบียนราษฎร  ฝ^ายปกครอง  สํานักปลัดเทศบาล 
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2.3 มาตรการการใช�ดุลยพินิจและใช�อํานาจหน�าท่ีให�เปLนไปตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
      2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชนรายละเอียดท่ี     
              เก่ียวข�องในแต�ละข้ันตอนเป̂ดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือสารสนเทศขององค0กรปกครองส�วน     
              ท�องถ่ิน 
 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชกฤษฏีกาว,าด�วยหลักการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 กําหนดให�องค กร
ปกครองส,วนท�องถ่ิน จัดทําหลักเกณฑ การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี โดยอย,างน�อยต�องมีหลักเกณฑ เก่ียวกับการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต�องการของประชาชน ตลอดจนจัดให�มีการรับฟ"งและ
สํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู�มารับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให�สอดคล�องกับความกับความต�องการ
ของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปLท่ีผ,านมาได�มีการประเมินองค กรปกครองส,วนท�องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ี
ดี และได�ดําเนินการตามโครงการดังกล,าวอย,างต,อเนื่องทุกปL 
 เพ่ือให�การประเมินบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดีเป0นไปด�วยความเรียบร�อยเกิดประโยชน สุขต,อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต,อภารกิจขององค กรมีประสิทธิภาพและความคุ�มค,า สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ต�องการของประชาชนได�อย,างแท�จริง หรืออย,างน�อยมีผลการประเมินไม,ตํ่ากว,าปLท่ีผ,านมา งานทะเบียนราษฎร ฝ^าย
ปกครอง จึงได�จัดทําโครงการปรับปรุงกรระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือบริการ เพ่ือตอบสนองความ
ต�องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององค กรปกครองส,วนท�องถ่ินและ
อํานาจหน�าท่ีของเทศบาลตามกฏหมายเป0นสําคัญ ได�มุ,งเน�นท่ีจะให�บริการประชาชนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ one stop 
services  

3.  วัตถุประสงค0 
 3.1  เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2  เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต�องการประชาชน 
 3.3  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให�บริการประชาชน 

4.  เป5าหมาย/ผลผลิต 
 4.1  เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานของงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชนให�สั้นลง 
 4.2  ประชาชนท้ังในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนอกเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักทะเบียนท�องถ่ินเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 

6.  วิธีดําเนินการ 
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 6.1  แต,งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2  ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 6.3  มีระบบการรับฟ"งข�อร�องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชนและนําผลดังกล,าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปLงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไม,ใช�งบประมาณ 

9.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0 
 9.1 ประชาชนได�รับความสะดวก รวดเร็วใจการติดต,อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให�บริการของ
เจ�าหน�าท่ี 
 9.2 การปฏิบัติราชการมีความคล,องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร�นในการปฏิบัติงาน 
 9.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล�องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 

10.  ท่ีปรึกษาโครงการ 
 10.1  ผศ.เชาวน วัศ  เสนพงศ   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 10.2  นายพงศ สินธุ   เสนพงศ   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 10.3  นายไสว  เขียวจันทร   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 10.4  นายสมเธียร  ภู,สันติสมัพันธ  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 10.5  นายมนัส  พงศ ยี่หล�า  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

11.  ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 งานทะเบียนราษฎร  ฝ^ายปกครอง  สํานักปลัดเทศบาล 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมขออนุญาตก,อสร�าง ดัดแปลง เคลื่อนย�าย รื้อถอนอาคาร 
 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ  
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวด 3 มาตรา 21 ผู�ใดจะก,อสร�าง ดัดแปลง  

หรือเคลื่อนย�ายอาคาร ต�องได�รับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ิน หรือแจ�งต,อเจ�าพนักงานท�องถ่ิน และดําเนินการ
ตามมาตรา 39 ทวิ” “มาตรา 21 ทวิ การก,อสร�าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย�ายอาคารชนิดหรือประเภทท่ีกฎกระทรวง
กําหนดให�มีการตรวจสอบงานออกแบบ และคํานวณส,วนต,าง ๆ ของโครงสร�างอาคาร ผู�ขอรับใบอนุญาตหรือผู�แจ�ง
ตามมาตรา 39 ทวิ ต�องจัดให�มีการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณดังกล,าวตามหลักเกณฑ  วิธีการ และ เง่ือนไขท่ี
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กําหนดในกฎกระทรวง” “มาตรา 22 ผู�ใดจะรื้อถอนอาคารดังต,อไปนี้ ต�องได�รับ ใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ิน 
หรือแจ�งต,อเจ�าพนักงานท�องถ่ินและดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ ดังนั้นเทศบาลฯจึงมีหน�าท่ีให�บริการประชาชนใน
การรับคําขอใบอนุญาตก,อสร�าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย�ายอาคาร และเข�าดําเนินการตรวจสอบว,าถูกต�องตามหลัก
วิชาการและ ตามพระราชบัญญัติรวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข�องหรือไม, 
  

3. วัตถุประสงค0  
3.1 เพ่ือให�เกิดความเป0นระเบียบ เรียบร�อยในการด าการก,อสร�างอาคารต,างๆ  
3.2 เพ่ือให�เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย สินของประชาชน  

 

4. เป5าหมาย/ผลผลิต  
ใบอนุญาตก,อสร�าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย�ายอาคาร  

 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
ภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

 

6. วิธีดําเนินการ  
     ผู�รับบริการยื่นเอกสารต,อเจ�าหน�าเทศบาลฯ เม่ือเจ�าหน�าได�รับเอกสารแล�วก็ ดําเนินการตรวจสอบว,า

ถูกต�องครบถ�วนหรือไม, เม่ือถูกต�องครบถ�วนแล�วก็ส,งต,อให�นายช,างผัง เมืองดําเนินการตรวจสอบ เม่ือนายช,างผังเมือง
ตรวจสอบถูกต�องแล�วก็จะส,งต,อให�นายช,าง ประจําเขตดําเนินการตรวจสอบ เม่ือนายช,างประจําเขตตรวจสอบถูกแล�ว
ก็จะส,งต,อให� สถาปนิกดําเนินการตรวจสอบ เม่ือสถาปนิกดําเนินการตรวจสอบถูกแล�วก็จะส,งต,อให�วิศวกร ตรวจสอบ 
เม่ือวิศวกรตรวจสอบถูกต�องแล�ว ก็จะทําการพิมพ ใบอนุญาตใบอนุญาตก,อสร�าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย�าย
อาคารให�ผู�บังคับบัญชาลงนาม ท้ังนี้ระยะเวลาในการดําเนินการ 45 วัน  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปLงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 

 

8. งบประมาณดําเนินการ  
   ใช�งบประมาณ  

9. ผู�รับผิดชอบ  
ส,วนควบคุมการก,อสร�างอาคารและผังเมือง ส านักการช,าง  

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0  
ใบอนุญาตก,อสร�าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย�ายอาคาร ถูกต�องตามกฎระเบียบ 

 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม การจัดทําแผนภูมิและข้ันตอนการให�บริการชําระภาษีท�องถ่ิน 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 ฝ^ายพัฒนารายได� ส,วนพัฒนารายได� สํานักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีหน�าท่ีและความ
รับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารงานจัดเก็บรายได� เช,น จัดเก็บภาษีท�องถ่ิน การจัดเก็บค,าเช,า ค,าธรรมเนียมใบอนุญาต
และการจัดหารายได�ต,างๆ   ซ่ึงมีข้ันตอนการปฏิบัติงานให�ถูกต�อง เป0นธรรมและเป0นไปตามระเบียบ ข�อกฎหมาย การ



๗๘ 

 

ดําเนินงานก็ต�องเป0นไปด�วยความถูกต�องรวดเร็ว ทันตามกําหนดเวลา และประชาชนเกิดความพึงพอใจในการรับ
บริการ  เพ่ือเป0นการลดป"ญหาอันเนื่องมาจากความไม,เข�าใจถึงวิธีการและข้ันตอนในการติดต,อขอชําระภาษี 

3.วัตถุประสงค0 
1.เพ่ือให�ประชาชนผู�มาติดต,อชําระภาษีกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได�มีความรู� ความเข�าใจและปฏิบัติ

ตามข้ันตอนของกระบวนการชําระภาษี 
 2.เพ่ือให�ประชาชนผู�มาติดต,อชําระภาษีได�รับความสะดวก รวดเร็วในการรับบริการ 
 3.เพ่ือให�ประชาชนผู�มาติดต,อชําระภาษีได�ทราบระยะเวลาท่ีใช�ในการให�บริการในแต,ละข้ันตอนของการชําระ
ค,าภาษี 
 

4.เป5าหมาย 
 ประชาชนผู�มาติดต,อชําระภาษีกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดรับความสะดวก รวดเร็วและทราบข้ันตอน
ในการชําระภาษี 
 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ฝ^ายพัฒนารายได�  ส,วนพัฒนารายได� สํานักการคลัง  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

6.วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําแผนภูมิกระบวนการการให�บริการและข้ันตอนในการชําระภาษี 
 2. จัดทําแผ,นผับประชาสัมพันธ ข้ันตอนการให�บริการต,างๆ   
 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปLงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 
 

8.งบประมาณท่ีใช�ในการดําเนินการ  
 ไม,ใช�งบประมาณ 
9.ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ^ายพัฒนารายได�  ส,วนพัฒนารายได�  สํานักการคลัง  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0  
 10.1  ผู�ชําระภาษีได�รับความรู�  ความเข�าใจเก่ียวกับข้ันตอน กระบวนการชําระภาษี 

10.2  ผู�ชําระภาษีได�ทราบระยะเวลาท่ีใช�ปฏิบัติตามข้ันตอนการชําระภาษี 
10.3  ผู�ชําระภาษีได�รับความสะดวก รวดเร็วมีความพึงพอใจในการใช�บริการ  

 
2.3.2  มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง อนุญาต   อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทนหรือการ   
         ดําเนินการอ่ืนใดของผู�มีอํานาจในองค0กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  “มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน�าส,วนราชการ” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 



๗๙ 

 

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป0นหน,วยงานบริหารราชการองค กรปกครองส,วนท�องถ่ินรูปแบบหนึ่ง
ท่ีมีอํานาจหน�าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะให�แก,ประชาชนในท�องถ่ิน ตามอํานาจหน�าท่ีของเทศบาล ท้ังท่ีเป0น
หน�าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 หน�าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให�แก,องค กรปกครองส,วนท�องถ่ิน พ.ศ.2542 และหน�าท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให�เทศบาลมีหน�าท่ีต�องทํา
อีกมากมาย ในการให�บริการสาธารณะแก,ประชาชน ผู�มารับบริการ ติดต,อกับหน,วยงานต,าง ๆ ของเทศบาลนั้น มักจะ
ประสบป"ญหาด�านการอํานวยความสะดวกในการติดต,อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู,กับฝ^ายบริหาร ไม,
มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน�าท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน�าหน,วยงานระดับสํานัก 
กอง ฝ^ายต,าง ๆ ซ่ึงเป0นอุปสรรคอย,างยิ่งต,อการให�บริการ ทําให�การบริการเกิดความล,าช�า ประชาชนไม,ได�รับความ
สะดวกอันอาจเป0นสาเหตุของการกระทําทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ�าหน�าท่ี ส,งผลให�ระบบการ
ให�บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให�เป0นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคท�าย ท่ีกําหนดให�การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ีของเทศบาล ต�องเป0นไปเพ่ือประโยชน สุขของประชาชน โดยใช�วิธีการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว,าด�วยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 
และมาตรา 37 ท่ีกําหนดให�การบริหารราชการเพ่ือให�เกิดประโยชน สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต,อภารกิจ
ของรัฐ ไม,มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป0น ประชาชนได�รับการอํานวยความสะดวกและได�รับการตอบสนอง
ความต�องการ การบริหารงานอย,างมีประสิทธิภาพ คุ�มค,า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 48 (2) 
เตรส ท่ีกําหนดให�นายกเทศมนตรี มีอํานาจหน�าท่ีในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เก่ียวกับราชการของเทศบาล มาตรา 
48 สัตตรส กําหนดให�นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป0นผู�บังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจ�างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการ
ให�แก,รองนายกเทศมนตรีท่ีได�รับแต,งต้ังในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได� มาตรา 48 เอกูนวีสติ 
กําหนดให�ปลัดเทศบาลเป0นผู�บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ�างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลให�เป0นไปตามนโยบาย และมีอํานาจหน�าท่ีอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมาย
กําหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 
2545 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
  ดังนั้น เพ่ือให�การบริหารราชการเป0นไปตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ตอบสนองความ
ต�องการของประชาชน ลดข้ันตอนการให�บริการและไม,สร�างเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ,งยาก จึงจําเป0นต�องมีมาตรการ
การมอบอํานาจหน�าท่ีของเทศบาลข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค0 
  3.1 เพ่ือเป0นการลดข้ันตอนการให�บริการประชาชนให�ได�รับความสะดวก รวดเร็ว เป0นธรรม 
ตอบสนองความต�องการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให�ประชาชนมีความพึงพอใจในการให�บริการของหน,วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป0นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู�บริการทุกระดับ 
  3.4 เพ่ือป:องกันการผูกขาดอํานาจหน�าท่ีในการใช�ดุลยพินิจอันเป0นเหตุแห,งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหน,งหน�าท่ีราชการ 
 

4. เป5าหมาย/ผลผลิต 



๘๐ 

 

  จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน�าส,วนราชการ ประกอบด�วย 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให�รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให�ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และ
หัวหน�าส,วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให�รองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายให�หัวหน�าส,วนราชการ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
  6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข�อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
  6.2 จัดทําหนังสือแจ�งเวียนให�ทุกส,วนราชการและผู�รับมอบอํานาจให�ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
  6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ ให�ประชาชนทราบ 
  6.4 ให�ผู�รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีได�รับมอบหมายทุกเดือน 
  6.5 ดําเนินการปรับปรุง แก�ไขเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทุกปL  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปLงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม,ใช�งบประมาณ 
 

9. ผู�รับผิดชอบ 
  หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0 
  10.1 ผลผลิต 
   - มีคําสั่งมอบหมายงานให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องปฏิบัติราชการ จํานวนไม,น�อยกว,า 4 ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ  
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีได�รับอยู,ในระดับดี 
  - ประชาชนได�รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน�าท่ีอันเป0นช,องทางแห,งการทุจริต 
 
2.4 การเชิดชูเกียตริแก�หน�วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให�เปLนท่ีประจักษ0 
      2.4.1 ยกย�องเชิดชูเกียรติหน�วยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย0 สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

กิจกรรมยกย�องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย0 สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

2.หลักการและเหตุผล 

สังคมในป"จจุบันนี้ท่ีทุกอย,างกลายเป0นความเคยชิน ความชั่วกลายเป0นความดี ความเลวกลายเป0นสิ่งท่ี
ทุกคนออกมาชื่นชม ความผิดกลายเป0นการปกป:องตนเองและครอบครัว จนทําให�เงินซ้ือได�ทุกอย,างแม�กระท่ังศักด์ิศรี
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ความเป0นมนุษย ทุกคนเกิดการแก,งแย,งชิงดีชิงเด,น  เพ่ือความอยู,รอดของตนเองในสังคมแบบทุนนิยมท่ีเงินเป0นทุก
อย,าง  ทําให�คุณธรรมเสื่อมถอย  จริยธรรมของผู�คนเกิดความเสื่อมถอย  เกิดป"ญหาข้ึนมากมายในสังคม  ไม,ว,าจะเป0น
เรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส,วนรวมถึงป"ญหาอาชญากรรมและอ่ืนๆ  

เ พ่ือเป0นการส,งเสริมให�คนดีได�รับการยกย,อง เป0นแบบอย,างท่ีดีแก,คนรุ,นหลัง เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  จึงจัดให�มีการยกย,อง เชิดชู เผยแพร, ประชาสัมพันธ และมอบประกาศเกียรติคุณแก,ผู�กระทําความดี
มีความซ่ือสัตย  สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือส,งเสริมสร�างขวัญและกําลังใจแก,คนดีท่ีได�ร,วมกันสร�างสรรค สังคม
ตลอดจนเป0นแบบอย,างเพ่ือปลุกกระแสการสร�างสังคมแห,งการส,งเสริมคนทําความดี  เนื่องจากความดีและคุณธรรม
เป0นรากฐานในการพัฒนาสังคมสู,ความอยู,เย็นเป0นสุขอย,างยั่งยืน 

3.วัตถุประสงค0 
3.1 เพ่ือยกย,องเชิดชูเกียรติแก,บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย  สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม เป0นแบบอย,างท่ีดีแก,คน

รุ,นหลัง 
       3.2 เพ่ือเป0นขวัญและกําลังใจแก,บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย  สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  

 
4. เป5าหมาย 

มีประกาศเกียรติคุณแก,บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย  สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

6.วิธีดําเนินการ 
จัดทําประกาศนียบัตรเพ่ือยกย,องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย  สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

ประพฤติตนให�เห็นเป0นท่ีประจักษ และประชาสัมพันธ ผ,านทางเฟซบุ�ค: CityMuseumNakhon Si Thammarat 
(พิพิธภัณฑ เมืองนครศรีธรรมราช) 

 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 
ปLงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 
 

8.งบประมาณ 
ไม,ใช�งบประมาณ 

 

9.ผู�รับผิดชอบโครงการ 
พิพิธภัณฑ เมืองนครศรีธรรมราช  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0 
ผู�ท่ีได�รับการยกย,องเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย  สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลนคร 

      นครศรีธรรมราช 
 

11.ท่ีปรึกษาโครงการ 
1. ผศ.เชาวน วัศ  เสนพงศ   นายกเทศมนตรี 
2. นายพงศ สินธุ   เสนพงศ   รองนายกเทศมนตรี 
3. นายไสว  เขียวจันทร   รองนายกเทศมนตรี 
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4. นายสมเธียร  ภู,สันติสัมพันธ  รองนายกเทศมนตรี 
5. นายมนัส  พงศ ยี่หล�า  รองนายกเทศมนตรี 

 

2.4.2 ยกย�องเชิดชูเกียรติหน�วยงาน/บุคคลท่ีให�ความช�วยเหลือกิจการสาธารณะของท�องถ่ิน 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมยกย,องและเชิดชูเกียรติแก,บุคคล ผู�ทําคุณประโยชน และเข�าร,วมกิจกรรมเทศบาล 

 

 

2.หลักการและเหตุผล 
การส,งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให�เกิดข้ึนในหน,วยงานและสังคม ถือเป0นการสร�างรากฐานอัน

สําคัญในการพัฒนาสังคมสู,ความอยู,เย็นเป0นสุข โดยเฉพาะเน�นการส,งเสริม และสนับสนุนให�คนดํารงชีวิตตามแนวหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล�าหาญ ซ่ือสัตย สุจริต    และเสียสละเพ่ือ
ส,วนรวม ถือว,าเป0นหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพ่ือส,งเสริมให�บุคลากร หน,วยงานท่ีมีความต้ังใจในการ
ปฏิบัติงานด�วยความซ่ือสัตย  สุจริต ทําความดีอย,างต,อเนื่อง เป0นแบบอย,างแก,ประชาชน       ผู�ท่ีทําคุณประโยชน หรือ
เต็มใจเข�าร,วมในกิจกรรมของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอย,างสมํ่าเสมอ  

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงจัดกิจกรรมยกย,อง และเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย สุจริต และการ
ต,อต�านการทุจริต แก,บุคคล หน,วยงาน องค กรดีเด,น ผู�ทําความดี มีความซ่ือสัตย สุจริต และผู�ทําคุณประโยชน  หรือเข�า
ร,วม ในกิจกรรมของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย,องบุคคลผู�เสียสละ และ
ทําคุณประโยชน ให�กับเทศบาลท่ีควรได�รับการยกย,องชมเชย และเป0นบุคคลตัวอย,าง และจัดกิจกรรมรณรงค  เผยแพร, 
ประชาสัมพันธ  ให�ประชาชน หน,วยงาน องค กรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีค,านิยม ยกย,อง เชิดชู และเห็น
คุณค,าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม    และจริยธรรม 

3. วัตถุประสงค0 
1.  เพ่ือสร�างขวัญและกําลังใจแก,ผู�ทําคุณประโยชน  
2.  เพ่ือส,งเสริมการสร�างแรงจูงใจให�ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชตระหนักถึงความ

ซ่ือสัตย  สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน ส,วนรวม 
3.  เพ่ือรณรงค เผยแพร,ประชาสัมพันธ ให�ประชาชน หน,วยงาน องค กรในเขตเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชมีค,านิยม ยกย,อง เชิดชู และเห็นคุณค,าต,อการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 

4. เป5าหมาย/ผลผลิต 
  1.  ประชาชน หน,วยงาน องค กรท้ังภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  2.   ผู�ทําคุณประโยชน  และมีส,วนร,วมในกิจกรรมของเทศบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

5. วิธีดําเนินการ 
1.  ประชาสัมพันธ กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู�มีจิตสาธารณะ 
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2.  เสนอขออนุมัติโครงการ 
3.  จัดทําหลักเกณฑ ผู�ทําคุณประโยชน ด�านต,างๆ 

   4.  แต,งต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู�มีจิตสาธารณะ 
   5.  สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู�มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู�บริหาร 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปLงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 
 

7. สถานท่ีดําเนินการ 
  พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

8. งบประมาณ 
  ไม,ใช�งบประมาณ 
 

9.หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ    
สํานักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 
 

10. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
  ผู�ทําคุณประโยชน ได�รับการเชิดชูเกียรติประชาชน ผู�มีจิตสาธารณะ เพ่ือให�เป0นแบบอย,างแก,
ประชาชน 
 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได�ทราบ  หรือรับแจ�ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
      2.5.1 ดําเนินการให�มีข�อตกลงระหว�างบุคลากรในองค0กรได�ปฏิบัติหน�าท่ีราชการด�วยความ    
              ซ่ือสัตย0  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “จัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช” 

 

2. หลักการและเหตุผล 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร,งใสในการดําเนินงานของหน,วยงานภาครัฐได�กําหนดดัชนีใน
การประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป0นหลักรวมถึงข�อเท็จจริง
ของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหน,วยงานของภาครัฐ สาเหตุส,วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิด
จากป"จจัยทางวัฒนธรรมขององค กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต,างๆ ท่ีเอ้ือให�เกิดการทุจริต ดังนั้น 
วิธีการบริหารจัดการภายในองค กรท่ีนําไปสู,การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค,านิยมและวัฒนธรรมขององค กรให�กลายเป0น
สิ่งท่ียอมรับได�ของผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ีภายในองค กร โดยการสร�างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส,วน
ร,วมในการต,อต�านการทุจริตภายในขององค กร ของผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ีถึงแม�จะเป0นสิ่งท่ียากต,อการดําเนินงานก็
ตาม แต,เป0นสิ่งสําคัญท่ีหน,วยงานต�องสร�างให�เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู,องค กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร,งใสใน
การดําเนินงาน ตลอดจนเป0นการสร�างแนวร,วมในการต,อต�านการทุจริตอันจะส,งผลต,อสังคม ชุมชน และประเทศเกิด
ความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
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  ดังนั้นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได�จัดทํามาตรการ “จัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช” ท่ีกําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด�วยความซ่ือสัตย  สุจริต ตามแนวทาง
การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ข้ึน เพ่ือเป0นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค กรท่ีจะนําไปสู,การยกระดับ
คุณธรรมและความโปร,งใสในการดําเนินงานให�สูงข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค0 
3.1 เพ่ือให�บุคลากรปฏิบัติราชการด�วยความซ่ือสัตย  สุจริต  มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร

กิจการบ�านเมืองท่ีดี 
  3.2 เพ่ือให�ทุกส,วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือเสริมสร�างวัฒนธรรมองค กรท่ีมีความโปร,งใส มีคุณธรรม 
 

4.  เป5าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในองค กรการปฏิบัติตามเกณฑ ตัวชี้วัดข�อตกลงการปฏิบัติราชการ 
    

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําข�อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส,วนราชการระหว,างส,วนราชการกับผู�บริหารท�องถ่ิน
ท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด�วยความซ่ือสัตย  สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
  6.2 รวบรวมรายงานข�อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกภาคส,วนราชการเสนอผู�บริหารทราบ 
          6.3 ประชาสัมพันธ พร�อมแจ�งให�ทุกส,วนราชการถือปฏิบัติ 
   

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  งบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  ไม,ใช�งบประมาณ 
 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ  
  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0   
  มีการจัดทําข�อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

11. ท่ีปรึกษาโครงการ 
  8.1 ผศ.เชาวน วัศ  เสนพงศ  นายกเทศมนตรี 
  8.2 นายพงศ สินธุ   เสนพงศ  รองนายกเทศมนตรี 
  8.3 นายไสว  เขียวจันทร   รองนายกเทศมนตรี 
  8.4 นายสมเธียร  ภู,สันติสัมพันธ  รองนายกเทศมนตรี  
  8.5 นายมนัส  พงศ ยี่หล�า  รองนายกเทศมนตรี 
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2.5.2 มีการให�ความร�วมมือกับหน�วยงานราชการ จังหวัด อําเภอท่ีได�ดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ีเพ่ือการ   
         ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการองค0กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการป:องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได�จัดทํายุทธศาสตร ชาติว,าด�วยการป:องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาแล�ว 3 ฉบับ   ป"จจุบันท่ีใช�อยู,เป0น ฉบับท่ี 3  เริ่มจากปL พ.ศ. 2560 จนถึงปL พ.ศ. 2564 โดยยุทธศาสตร ดังกล,าว
ได�กําหนดวิสัยทัศน    “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต” มีเป:าหมายหลักเพ่ือให�ประเทศไทยได�รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู�การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม,น�อยกว,าร�อยละ50 ในปL พ.ศ. 2564  
การจะมีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได�นั้น การบริหารงานภาครัฐต�องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึนเจ�าหน�าท่ีของรัฐ  และ
ประชาชนต�องมีพฤติกรรมแตกต,างจากท่ีเป0นอยู,ในป"จจุบัน   ไม,ใช�ตําแหน,งหน�าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  เพ่ือมุ,ง
สู,การเป0นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป0นสังคมมิติใหม,ท่ีประชาชนไม,เพิกเฉยต,อการทุจริตทุกรูปแบบ 
ซ่ึงการท่ีจะบรรลุเป:าหมายดังกล,าวนั้นต�องอาศัยความร,วมมือจากฝ^ายการเมือง  หน,วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน  
ในการพิทักษ รักษาผลประโยชน ของชาติและประชาชน  เพ่ือให�ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด�านความ
โปร,งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ   

องค กรปกครองส,วนท�องถ่ินเป0นหน,วยงานท่ีมีความสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ชาติ 
เป0นหน,วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน ของประชาชนในท�องถ่ิน กอร ป
กับ สํานักงาน ป.ป.ช. ได�มีหนังสือท่ี ปช 0004/ว 0019 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2560 ขอความร,วมมือ อปท.ทุกแห,ง
จัดทําแผนปฏิบัติการป:องกันการทุจริตของหน,วยงาน 

ดังนั้น  เพ่ือให�การดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ชาติด�านการป:องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตบังเกิดผลเป0นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได�แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต,อต�านการทุจริตด�วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป:องกันการทุจริตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค0 
3.1 เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต,อต�านการทุจริตของผู�บริหาร และบุคลากร 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด�วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป:องกันการทุจริต 
    3.2 เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด�านการป:องกันและปราบปรามการทุจริตของ 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยผ,านโครงการ/กิจกรรม / มาตรการต,างๆ ท่ีเป0นรูปธรรมอย,างชัดเจน 

3.3 เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน ของสาธารณะของข�าราชการฝ^ายการเมือง  
ข�าราชการฝ^ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรวมถึงประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

3.4 เพ่ือให�การบริหารราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป0นไปตามหลักการบริ 
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กิจการบ�านเมืองท่ีดี  (Good Governance) 
 

4. เป5าหมาย/ผลผลิต 
จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการป:องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564) เทศบาลนคร 

นครศรีธรรมราช 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลนครนครศรธรรมราช 

 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 แต,งต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป:องกันการทุจริต 
6.2 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป:องกันการทุจริต 
6.3 จัดทําแผนปฏิบัติการป:องกันการทุจริต 
6.4 ประกาศใช�แผนปฏิบัติการป:องกันการทุจริต 
6.5 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป:องกันการทุจริต 
6.6 รายงานผลการดําเนินงาน 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม,ใช�งบประมาณ 

 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0 
10.1  ข�าราชการฝ^ายการเมือง ข�าราชการฝ^ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลนคร 

นครศรีธรรมราชรวมถึงประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน ของ
สาธารณะมากข้ึน 
   10.2 การบริหารราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป0นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดี (Good Governance) มีความโปร,งใส เป0นธรรมและตรวจสอบได� 

10.3 โอกาสในการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบของข�าราชการฝ^ายการเมือง ข�าราชการ 
ฝ^ายบริหาร และบุคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชลดลง 
 

11. ท่ีปรึกษาโครงการ 
 1. ผศ.เชาวน วัศ   เสนพงศ      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
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 2. นายพงศ สินธุ   เสนพงศ  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 3. นายไสว    เขียวจันทร   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

4. นายสมเธียร   ภู,สันติสัมพันธ  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
5. นายมนัส   พงศ ยี่หล�า  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ”ให�ความร,วมมือในการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค กรปกครองส,วนท�องถ่ิน (LPA)” 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 ดัวยกรมส,งเสริมการปกครองท�องถ่ิน  ได�กําหนดให�มีการประเมินประสิทธิภาพขององค กรปกครองส,วน
ท�องถ่ิน  (local  Performance  Assesment  :  LPA)  โดยจัดให�มีการประเมินประสิทธิภาพขององค กรปกครอง
ส,วนท�องถ่ินทุกแห,ง การประเมินประกอบด�วย  จํานวน  6  ด�าน  ประกอบด�วย  ดังนี้1.ด�านการบริหารจัดการ  2.
ด�านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  3.ด�านการบริหารการเงินและการคลัง 4.ด�านการบริการสาธารณะ  5.ด�าน
ธรรมาภิบาล  6. ด�านติดตามนวัตกรรมท�องถ่ิน  นั้น 
  

        ดังนั้นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จึงได�มีมาตรการให�ความร,วมมือในการตรวจประเมินประสิทธิภาพปฏิบัติ
ราชการ (LPA)” กับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
  

3.วัตถุประสงค0           
 3.1 เพ่ือให�ความร,วมมือกับคณะกรรมการในการตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพขององค กรปกครองส,วน
ท�องถ่ิน  (local Performance Assesment : (LPA)    
 3.2 เพ่ือให�การตรวจประเมินฯ เป0นไปอย,างสะดวก รวดเร็ว  ประหยัดเวลา  และการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป0นไปอย,างถูกต�องตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
  

4.เป5าหมาย 
การตรวจสอบจากคณะกรรมการในการตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพขององค กรปกครองส,วนท�องถ่ิน  
(local Performance Assesment : (LPA) 

 

5.ข้ันตอนการดําเนินการ  
1. จัดเตรียมสถานท่ี   

2. จัดเตรียมเอกสารเพ่ือรอรับการประเมินจากคณะกรรมการฯ  

3. ประเมินผลการประเมิน 
4. รายงานให�ผู�บริหารทราบ 

     

6.ระยะเวลาในการดําเนินการ 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

 

7.สถานท่ีดําเนินการ 
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 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
8. งบประมาณ 
 ไม,ใช�งบประมาณ 

 

9.หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ          
 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

10.ท่ีปรึกษาโครงการ 
           1.  ผศ.เชาวน วัศ  เสนพงศ         นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
            2.  นายพงศ สินธุ   เสนพงศ        รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
            3.  นายไสว  เขียวจันทร           รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
            4.  นายสมเธียร  ภู,สันติสัมพันธ   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  
            5.  นายมนัส  พงศ ยี่หล�า          รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

11.ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
           เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได�รับการตรวจจากคณะกรรมการในการตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพของ
องค กรปกครองส,วนท�องถ่ิน และนําเอาผลการประเมินฯ  ดังกล,าว  ไปใช�ประโยชน ในการบริหารจัดการ  และการ
บริการสาธารณะให�เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน  

 
2.5.3 ดําเนนิการให�มีเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดขอบดําเนินการให�เปLนไปตามกฎหมาย  กรณีมีเรื่องร�องเรียนกล�าวหา   
        บุคลากรในองค0กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีโดยมิชอบ 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม การแต,งต้ังเจ�าหน�าท่ีดูแลเรื่องร�องเรียนกล,าวหาบุคลากรในองค กรปกครอง 
ส,วนท�องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีโดยมิชอบ 

             

๒. หลักการและเหตุผล 

  ป"จจุ บันนี้ มีข� าราชการและเจ�าหน�า ท่ีผู�ปฏิ บั ติราชการในตําแหน,งบริหาร ต้ังแต,ระดับต�น              
จนถึงระดับสู ง รวมถึงผู� ท่ี ได�รับคําสั่ ง ให�ปฏิ บั ติหน�า ท่ีราชการท่ี เ ก่ียว กับการใช� ดุลยพินิจอันเป0น เหตุให�                       
“ผู�ถูกล,าวหา” ว,าเป0นผู�กระทําความผิดต,อตําแหน,งหน�าท่ีราชการ ว,าได�ใช�ดุลยพินิจผิดไปจากความต�องการหรือ
เจตนารมณ ของ “ผู�กล,าวหา” เป0นจํานวนมาก ซ่ีงมีผลกระทบต,อผู�ถูกกล,าวหาท้ังในด�านจิตใจและสมรรรถนะ               
ในการปฏิบัติงานของข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีต�องได�รับความเดือดร�อนไปท่ัวกัน และเนื่องจากประชาชนต่ืนตัวกับ
เรื่องสิทธิและเสรีภาพกันมากข้ึน แนวโน�มท่ีประชาชนจะเรียกร�องเอาผิดกับเจ�าหน�าท่ีเม่ือพบเห็นเจ�าหน�าท่ีกระทํา
ความผิดต,อหน�าท่ีจึงมีเพ่ิมเช,นกัน โดยหลักแล�วเป0นเรื่องการเอาผิดเจ�าพนักงานท่ีละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ี หรือปฏิบัติ
หน�าท่ีโดยมิชอบ ดังนั้นเพ่ือสร�างความเข�าใจท่ีถูกต�องแก,ประชาชน และเพ่ือสร�างความเป0นธรรมให�กับท้ังสองฝ^าย 

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได�มีกิจกรรม การแต,งต้ังเจ�าหน�าท่ีดูแลเรืองร�องเรียนกล,าวหาบุคลากรใน
องค กรปกครองส,วนท�องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีโดยมิชอบ ข้ึน      
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๓. วัตถุประสงค0 
           ๑. เพ่ือให�มีการแต,งต้ังเจ�าหน�าท่ีดูแลเรื่องร�องเรียนกล,าวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน�าท่ีโดยมิชอบ 
  ๒. เพ่ือสร�างความเป0นธรรมระหว,างผู�กล,าวหาและบุคลากรในองค กรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน�าท่ี   
 

๔. เป5าหมาย 
  คณะผู�บริหาร พนักงานเทศบาล จํานวนไม,เกิน ๑๕ คน 
 

 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
          เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
    ๑. แต,งต้ังคณะทํางานกิจกรรม 

    ๒. แต,งต้ังเจ�าหน�าท่ีดูแลเรื่องร�องเรียนกล,าวหาบุคลากรในองค กรปกครองส,วนท�องถ่ินท่ีปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน�าท่ีโดยมิชอบ  
  ๓. นําระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องให�เจ�าหน�าท่ีดูแลเรื่องร�องเรียนกล,าวหาบุคลากร                
ในองค กรปกครองส,วนท�องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีโดยมิชอบ เพ่ือศึกษาข�อมูล   
                     

 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

           ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณ 

  ไม,ใช�งบประมาณ  

 ๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0 

                    ๑. คณะผู�บริหาร พนักงานเทศบาล จํานวนไม,เกิน ๑๕ คน ได�รับการแต,งต้ังเป0นเจ�าหน�าท่ีดูแลเรื่อง
ร�องเรียนกล,าวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีโดยมิชอบ 
 ๒. มีความเป0นธรรมระหว,างผู�กล,าวหาและบุคลากรในองค กรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ี  

๑๐. ท่ีปรึกษาโครงการ 

         ๑. ผศ.เชาวน วัศ  เสนพงศ   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
                   ๒. นายพงศ สินธุ   เสนพงศ   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
          ๓. นายไสว  เขียวจันทร   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
          ๔. นายสมเธียร ภู,สันติสัมพันธ   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
          ๕. นายมนัส  พงศ ยี่หล�า รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

๑๑. ผู�รับผิดชอบโครงการ 

   งานการเจ�าหน�าท่ี  ฝ^ายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาล  



๙๐ 

 

มิติท่ี 3 การส�งเสริมบทบาทและการมีส�วนร�วมของภาคประชาชน 
         3.1 จัดให�มีและเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารในช�องทางท่ีเปLนอํานายความสะดวกแก�ประชาชนได�มีส�วนร�วม 
               ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ีขององค0กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�ทุกข้ันตอน 
               3.1.1 จัดให�มีศูนย0ข�อมูลข�าวสารตามกฏหมายว�าด�วยข�อมูลข�าวสารของทางราชการ 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ “ปรับปรุงศูนย ข�อมูลข,าวสารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามมาตรา 9 แห,งพระราชบัญญัติข�อมูลข,าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให�หน,วยงานของ
รัฐต�องจัดให�มีข�อมูลข,าวสารของราชการอย,างน�อยตามท่ีกฎหมายกําหนดไว�ให�ประชาชน       เข�าตรวจดูได� ณ ท่ีทํา
การของหน,วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข�อมูลข,าวสารและให�บริการว,า “ศูนย ข�อมูลข,าวสาร” โดย
มีเจตนารมณ ให�ประชาชนมีโอกาสอย,างกว�างขวางในการได�รับข,าวสารเก่ียวกับการดําเนินการต,าง ๆ ของรัฐ 

  ดังนั้น เพ่ือให�การดําเนินการดังกล,าวเป0นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึง
ได�ให�มีสถานท่ีสําหรับประชาชนเข�าตรวจดูข�อมูลข,าวสารซ่ึงได�รวบรวมไว� โดยจัดเป0นศูนย ข�อมูลข,าวสารเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ให�บริการ ณ ศูนย บริการร,วมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมีสํานักปลัดเทศบาล เป0น
ผู�รับผิดชอบข�อมูลข,าวสารต,าง ๆ ท่ีประชาชนสามารถเข�าตรวจดูได� เพ่ือประชาชนจะได�สามารถรับรู�สิทธิและหน�าท่ี
ของตนอย,างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใช�สิทธิทางการเมืองได�โดยถูกต�องตรงกับความเป0นจริง ในการรักษา
ประโยชน ของตนต,อไป  

3. วัตถุประสงค0ของโครงการ 
           3.๑  เพ่ือเผยแพร,ข�อมูลข,าวสารอันเป0นประโยชน แก,ประชาชนอย,างครบถ�วน ถูกต�องและไม,
บิดเบือนข�อเท็จจริง 

3.๒  เพ่ือเพ่ิมช,องทางให�ประชาชนได�มีส,วนร,วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล 
นครนครศรีธรรมราช 

4. เป5าหมาย/ผลผลิต 
  ศูนย ข�อมูลข,าวสารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 1 แห,ง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  ณ ศูนย ข�อมูลข,าวสารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ภายในศูนย บริการร,วม เทศบาลนคร 
นครศรีธรรมราช” 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 มีการจัดต้ังศูนย ข�อมูลข,าวสารและจัดสถานท่ีให�ประชาชนเข�าตรวจดูข�อมูล 
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6.2 มีการแต,งต้ังเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบเป0นป"จจุบัน 
  6.3 มีการจัดวางเอกสารข�อมูลข,าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป0นไปตามหลักเกณฑ  วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข�อบังคับท่ีกําหนดให�องค กรปกครองส,วนท�องถ่ินต�องเผยแพร,ให�ประชาชนทราบและตรวจสอบได� ข�อมูล
ครบตามรายการท่ีกําหนด 
  6.4 มีการจัดประชุมให�ความรู�แก,บุคลากรขององค กรปกครองส,วนท�องถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข�อมูลข,าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  6.5 มีการให�ความรู�แก,ประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ.ข�อมูลข,าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  6.6 มีบริการอินเตอร เน็ตสําหรับให�บริการประชาชนท่ัวไป 
  6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู�มารับบริการและสรุปผลเสนอผู�บริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม,ใช�งบประมาณ 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 

  สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0 
จํานวนศูนย ข�อมูลข,าวสารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 
3.1.2 มีการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  การจัดหา      
         การคํานวณราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงาน เปLนไปตาหลักเกณฑ0 วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ      
         ข�อบังคับท่ีกําหนดให�องค0กรปกครองส�วนท�องถ่ินต�องเผยแพร�ให�ประชาชนทราบและตรวจสอบได� 
 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
“โครงการเผยแพร,ข�อมูลข,าวสารด�านการจัดซ้ือ – จัดจ�าง” 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีฐานะเป0นนิติบุคคล มีอํานาจหน�าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะด�วย
ตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได�และการใช�จ,ายเงินและการบริหารงานต,างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการ
สาธารณะ แต,ต�องเป0นไปตามอํานาจหน�าท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว�  ดังนั้น การท่ีเทศบาลจะบริหารงานให�มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน สูงสุดแก,ประชาชนจะต�องบริหารงานด�วยความซ่ือสัตย  สุจริต มีความโปร,งใส และ
สามารถตรวจสอบได�ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให�เป0นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 มาตรา 50 วรรคท�าย  ท่ีกําหนดให�การปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหน�าท่ีของเทศบาลต�องเป0นไปเพ่ือประโยชน สุขของประชาชน โดยใช�วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
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และให�คํานึงถึงการมีส,วนร,วมของประชาชนในการจัดซ้ือ จัดจ�าง และการเปrดเผยข�อมูลข,าวสารประกอบกับมาตรา 
50(9) ท่ีกําหนดให�เทศบาลมีอํานาจหน�าท่ี อ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให�เป0นหน�าท่ีของเทศบาล ท้ังนี้  ตาม
พระราชบัญญัติข�อมูลข,าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกาว,าด�วยหลักเกณฑ และวิธีการบริหาร
กิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดให�การจัดซ้ือจัดจ�าง ให�ส,วนราชการดําเนินการโดยเปrดเผยและ
เท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน และผลเสียทางสังคม ภาระต,อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค ท่ีจะใช� ราคา 
และประโยชน ระยะยาวท่ีจะได�รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให�การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป0นไปอย,างโปร,งใส ตรวจสอบได� เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน สูงสุดแก,ประชาชนในท�องถ่ิน จึงมีความจําเป0นต�องจัดโครงการเผยแพร,ข�อมูลข,าวสารด�านการจัดซ้ือ –  จัด
จ�าง เพ่ือให�ประชาชนได�เข�าถึงข�อมูลข,าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ�างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม 

3.วัตถุประสงค0 

 3.1  เพ่ือให�ประชาชนได�รับทราบข�อมูลข,าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจ�างตามโครงการและกิจกรรมต,างๆ 
ของเทศบาล 
 3.2  เพ่ือเสริมสร�างความโปร,งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได�ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3  เพ่ือป:องกันการทุจริตในหน,วยงาน 

4.  เป5าหมาย/ผลผลิต 

 เผยแพร,ข�อมูลการจัดซ้ือ – จัดจ�าง ตามแผนงาน/โครงการต,างๆ ของเทศบาลท่ีดําเนินการตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว,าด�วยการพัสดุขององค กรปกครองส,วนท�องถ่ิน พ.ศ.2535 แก�ไขเพ่ิมเติม     (ฉบับท่ี 9) 
พ.ศ.2553 จํานวน 4 ช,องทาง ได�แก, ทางเว็บไซต  บอร ดประชาสัมพันธ  หนังสือราชการ       ระบบกระจายเสียงไร�
สาย 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และชุมชนต,างๆ ภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

6.  วิธีดําเนินการ 
 6.1  รวบรวมข�อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศจัดซ้ือ – จัดจ�าง 
  - ประกาศกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจ�าง 
  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู�ผ,านการคัดเลือกพร�อมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจ�าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 6.2  นําส,งประกาศไปเผยแพร,ประชาสัมพันธ ตามช,องทางการประชาสัมพันธ ของเทศบาล ได�แก, ทางเว็บไซต  
บอร ดประชาสัมพันธ  ระบบกระจายเสียงไร�สาย หน,วยงานราชการ เป0นต�น 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
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 ไม,ใช�งบประมาณ 
 
9.  ผู�รับผิดชอบ 

 ฝ^ายพัสดุและทรัพย สิน  สํานักการคลัง  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร,ข�อมูลข,าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างไม,น�อยกว,า 3 ช,องทาง 
 10.2 ผลลัพธ  
  - ประชาชนได�เข�าถึงข�อมูลข,าวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�างไม,น�อยกว,าร�อยละ 70 ของโครงการท่ี
จัดซ้ือ จัดจ�างท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป0นไปอย,างโปร,งใส ตรวจสอบได�ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดป"ญหาการร�องเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ�างได� 

 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีการว,าด�วยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดให�มีการบริหาร
ราชการอย,างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ,มค,าในเชิงภารกิจของรัฐ  และเกิดประโยชน สูงสุดกับประชาชน และการ
ปฏิบัติให�เป0นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว,าด�วยการพัสดุ ปL 2535 และแก�ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข�อง 

3.  วัตถุประสงค0 
 3.1  เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด�านจัดซ้ือจัดจ�าง 
 3.2  เพ่ือใช�เป0นข�อมูลในการรายงานผู�บริหาร 
 3.3  เพ่ือใช�เป0นข�อมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจ�างของหน,วยงาน 
 3.4  เพ่ือให�ทราบป"ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5  เพ่ือใช�เป0นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6  เพ่ือเป0นข�อมูลให�กับประชาชนสามารถตรวจสอบได� 

4.  เป5าหมาย/ผลผลิต 

 4.1  หัวหน�าฝ^ายและผู�อํานวยการกองพัสดุและทรัพย สิน 
 4.2  เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านพัสดุ 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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6.  วิธีดําเนินการ 

 6.1  จัดเก็บข�อมูลในการจัดซ้ือจัดจ�าง 
 6.2  จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจ�างและคิดเป0นร�อยละของจํานวน โครงการและร�อยละของจํานวนงบประมาณ 
 6.3  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ�าง 
 6.4  สรุปป"ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5  รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ�างประจําปL 
 6.6  รายงานวิเคราะห ผลการจัดซ้ือจัดจ�างประจําปL 
 6.7  เผยแพร,ข�อมูลให�ประชาชนได�รับทราบ 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ  

 ไม,ใช�งบประมาณ 
 

9.  ผู�รับผิดชอบโครงการ 

 ฝ^ายพัสดุและทรัพย สิน สํานักการคลัง สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0 

 10.1  ประชาชนได�รับทราบข�อมูลในการบริหารงานของหน,วยงานด�วยความโปร,งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2  ผู�บริหารมีข�อมูลในการวางแผนการบริหารงานให�มีประสิทธิภาพ 
 10.3  ผู�ปฏิบัติงานมีข�อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจ�างให�มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ�มค,าเป0นประโยชน กับประชาชน 
 
 
3.1.3 มีการป̂ดประกาศ เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปLนประโยชน0กับการมีส�วนร�วม     
        ตรวจสอบของประชาชน 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการประชาสัมพันธ กิจกรรมของเทศบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในยุคป"จจุบัน การสร�างภาพลักษณ  (Image) ขององค กร ให�เกิดความเข�าใจเป0นอันดีระหว,างเทศบาล 
และประชาชน มีความสําคัญเป0นอย,างมาก การเผยแพร,กิจกรรมและข,าวสารของเทศบาลต�องอาศัยสื่อต,าง ๆ  
ท้ังสื่อตัวบุคคล สื่อสิ่งพิมพ  สื่อวิทยุ โทรทัศน  และสื่ออิเล็กทรอนิกส เป0นต�น 
 

2. วัตถุประสงค0 
           2.1 เพ่ือสร�างความเข�าใจเป0นอันดีระหว,างเทศบาล ประชาชน และสื่อมวลชน 
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           2.2 เพ่ือประชาสัมพันธ เผยแพร,กิจกรรมของเทศบาล 
 

3. เป5าหมาย 
3.1 จัดพิมพ จดหมายข,าว ทุกสัปดาห  ซ่ึงจดหมายข,าวจะเป0นการสรุปเรื่องราวของเทศบาลประจําสัปดาห  
3.2 จัดพิมพ วารสาร ทุก1เดือน ซ่ึงวารสารข,าวจะเป0นการสรุปเรื่องราวของเทศบาลประจําเดือน 
3.3 จัดทําวีดีทัศน  
3.4 จัดทําเว็บไซต  
3.5 จัดแถลงข,าว 
3.6 จัดทําเวทีนําเสนอข�อมูล 
3.7 จัดให�มีการประชาสัมพันธ ในสถานีวิทยุชุมชน 
3.8 จัดให�มีการทัศนศึกษาเยี่ยมชมโครงการ 
3.9 จัดให�มีการประชุมชี้แจงให�ประชากรทราบในการประชุมของราชการ 

         3.10 จัดให�มีการพบปะอย,างไม,เป0นทางการ 
         3.11 จัดให�มีการประชาสัมพันธ ทางสื่อโทรทัศน  
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 
 งบประมาณประจําปL พ.ศ.2562 - 2564 
 

5. สถานท่ีดําเนินงาน 
 สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

6. งบประมาณ 
งบประมาณรายจ,ายประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 กองวิชาการและแผนงาน แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป       งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดําเนินงาน หมวดค,าใช�สอย ประเภท รายจ,ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม,เข�า 

ลักษณะรายจ,ายหมวดอ่ืนๆ โครงการต,างๆ( โครงการประชาสมัพันธ กิจกรรมของเทศบาล ) งบประมาณต้ังไว�  
4,100,000 บาท  

6.1 ค,าใช�จ,ายในการดําเนินการประชาสัมพันธ กิจกรรมต,างๆของเทศบาล   4,100,000  บาท 
                     6.1.1 จ�างลงโฆษณาเพ่ือประชาสัมพันธ กิจกรรมต,างๆของเทศบาล  เป0นเงิน    36,000  บาท 
                         ผ,านหนังสือพิมพ เสรีราษฎร                                       
                 6.1.2 ค,าเช,าเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง                เป0นเงิน     48,000  บาท 
                          แห,งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช FM. 93.5  MHz.                                                                                         
                 6.1.3 ค,าเช,าช,วงเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง           เป0นเงิน   120,000  บาท 
                         อสมท. 104.5 MHz.     
                 6.1.4 ค,าเช,าเวลาออกอากาศโครงการสื่อประชาสัมพันธ                  เป0นเงิน   240,000  บาท 
                           ทางสถานีวิทยุโทรทัศน กระจายเสียงจังหวัดนครศรีธรรมราช                              
                 6.1.5 ค,าเช,าช,วงเวลาถ,ายทอดสดงานประเพณีและกิจกรรมต,างๆ ของเทศบาล     เป0นเงิน   600,000  บาท 
                 6.1.6 จัดหาวัสดุอุปกรณ  ตลอดจนบํารุงรักษาซ,อมแซมทรัพย สิน        เป0นเงิน   466,000  บาท                                
                 6.1.7 จัดทําแผ,นพับ ใบปลิว วารสาร ปฏิทินประจําปL                    เป0นเงิน 2,397,000  บาท 
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                           หนังสอืผลการดําเนินงานและป:ายประชาสัมพันธ      
                 6.1.8 จัดทําวดีีทัศน เพ่ือประชาสัมพันธ กิจกรรมของเทศบาล          เป0นเงิน   50,000   บาท 
                 6.1.9 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ประจําเดือน                                     เป0นเงิน     3,000  บาท 
                 6.1.10 จัดงานแถลงข,าวพบปะสื่อมวลชน                                เป0นเงิน    50,000  บาท 
                 6.1.11 จัดหาครุภัณฑ โฆษณาและเผยแพร, ครุภัณฑ สํานักงาน        เป0นเงิน    90,000  บาท 

          รวมค�าใช�จ�าย     4,100,000   บาท 
         (-ส่ีล�านหนึ่งแสนบาทถ�วน-)  (ค�าใช�จ�ายในแต�ละรายการถัวจ�ายกันได�) 

 

7. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
 นางสุรีวรรณ สาสนานนท               ผู�อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน   
 

8. ท่ีปรึกษาโครงการ 
 8.1 ผศ. เชาวน วัศ เสนพงศ   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 8.2 นายพงศ สินธุ  เสนพงศ   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 8.3 นายไสว       เขียวจันทร   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 8.4 นายสมเธียร  ภู,สันติสัมพันธ   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 8.5 นายมนัส      พงศ ยี่หล�า รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
9. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
           9.1 เกิดความเข�าใจอันดีระหว,างเทศบาลและประชาชน 
           9.2 ประชาชนรับรู�ข,าวสารของเทศบาล 

 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

โครงการสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

๒. หน�วยงานผิดชอบหลัก : กองวิชาการและแผนงาน 
    ผู�รับผิดชอบ : นางสุรีวรรณ  สาสนานนท0  ผู�อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  
๓. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได�จัดต้ังโครงการศูนย ประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงอัตโนมัติซ่ึงเป0น
ช,องทางในการสื่อสาร ระหว,างเทศบาลกับหน,วยงานภายนอกและประชาชนในเขตเทศบาล รวมท้ังเพ่ือกระจายข,าวสาร 
ข�อมูลในทุกๆด�านของเทศบาลให�กับประชาชนได�ทราบ เทศบาลเป0นหน,วยงานหนึ่งขององค กรปกครองส,วนท�องถ่ิน มี
หน�าท่ีในการกระจายข�อมูล ข,าวสาร เพ่ือส,งเสริมความเข�าใจกับประชาชน และส,งเสริมสนับสนุนเผยแพร,ให�การศึกษา
และความรู�ในทุกๆด�านแก,ประชาชน 
 

๔. วัตถุประสงค0 
 ๔.๑ เพ่ือส,งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ  ด�านมวลชนสัมพันธ ระหว,างเทศบาลกับชุมชน 
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 ๔.๒ เ พ่ือประชาสัมพันธ ข,าวสารราชการ พบปะชุมชนเ พ่ือรับรู�สภาพป"ญหา ความต�องการของ                
แต,ละชุมชน ความรู�ด�านการเมือง ด�านสังคม ด�านสาธารณสุข และด�านส,งเสริมการศึกษาให�ครอบคลุมทุกชุมชนในเขต
รับผิดชอบของเทศบาล 

๔.๓ เพ่ือประชาสัมพันธ ผลิตภัณฑ หัตถกรรม และสินค�าของชุมชน 
          ๔.4 เพ่ือเป0นสื่อกลางการส,งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในส,วนการบริหารท�องถ่ิน 
          4.5 เพ่ือสร�างการมีส,วนร,วมของประชาชนในเขตเทศบาลกับองค กรภายนอก 
 

๕. เป5าหมายโครงการ 
 เป:าหมายโครงการ : กระจายข�อมูล ข,าวสาร เพ่ือส,งเสริมความเข�าใจกับประชาชน สนับสนุนเผยแพร,    ให�
การศึกษาและความรู�ในทุกๆด�านให�แก,ประชาชน 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ ดําเนินการตามผังรายการออกอากาศ 
 ๖.๒ เผยแพร,ข,าวสาร 
 ๖.๓ ดําเนินการอ่ืนๆ ตามนโยบายของผู�บริหาร 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปLงบประมาณ ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 

 

๘. สถานท่ีดําเนินการ 
 สถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช FM 88.50 MHz  (CITY RADIO) 
 

๙. งบประมาณ (๒๕๖2 – ๒๕๖๔) 
 งบประมาณรายจ,ายประจําปL กองวิชาการและแผนงาน แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งบดําเนินงาน หมวดค,าใช�สอย ประเภทรายจ,ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม,เข�าลักษณะรายจ,าย
หมวดอ่ืนๆ โครงการต,างๆ (โครงการสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช) จํานวน 200,000 บาท 
10.ท่ีปรึกษาโครงการ 
         10.1 ผศ.เชาวน วัศ  เสนพงศ        นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
         10.2 นายพงศ สินธุ   เสนพงศ        รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
         10.3 นายไสว    เขียวจันทร         รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
         10.4 นายสมเธียร ภู,สันติสัมพันธ    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
         10.5 นายมนัส    พงศ ยี่หล�า        รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

๑1. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 ๑1.๑ ประชาชนในเขตเทศบาลได�รับข,าวสารอย,างท่ัวถึง 
 ๑1.๒ ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลได�แลกเปลี่ยนข,าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ กันระหว,างชุมชน 
 ๑1.๓ ประชาชนในเขตเทศบาลได�พัฒนา ความรู�อย,างต,อเนื่อง และยั่งยืน 
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          ๑1.4 สร�างความเข�าใจอันดีระหว,างเทศบาลกับประชาชนและองค กรภายนอก 
 

3.2  การรับฟbงความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข0ของประชาชน 
       3.2.1  มีกระบวนการรับฟbงความคิดเห็นของประชาชน  ในการดําเนินกิจการ  ตามอํานาจหน�าท่ีของ   
                 องค0กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต�อความเปLนอยู� และ     
                 สุขอนามัยของประชาชนในท�องถ่ิน 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
          โครงการส,งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

2.หลักการและเหตุผล  

      การทําให�ชุมชนเข�มแข็ง ไม,สามารถทําได�โดยการสร�างจากบุคคลภายนอกชุมชน หรือทําโดยการสอน 
การฝUกอบรม ชุมชนท่ีเข�มแข็งจะมีกระบวนการในการจัดการของชุมชน มีการเรียนรู�ร,วมกัน มีกิจกรรมเพ่ิมคุณค,า 
ทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชน ภายใต�ระบบความสัมพันธ ระหว,างคนในชุมชนเป0นเครือข,ายชุมชน และมีการ
ขยายพันธมิตรออกไปนอกชุมชนในลักษณะสร�างความสัมพันธ  ดังนั้นทุกชุมชนจึงต�องร,วมกัน “สร�างพลังชุมชน และ
ใช�พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน” กระบวนการชุมชน คือ พฤติกรรมหรือการกระทําร,วมกันของคนในชุมชนท่ีมา
ร,วมกันวิเคราะห ข�อมูล สถานการณ ของชุมชน แล�วนํามาร,วมกันตัดสินใจวางแผนดําเนินการ ร,วมรับผลประโยชน  และ
ร,วมติดตามประเมินผลการกระทํากิจกรรมของชุมชนร,วมกัน 
      “การประชุมประชาคมท�องถ่ิน” หมายถึง การท่ีบุคคลท่ีอยู,ในท�องถ่ินขององค กรปกครองส,วนท�องถ่ิน
ได�มาประชุมกันเพ่ือร,วมคิด ร,วมทํา ร,วมตัดสินใจ ร,วมตรวจสอบ ร,วมรับประโยชน ร,วมกันแก�ป"ญหาปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู� เพ่ือแก�ป"ญหาสําหรับการพัฒนาท�องถ่ินตามอํานาจหน�าท่ีขององค กรปกครองส,วนท�องถ่ิน 
      “แผนชุมชน” หมายถึง กิจกรรมพัฒนาท่ีเกิดข้ึนจากคนในชุมชนท่ีมีการรวมตัวกันเพ่ือจัดทําแผนข้ึนมา
ใช�เป0นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท�องถ่ินของตนเอง ให�เป0นไปตามความต�องการและสามารถแก�ไขป"ญหาท่ี
ชุมชนเผชิญอยู,ร,วมกันได� โดยให�คนในชุมชนได�มาร,วมกันคิดร,วมทํา และแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร,วมกันสร�างระบบกําหนด
แนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน โดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพาภายนอก ด�วยการคํานึงถึง
ศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิป"ญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล�อมในท�องถ่ินเป0นหลัก 
      “การบูรณาการแผนชุมชน” หมายถึง วิธีการร,วมมือกันทํางานของหน,วยงานสนับสนุนการพัฒนา
ภายนอกชุมชนทุกภาคส,วน โดยยึดหลักการใช�พ้ืนท่ีเป0นตัวต้ัง ชุมชนเป0นส,วนกลางชาวบ�านเป0นเจ�าของเรื่อง โดยใช�
กระบวนการจัดทําแผนชุมชนเป0นเครื่องมือดําเนินกิจกรรมพัฒนาให�เป0นไปตามความต�องการของชุมชน มากกว,า
วัตถุประสงค ของหน,วยสนับสนุน การบูรณาการ มีท้ังบูรณาการด�านกลไกบุคลากร กระบวนการและเครื่องมือ 
แผนงาน และงบประมาณและเพ่ือเป0นแนวทางการกําหนดแผนพัฒนา 3 ปL ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
      

 ตามหนังสือด,วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 แนวทางและหลักเกณฑ การ
จัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค กรปกครองส,วนท�องถ่ิน แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน  
“ในการจัดประชุมประชาคมท�องถ่ินขององค การบริหารส,วนตําบล เทศบาล เมืองพัทยาและองค การบริหารส,วน
จังหวัด ให�ใช�รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท�องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน” 
 และตามหนังสือกรมส,งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ท่ี มท 0891.4/ว1224 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2555 
และหนังสือกรมส,งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ท่ี มท 0891.4/ว453 ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ  2556 รัฐบาลกําหนด
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นโยบายการบริหารราชการแผ,นดิน การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ในการส,งเสริมสนับสนุนให�องค กรปกครองส,วน
ท�อง ถ่ิน มีการเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจ กับแผนชุมชน และแผนระดับต,างๆในพ้ืนท่ี ซ่ึง ในการนี้
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส,งเสริมการปกครองท�องถ่ิน มีนโยบายในการสนับสนุนให�องค กรปกครองส,วนท�องถ่ิน 
เป0นองค กรอํานวยการบูรณาการทุกภาคส,วน ส,งเสริมสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชน ท้ังระดับหมู,บ�าน/ชุมชน และ
ระดับเทศบาล องค การบริหารส,วนตําบล ซ่ึงในการจัดทําแผนชุมชน หากชุมชนใดมีแผนพัฒนาชุมชนอยู,แล�ว ให�
ดําเนินการทบทวนให�เป0นป"จจุบันอย,างน�อยปLละ 1 ครั้ง   
 

 เพ่ือให�การดําเนินการจัดทําแผนชุมชน เป0นไปด�วยความเรียบร�อยบรรลุเป:าหมายการดําเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย แต,ละชุมชนได�มีแผนชุมชนซ่ึงมาจากกระบวนการมีส,วนร,วมของคนในชุมชน ไว�เพ่ือ
เป0นแนวทางในการพัฒนาชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได�จัดทําโครงการจัดทําแผนชุมชน  

3.วัตถุประสงค0             
1. เพ่ือให�คนในชุมชนได�มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร,วมกัน 

 2. เพ่ือให�คนในชุมชนได�เห็นข�อเด,น ข�อดี โอกาสและข�อจํากัดของชุมชนในการพัฒนาอย,าง 
             มีเป:าหมาย 
 3. เพ่ือให�คนในชุมชนมีช,องทางในการแก�ป"ญหาของชุมชนได�อย,างเหมาะสมและครอบคลุม 
 4. เพ่ือให�คนในชุมชนสามารถกําหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความต�องการของชุมชนได� 
 5. เพ่ือให�คนในชุมชนคิดเป0นและกล�าท่ีจะตัดสินใจด�วยตนเองได� 
 6. เพ่ือให�หมู,บ�าน/ชุมชนมีแผนชุมชนท่ีสามารถแก�ไขป"ญหา และตอบสนองความต�องการของชุมชนได�      
 

4.เป5าหมาย           
 ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน ๖3 ชุมชน 
 

5.ข้ันตอนการดําเนินการ          
 ๑.๑ ประชุมผู�นําชุมชน และเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องเพ่ือเตรียมความพร�อม และวางแผนการ       
ดําเนินงาน 

 ๑.๒ ประชาสัมพันธ โครงการพร�อมให�ความรู�แก,ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 ๑.๓ ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกชุมชนตามกําหนดการ 
 ๑.๔ ส,งแผนชุมชนให�หน,วยงานท่ีเก่ียวข�อง  
 

6.ระยะเวลาในการดําเนินการ/สถานท่ีดําเนินการ 
 ประชุมตามชุมชน ณ ศาลาชุมชน หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ภายในชุมชนตามความเหมาะสม จํานวน 63 ชุมชน   
7.งบประมาณ           
 กองวิชาการและแผนงานจากงบประมาณรายจ,ายประจําปL  งบดําเนินงาน หมวดค,าใช�สอย ประเภทรายจ,าย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม,เข�าลักษณะรายจ,ายหมวดอ่ืน โครงการจัดทําแผนพัฒนางบประมาณและการ
ติดตามประเมินผล  99,000   บาท 
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8.หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ          
 กองวิชาการและแผนงานและกองสวัสดิการสังคม 

9.ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ            
1.ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยู,ได�      

อย,างเหมาะสมสอดคล�องกับสภาพชุมชน        
๒. คนในชุมชนได�รับผลประโยชน ร,วมกันอย,างท่ัวถึงและเท,าเทียมความร,วมมือกันของคนในชุมชน     

จะก,อให�เกิดทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรต,อกันได�        
๓. ปลูกฝ"งทัศนคติ ค,านิยมท่ีดีให�กับลูกหลานสามารถหาแนวร,วมในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชน     

ท�องถ่ินของตนเองได�  

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการร�านอาหารปลอดภัย ใส,ใจสุขภาพ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  จากสถานการณ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางด�านสังคมอย,างรวดเร็วของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชในป"จจุบัน ทําให�วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ประชาชนจากการปรุงอาหารรับประทานเองท่ีบ�าน เปลี่ยนเป0นการบริโภคอาหารนอกบ�านมากข้ึน ฉะนั้น ประชาชน
จึงมีโอกาสเสี่ยงต,อการรับประทานอาหารท่ีไม,สะอาดจากผู�สัมผัสอาหารท่ีขาดความรู�     ความเข�าใจ และไม,ปฏิบัติตน
ให�ถูกต�องในระหว,างการเตรียม ปรุง ประกอบอาหาร ซ่ึงจะทําให�เกิดการปนเป67อน เชื้อโรคลงสู,อาหารได� 
  ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตระหนักถึงความสําคัญ
ดังกล,าว จึงได�จัดทําโครงการร�านอาหารปลอดภัย ใส,ใจสุขภาพข้ึน เพราะผู�ประกอบกิจการร�านอาหารเป0นผู�ท่ีมีบทบาท
ในการเลือกวัตถุดิบท่ีสะอาดปลอดภัยและมีคุณค,าทางโภชนาการ มาปรุง - ประกอบให�ผู�บริโภคได�รับประทาน รวมท้ัง
ยังเป0นผู�ท่ีมีบทบาทในการควบคุม ดูแล บริหารจัดการ และพัฒนาสถานประกอบกิจการร�านอาหารของตนให�ได�
มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะตามข�อบัญญัติแห,งกฎหมายด�วย ซ่ึงท�ายท่ีสุดจะส,งผลถึงประชาชนในการได�บริโภคอาหาร
และน้ําท่ีสะอาดปลอดภัยจาก สถานประกอบกิจการท่ีได�มาตรฐานต,อไป 
 
 

2. วัตถุประสงค0 
  1. เพ่ือให�ผู�ประกอบกิจการร�านอาหาร ศูนย อาหาร มีความรู�ความเข�าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร 
สามารถนําความรู�ไปใช�ในการปฏิบัติงานและควบคุม ดูแล บริหารจัดการ และพัฒนาสถานประกอบกิจการร�านอาหาร
ให�ได�มาตรฐาน 
  2. เพ่ือกระตุ�นให�ผู�ประกอบกิจการร�านอาหาร ศูนย อาหาร ได�พัฒนาสถานประกอบกิจการให�ถูกหลัก
สุขาภิบาลอาหาร 
  3. เพ่ือให�ประชาชนได�บริโภคอาหารท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต,อสุขภาพ 
 

3. เป5าหมาย 
   1. ผู�ประกอบกิจการร�านอาหาร ศูนย อาหารในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได�รับการ
ตรวจประเมินสุขลักษณะทางด�านกายภาพ และสุ,มตรวจตัวอย,างอาหาร ภาชนะ อุปกรณ  และมือผู�สัมผัสอาหาร  เพ่ือ
ตรวจวิเคราะห ในด�านเคมีและชีวภาพ 



๑๐๑ 

 

   2. ผู�ประกอบกิจการร�านอาหาร ศูนย อาหารในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได�รับการ
อบรมเก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 1 ครั้งต,อปL 
   3. สถานประกอบกิจการร�านอาหาร ศูนย อาหารท่ีผ,านตามหลักเกณฑ การรับรองมาตรฐานฯ ของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได�รับป:ายรับรองมาตรฐาน “อาหารสะอาดปลอดภัย ใส,ใจผู�บริโภค” (Clean Food Good 
Health)   
   4. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ด�านสุขาภิบาลอาหาร  
 

4. วิธีดําเนินการ 
  1. ขออนุมัติโครงการฯ 
  2. จัดทําแผนปฏิบัติงานตามโครงการฯ แผนการอบรม 
  3. ตรวจประเมินสุขลักษณะทางด�านกายภาพ ตรวจวิเคราะห ด�านเคมี ด�วยการเก็บตัวอย,างอาหาร 
และทดสอบด�วยชุดทดสอบภาคสนาม (Test Kit) เพื่อตรวจหาสารเคมีปนเป67อนในอาหาร และ      ตรวจ
วิเคราะห ทางด�านชีวภาพโดยการสุ,มตรวจอาหาร ความสะอาดของภาชนะ อุปกรณ  และมือของผู�สัมผัสอาหาร ด�วยชุด
ทดสอบเชื้อโคลิฟอร มแบคทีเรียข้ันต�น (SI-2) รวมถึงให�คําแนะนําผู�ประกอบการตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
   4. จัดทําทะเบียนสถานประกอบกิจการร�านอาหาร ศูนย อาหารท่ีผ,านการประเมินตามหลักเกณฑ การ
รับรองมาตรฐานฯ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และได�รับป:ายรับรองมาตรฐาน “อาหารสะอาดปลอดภัย ใส,ใจ
ผู�บริโภค” (Clean Food Good Health)  
  5. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
  6. ติดต,อประสานงานวิทยากร สถานประกอบกิจการร�านอาหาร ศูนย อาหาร สถานท่ีจัดอบรม หรือ
หน,วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
  7. จัดเตรียมเอกสาร ทําหนังสือเชิญวิทยากรและกลุ,มเป:าหมาย และมอบหมายงานให�เจ�าหน�าท่ี  
  8. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ ต,างๆ ที่ใช�ในการอบรม อาหารว,างและเครื่องดื่ม วุฒิบัตรและ   ป:าย
รับรองมาตรฐานอาหารจากเทศบาล ฯลฯ 
  9. ดําเนินการจัดอบรมให�ความรู�ด�านสุขาภิบาลอาหารแก,ผู�ประกอบกิจการร�านอาหาร ศูนย 
อาหารในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามแผนท่ีกําหนดไว� พร�อมมอบป:ายรับรองมาตรฐาน“อาหารสะอาด
ปลอดภัย ใส,ใจผู�บริโภค” (Clean Food Good Health) สําหรับสถานประกอบกิจการร�านอาหารท่ีผ,าน     ตาม
หลักเกณฑ  และชุดผ�ากันเป67อนสําหรับผู�เข�ารับการอบรม 
  10. ประเมินผลหลังการอบรม 
  11. จัดพิมพ และมอบวุฒิบัตรให�แก,ผู�ท่ีผ,านการอบรม 
  12. ติดตามผล สรุปและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการ 

 

5. สถานท่ีจัดอบรม 
   สถานท่ีราชการหรือเอกชนภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปLงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564  
 

7. งบประมาณ  
  เบิกจ,ายจากงบประมาณรายจ,ายประจําปL แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน งบดําเนินงาน หมวดค,าใช�สอย ประเภทรายจ,ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม,เข�าลักษณะ



๑๐๒ 

 

รายจ,ายหมวดอ่ืนๆ รายการโครงการร�านอาหารปลอดภัย ใส,ใจสุขภาพ จํานวน 250,000.- บาท (สองแสนห�าหม่ืน
บาทถ�วน)  
  1. ค,าสมนาคุณวิทยากร 
   (1 คน x 5 ชัว่โมง x 6๐๐ บาท)   เป0นเงิน   3,0๐๐ บาท 
  2. ค,าอาหารในการฝUกอบรม 
   - อาหารจัดไม,ครบทุกม้ือในสถานท่ีเอกชน 
   (300 คน x ๑ วัน x 18๐ บาท)   เป0นเงิน 54,00๐ บาท 
  3. ค,าอาหารว,างและเครื่องด่ืมในการอบรม 
   - สถานท่ีเอกชน (300 คน x 50 บาท x 2 ม้ือ) เป0นเงิน  30,00๐ บาท 
  4. ค,าจัดทําป:ายรับรองมาตรฐาน “อาหารสะอาดปลอดภัย ใส,ใจผู�บริโภค” 
      (Clean Food Good Health) ขนาด 50 x 50 ซม. เป0นเงิน 100,70๐ บาท 
  5. ค,าจัดจ�างทําชุดนิทรรศการ ป:ายประชาสัมพันธ  แผ,นพับ 
      หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง      เป0นเงิน  20,000 บาท 
 6.  ค,ากระเปtาเอกสารสําหรับผู�เข�ารับการฝUกอบรม 
     (300 ใบ x 100 บาท)    เป0นเงิน  30,00๐ บาท 
  7. ค,าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ    เป0นเงิน  12,300 บาท 
          รวมเปLนเงิน 250,00๐.- บาท 
  ท้ังนี้ ให�ถัวเฉลี่ยจ,ายตามความเป0นจริงในกรณียอดใดยอดหนึ่งไม,พอ แต,ไม,เกินยอดงบประมาณท่ี
ได�รับ 
 

8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 

  ศูนย อบรมและวิเคราะห สารเคมี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

9. การประเมินผล  
   1. กลุ,มเป:าหมายได�รับการอบรม เก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 1 ครั้งต,อปL 
   2. ผู�เข�าร,วมการอบรมมีระดับความพึงพอใจอยู,ในระดับคะแนนค,าเฉลี่ย 3.5 
 
10. ผลประโยชน0ท่ีคาดว�าจะได�รับ 
  1. สถานประกอบกิจการร�านอาหาร ศูนย อาหารได�รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน  
  2. ประชาชนได�รับความปลอดภัยในการบริโภคอาหารมากยิ่งข้ึน 
  3. เสริมสร�างภาพลักษณ ท่ีดีในด�านอาหารปลอดภัยของสถานประกอบกิจการร�านอาหาร ศูนย 
อาหารเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเป0นการส,งเสริมการท,องเท่ียว 

 

 

 

 



๑๐๓ 

 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี 

1. หลักการและเหตุผล  
  อาหารริมบาทวิถี หรือท่ีรู�จักเรียกกันติดปากว,า “อาหารแผงลอย” ส,วนใหญ,เป0นอาหารปรุงสําเร็จรูป
แล�ว หรือเตรียมพร�อมมาปรุง ณ ท่ีวางขายบริเวณทางเท�าข�างถนน จะพบเห็นได�ท่ัวไปในเมืองนครศรีธรรมราช ซ่ึงมี
ประชากรอยู,กันอย,างหนาแน,น มีวิถีการดําเนินชีวิตท่ีเร,งรีบอยู,ตลอดเวลา ประชาชนจึงนิยมซ้ืออาหารปรุงสําเร็จเหล,านี้
มารับประทาน ทําให�ธุรกิจร�านขายอาหารริมบาทวิถีขยายตัวอย,างรวดเร็ว จากการเฝ:าระวังด�านสุขาภิบาลอาหารในแผง
ลอยจําหน,ายอาหารเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และตรวจการปนเป67อนสารเคมีในอาหาร จํานวน 1,432 
ตัวอย,าง และเชื้อโรคท่ีก,อให�เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร จํานวน 5,399 ตัวอย,าง ต้ังแต, วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง 
วันท่ี 30 กันยายน 2559 พบการปนเป67อนสารเคมีในอาหาร ร�อยละ 0.14 และเชื้อโรคท่ีก,อให�เกิดโรคระบบทางเดิน
อาหาร ร�อยละ 9.43 ซ่ึงการปนเป67อนของอาหารท่ีจําหน,ายข�างถนน       มีลักษณะการปนเป67อนของเชื้อโรคและ
สารเคมีมีตั้งแต,ข้ันตอนการเตรียม ประกอบ ปรุง และเสิร ฟอาหาร โดยเฉพาะอาหารปรุงแล�วพร�อมบริโภค ส,วนมากไม,
มีการปกปrด จึงมีการปนเป67อนจากฝุ^นละออง สารตะก่ัว และโลหะหนักจากไอเสียรถยนต  รวมท้ังฝุ^นดินตามถนนท่ีลม
พัดผ,านมา อีกท้ังตัวผู�ขายเอง ก็เป0นแหล,งแพร,เชื้อโรคด�วย เนื่องจากผู�ขายส,วนใหญ, ยังขาดความรู�ความเข�าใจ และ
แนวทางปฏิบัติด�านสุขาภิบาลอาหารท่ีถูกต�อง และมีสุขวิทยาส,วนบุคคลท่ีไม,ดี จึงควรท่ีจะดําเนินการปรับปรุง ดูแล การ
ประกอบ ปรุง และจําหน,ายอาหารหาบเร, - แผงลอย  ให�ถูกสุขลักษณะ เพ่ือความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร และ
ลดความเสี่ยงภัยต,ออันตรายท่ีเกิดข้ึนกับผู�บริโภค  

  ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตระหนักถึงความสําคัญ
ดังกล,าว จึงได�จัดทําโครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี ประจําปLงบประมาณ พ.ศ.2560 ข้ึน 
เพราะผู�จําหน,ายอาหารริมบาทวิถีเป0นบุคคลสําคัญท่ีทําให�เกิดการแพร,กระจายของเชื้อโรคต,างๆ ไปสู,ผู�บริโภคได� และ
ยังเป0นผู�ท่ีมีบทบาทเก่ียวข�องกับอาหารท้ังหมด ต้ังแต,การเตรียม การทําความสะอาดภาชนะอุปกรณ  รวมถึงการเสิร ฟ
อาหารให�ผู�บริโภคได�รับประทาน ซ่ึงถ�าผู�จําหน,ายอาหารริมบาทวิถีมีความรู�ความเข�าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร มีสุข
วิทยาส,วนบุคคลท่ีดีแล�ว ท�ายท่ีสุดจะส,งผลถึงประชาชนในการได�บริโภคอาหารท่ีสะอาดปลอดภัย   จากผู�จําหน,าย
อาหารริมบาทวิถีท่ีถูกสุขลักษณะต,อไป 

2. วัตถุประสงค0 
  1. เพ่ือให�ประชาชนได�บริโภคอาหารท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต,อสุขภาพ 
  2.เพ่ือให�ผู�จําหน,ายอาหารริมบาทวิถี มีความรู�ความเข�าใจในการปฏิบัติตน เรื่องสุขอนามัย      
ในการประกอบปรุง การจําหน,ายอาหาร และดูแลสุขวิทยาส,วนบุคคลได�ถูกต�อง 
 

3. เป5าหมาย 



๑๐๔ 

 

   1. ผู�จําหน,ายอาหารริมบาทวิถีในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได�รับการตรวจประเมิน
สุขลักษณะทางด�านกายภาพ และสุ,มตรวจตัวอย,างอาหาร ภาชนะ อุปกรณ  และมือผู�สัมผัสอาหาร เพ่ือตรวจวิเคราะห 
ในด�านเคมีและชีวภาพ 
   2. ผู�จําหน,ายอาหารริมบาทวิถีในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได�รับการอบรมเก่ียวกับการ
สุขาภิบาลอาหาร จํานวน 1 ครั้งต,อปL  

   3. สถานท่ีจําหน,ายอาหารริมบาทวิถีท่ีผ,านตามหลักเกณฑ การรับรองมาตรฐานฯ ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ได�รับป:ายรับรองมาตรฐาน “อาหารสะอาดปลอดภัย ใส,ใจผู�บริโภค” (Clean Food Good Health) 
   4. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ด�านสุขาภิบาลอาหาร  
 

4. วิธีดําเนินการ 
  1. ขออนุมัติโครงการฯ 
  2. จัดทําแผนปฏิบัติงานตามโครงการฯ แผนการอบรม 
  3. ตรวจประเมินสุขลักษณะทางด�านกายภาพ ตรวจวิเคราะห ด�านเคมี ด�วยการเก็บตัวอย,างอาหาร 
และทดสอบด�วยชุดทดสอบภาคสนาม (Test Kit) เพ่ือตรวจหาสารเคมีปนเป67อนในอาหาร และ          ตรวจวิเคราะห 
ทางด�านชีวภาพโดยการสุ,มตรวจอาหาร ความสะอาดของภาชนะ อุปกรณ  และมือของผู�สัมผัสอาหาร ด�วยชุดทดสอบเชื้อโค
ลิฟอร มแบคทีเรียข้ันต�น (SI-2) รวมถึงให�คําแนะนําผู�ประกอบการตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
   4. จัดทําทะเบียนสถานท่ีจําหน,ายอาหารริมบาทวิถีท่ีผ,านการประเมินตามหลักเกณฑ การรับรอง
มาตรฐานฯ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และได�รับป:ายรับรองมาตรฐาน “อาหารสะอาดปลอดภัย ใส,ใจผู�บริโภค” 
(Clean Food Good Health)  
  5. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ  หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
  6. ติดต,อประสานงานวิทยากร สถานท่ีจําหน,ายอาหารริมบาทวิถี สถานท่ีจัดอบรม หรือหน,วยงานท่ี
เก่ียวข�อง 
  7. จัดเตรียมเอกสาร ทําหนังสือเชิญวิทยากรและกลุ,มเป:าหมาย และมอบหมายงานให�เจ�าหน�าท่ี  
  8. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ ต,างๆ ท่ีใช�ในการอบรม อาหารว,างและเครื่องด่ืม วุฒิบัตรและป:ายรับรอง
มาตรฐานอาหารจากเทศบาล ฯลฯ 
  9. ดําเนินการจัดอบรมให�ความรู�ด�านสุขาภิบาลอาหารแก,ผู�จําหน,ายอาหารริมบาทวิถีในเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช ตามแผนท่ีกําหนดไว� พร�อมมอบป:ายรับรองมาตรฐาน“อาหารสะอาดปลอดภัย       ใส,ใจ
ผู�บริโภค” (Clean Food Good Health) สําหรับสถานท่ีจําหน,ายอาหารริมบาทวิถีท่ีผ,านตามหลักเกณฑ  และชุดผ�ากัน
เป67อนสําหรับผู�เข�ารับการอบรม 
  10. ประเมินผลหลังการอบรม 
  11. จัดพิมพ และมอบวุฒิบัตรให�แก,ผู�ท่ีผ,านการอบรม 
  12. ติดตามผล สรุปและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการ 

 

 



๑๐๕ 

 

5. สถานท่ีจัดอบรม 
   สถานท่ีราชการหรือเอกชนภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปLงบประมาณ พ.ศ.2562 -2564 
7. งบประมาณ  
  เบิกจ,ายจากงบประมาณรายจ,ายประจําปL แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน งบดําเนินงาน หมวดค,าใช�สอย ประเภทรายจ,ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม,เข�าลักษณะ
รายจ,ายหมวดอ่ืนๆ รายการโครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี จํานวน 250,000.- บาท (สอง
แสนห�าหม่ืนบาทถ�วน) รายละเอียดค,าใช�จ,ายดังนี้ 
  1. ค,าสมนาคุณวิทยากร 
   (1 คน x 5 ชัว่โมง x 6๐๐ บาท)    เป0นเงิน   3,0๐๐ บาท 
  2. ค,าอาหารในการฝUกอบรม 
   - อาหารจัดไม,ครบทุกม้ือในสถานท่ีเอกชน 
   (250 คน x ๑ วัน x 30๐ บาท)    เป0นเงิน 75,00๐ บาท 
  3. ค,าอาหารว,างและเครื่องด่ืมในการอบรม 
   - สถานท่ีเอกชน (250 คน x 50 บาท x 2 ม้ือ)  เป0นเงิน  25,00๐ บาท 
  4. ค,าจัดทําป:ายรับรองมาตรฐาน “อาหารสะอาดปลอดภัย ใส,ใจผู�บริโภค” 
      (Clean Food Good Health) ขนาด 30 x 30 ซม.  เป0นเงิน  62,50๐ บาท 
  5. ค,าจัดจ�างทําชุดนิทรรศการ ป:ายประชาสัมพันธ  แผ,นพับ 

      หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง       เป0นเงิน   19,500 บาท 
 6. ค,ากระเปtาเอกสารสําหรับผู�เข�ารับการฝUกอบรม 

     (250 ใบ x 200 บาท)     เป0นเงิน  50,00๐ บาท 
 7 . ค,าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ     เป0นเงิน   15,000 บาท 
            รวมเปLนเงิน 250,00๐.- บาท 

  ท้ังนี้ให�ถัวเฉลี่ยจ,ายตามความเป0นจริงในกรณียอดใดยอดหนึ่งไม,พอ แต,ไม,เกินยอดงบประมาณ   ท่ี
ได�รับ 
 

8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

9. การประเมินผลโครงการ 
   1.  กลุ,มเป:าหมายได�รับการอบรม เก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 1 ครั้งต,อปL 
  2.  ผู�เข�าร,วมการอบรมมีระดับความพึงพอใจอยู,ในระดับคะแนนค,าเฉลี่ย 3.5 

10.  ผลประโยชน0ท่ีคาดว�าจะได�รับ 
  1.  ผู�ประกอบการจําหน,ายอาหารริมบาทวิถีได�รับการเพ่ิมพูนความรู�ให�มีการปฏิบัติท่ีถูกสุขลักษณะ 



๑๐๖ 

 

  2.  พัฒนาการจําหน,ายอาหารของผู�ประกอบการริมบาทวิถี ให�ถูกต�องได�มาตรฐาน 
  3.  ผู�บริโภคได�รับประทานอาหารท่ีสะอาด และปลอดภัย  
 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย 

2. หลักการและเหตุผล  

  อาหารเป0นป"จจัยหนึ่งซ่ึงมีความสําคัญต,อสุขภาพของประชาชน และอาหารปลอดภัยท่ีประชาชน
บริโภคนั้น ต�องปราศจากเชื้อโรค อาหารเป0นพิษหรือปนเป67อนจากเชื้อโรคทางเดินอาหารและสารเคมี จากการเฝ:าระวังด�าน
สุขาภิบาลอาหารในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และตรวจการปนเป67อนสารเคมีในอาหาร จํานวน      
6,423 ตัวอย,าง และเชื้อโรคท่ีก,อให�เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร จํานวน 14,842 ตัวอย,าง ต้ังแต,วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง
วันท่ี 30 กันยายน 2559 พบการปนเป67อนสารเคมีในอาหาร ร�อยละ 0.73 และเชื้อโรคท่ีก,อให�เกิด            โรค
ระบบทางเดินอาหาร ร�อยละ 9.09 โดยพบว,าสาเหตุหลักคือการปนเป67อนด�านจุลินทรีย  นั่นแสดงให�เห็นว,า       
ประชาชนยังมีความเสี่ยงในการบริโภคอาหารท่ีมีการปนเป67อน โดยเฉพาะอย,างย่ิงวิถีชีวิตในยุคป"จจุบันท่ีอยู,ในภาวะเร,ง
รีบ ไม,มีเวลาในการประกอบปรุงอาหารรับประทานเอง จึงต�องพ่ึงพาอาหารนอกบ�าน ทําให�มีโอกาสท่ีจะเจ็บป̂วยด�วย
โรคระบบทางเดินอาหารและโรคอันเนื่องมาจากอาหารเป0นสาเหตุ ดังนั้นจึงต�องมีระบบการดูแล ควบคุม และ
ตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยอาหารท่ีผลิตทุกข้ันตอนตลอดห,วงโซ,อาหาร (Food Chain) ต้ังแต,วัตถุดิบ การผลิต 
การแปรรูป การจัดจําหน,าย จนถึงผู�บริโภคอาหาร หรือท่ีกล,าวว,าจากฟาร มสู,โต�ะอาหาร (From Farm to Table) หรือ
จากฟาร มสู,ช�อน (From Farm to Fork) ท้ังนี้มาตรฐานท่ีใช�ในการควบคุมต�องมีความเท,าเทียมกับมาตรฐานสากล 
ซึ่งอยู,บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร  การดําเนินงานสุขาภิบาลอาหารของ         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชในช,วงหลายปLท่ีผ,านมามุ,งเน�นในตัวผู�ประกอบการ ให�ปฏิบัติตามหลักเกณฑ มาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหาร แต,ยังไม,ครอบคลุมทุกกลุ,มเป:าหมาย เนื่องจากผู�ประกอบการจําหน,ายอาหารในพ้ืนท่ีเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราชมีจํานวนมาก และปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ซ่ึงบางครั้งผู�ประกอบการท่ีมาจําหน,ายอาหารยังขาด
ความตระหนักในสิทธิของผู�บริโภค ทําให�ยังคงมีการจําหน,ายอาหาร      ท่ีมีสารปนเป67อนและเป0นอันตรายต,อผู�บริโภค  

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได�เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล,าวและ
เพ่ือให�การดําเนินงานด�านอาหารปลอดภัยในเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีความยั่งยืนและเกิดประโยชน ต,อชาว
นครศรีธรรมราชสูงสุด จึงได�จัดทําโครงการเมืองนครอาหารปลอดภัยข้ึน   เพ่ือกําหนดกรอบและทิศทางในการ
ดําเนินงานด�านอาหารปลอดภัยให�มีความต,อเนื่อง เพ่ือให�หน,วยงานต,างๆ     ท้ังภาครัฐและเอกชนได�ต่ืนตัวและ
ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร รวมท้ังเป0น         การเสริมสร�างภาพลักษณ และ
ประชาสัมพันธ งานด�านอาหารปลอดภัยของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช          

ท้ังนี้ เพ่ือก,อประโยชน ต,อประชาชนชาวนครศรีธรรมราช นักท,องเท่ียว รวมท้ังผู�ท่ีเข�าพักอาศัยจะได�รับการ
คุ�มครองสุขภาพจากการบริโภคอาหารปลอดภัย 
 

2. วัตถุประสงค0 
  1. เพ่ือปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด�านสุขลักษณะการจําหน,ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร 



๑๐๗ 

 

  2. เพ่ือตรวจสอบและเฝ:าระวังคุณภาพอาหาร ในสถานท่ีจําหน,ายอาหาร และอาหารริมบาทวิถี 
 3. เพ่ือพัฒนาความรู� ความเข�าใจ จิตสํานึกและความร,วมมือขององค กรภาคเอกชน ผู�ประกอบการ และ
ประชาชนท่ัวไปในเรื่องอาหารปลอดภัย  
  4. เพ่ือคุ�มครองผู�บริโภค และสร�างความม่ันใจในการบริโภคอาหารท่ีสะอาดปลอดภัย 

3. เป5าหมาย 

  1. เฝ:าระวังความปลอดภัยอาหารท่ีวางจําหน,ายในสถานท่ีจําหน,ายอาหาร และอาหารริมบาทวิถี โดย
เก็บตรวจตัวอย,างอาหารด�วยชุดทดสอบอาหารเบ้ืองต�นจากกลุ,มเป:าหมายคือ ตลาด ร�านอาหาร แผงลอยจําหน,าย
อาหาร ห�างสรรพสินค�า และสถานศึกษาภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือตรวจวิเคราะห ภาคสนาม  

 2. ตรวจสอบด�านสุขลักษณะทางกายภาพของกลุ,มเป:าหมาย รวมถึงการให�คําแนะนําทางด�าน
สุขาภิบาลอาหาร ร�อยละ 100 ตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร อย,างน�อยปLละ 1 ครั้ง 

4. วิธีดําเนินการ 
  1. จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
  2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน และจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ  สารเคมี และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องสําหรับใช�ในการตรวจ
วิเคราะห การปนเป67อนในอาหาร 
  3. ดําเนินการตรวจวิเคราะห การปนเป67อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ําในสถานท่ีเป:าหมาย 
ได�แก, ตลาด ร�านอาหาร ห�างสรรพสินค�า แผงลอยจําหน,ายอาหารริมบาทวิถี และสถานศึกษา พร�อมท้ังให�คําแนะนํา
ด�านสุขาภิบาลอาหารแก,ผู�ประกอบการ 
   3.1 การตรวจวิเคราะห ภาคสนาม เป0นการตรวจวิเคราะห เบื้องต�นด�วยชุดทดสอบ
ภาคสนาม (Test Kit) เพ่ือตรวจหาสารเคมีปนเป67อนในอาหาร ได�แก, สารบอแรกซ  ฟอร มาลิน สารฟอกขาว      สาร
กันรา สารโพลาร  และสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีตกค�างในผัก ผลไม� และตรวจวิเคราะห ทางด�านชีวภาพโดยการตรวจสอบ
อาหาร ภาชนะอุปกรณ  และมือของผู�สัมผัสอาหาร ด�วยชุดทดสอบเชื้อโคลิฟอร มแบคทีเรียข้ันต�น (SI-2)  
   3.2 การตรวจวิเคราะห ในห�องปฏิบัติการ โดยนําตัวอย,างอาหารส,งศูนย วิทยาศาสตร 
การแพทย  ตรวจสอบผลิตภัณฑ ทางการเกษตรและอาหาร กรณีตรวจยืนยันผล  

 4. จัดประชาสัมพันธ โครงการฯ ในรูปแบบต,างๆ เช,น แผ,นพับ สื่อประชาสัมพันธ ต,างๆ 
 5. ติดตามผล สรุปและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการฯ 

 

5. ระยะเวลาในการดําเนินการ  
  ปLงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 

 

6. สถานท่ีดําเนินการ 

 เฝ:าระวังความปลอดภัยอาหารท่ีวางจําหน,ายในสถานท่ีจําหน,ายอาหาร และอาหารริมบาทวิถี ใน
สถานท่ีกลุ,มเป:าหมายคือ ตลาด ร�านอาหาร แผงลอยจําหน,ายอาหาร ห�างสรรพสินค�า และสถานศึกษาภายในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 



๑๐๘ 

 

7. งบประมาณ  
  เบิกจ,ายจากงบประมาณรายจ,ายประจําปL แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน งบดําเนินงาน หมวดค,าใช�สอย ประเภทรายจ,ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ 
ราชการท่ีไม,เข�าลักษณะรายจ,ายหมวดอ่ืนๆ รายการโครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย จํานวน 500,000.- บาท (ห�า
แสนบาทถ�วน) เพ่ือใช�จ,ายดังนี้ 
  1. ค,าซ้ือตัวอย,างอาหารเพ่ือตรวจวิเคราะห หาสารปนเป67อนในอาหาร 
  2. ค,าจ�างตรวจวิเคราะห สารปนเป67อนในอาหาร กรณีตรวจยืนยันผล 
  3. ค,าจัดซ้ือชุดทดสอบเบ้ืองต�นสําหรับตรวจวิเคราะห หาสารปนเป67อนในอาหารและน้ํา 
  4. ค,าวัสดุ อุปกรณ  และสารเคมีท่ีใช�ในการตรวจวิเคราะห  
  5. ค,าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ  
  6. ค,าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ  และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง ฯลฯ 
         รวมเป0นเงิน 500,00๐ บาท 
  ท้ังนี้ ให�ถัวเฉลี่ยจ,ายตามความเป0นจริงในกรณียอดใดยอดหนึ่งไม,พอ แต,ไม,เกินยอดงบประมาณท่ีได�รับ 

8. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

9. การประเมินผลโครงการ 
  1. มีรายงานสรุปผลการตรวจเฝ:าระวังทางด�านสุขาภิบาลอาหารแต,ละกลุ,มเป:าหมายทุกเดือน  
 2. กลุ,มเป:าหมายร�อยละ 100 ได�รับการตรวจสอบด�านสุขลักษณะทางกายภาพตามหลักการ
สุขาภิบาลอาหาร อย,างน�อยปLละ 1 ครั้ง  
 

10. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
  1. ประชาชนได�รับการคุ�มครองและเข�าใจในการเลือกบริโภคอาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย 
  2. ผู�ประกอบการมีจิตสํานึกและมีความรับผิดชอบต,อผู�บริโภคในการประกอบ ปรุง และจําหน,าย
อาหารท่ีสะอาดปลอดภัย 
  3. ก,อให�เกิดการมีส,วนร,วมระหว,างภาครัฐ องค กรเอกชน ผู�ประกอบการและประชาชน เพ่ือการพัฒนา
ด�านอาหารปลอดภัยอย,างยั่งยืน 
  4. เสริมสร�างภาพลักษณ ท่ีดีในด�านอาหารปลอดภัยของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และ    เป0น
การส,งเสริมการท,องเท่ียว 
 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการป:องกันควบคุมสัตว และแมลงพาหะนําโรค 
 

1. หลักการและเหตุผล 
สัตว หรือแมลงท่ีเป0นพาหะนําโรคคือสิ่งมีชีวิตท่ีเป0นพาหะของเชื้อโรค ซ่ึงจะมีการส,งต,อจากแหล,งท่ีติดเชื้อ 

จากสัตว หรือจากมนุษย แล�วทําการแพร,เชื้อไม,ว,าจะผ,านทางแหล,งแพร,เชื้อตัวกลางหรือว,าจะเป0น     การแพร,เชื้อ
โดยตรงสู,ร,างกายมนุษย  การแพร,เชื้อนั้นเกิดข้ึนได�โดยตรงด�วยการกัด ต,อย หรือการติดเชื้อท่ีเนื้อเยื่อ หรือโดยทางอ�อม
ผ,านทางการแพร,เชื้อของเชื้อโรค โดยสัตว หรือแมลงพาหะนําโรคส,วนใหญ,มีความสัมพันธ ใกล�ชิดกับมนุษย  มักพบตาม



๑๐๙ 

 

แหล,งชุมชน ตลาด กองขยะ เพราะมีเศษขยะท่ีเหลือท้ิงเป0นแหล,งอาหาร          ซ่ึงสิ่งแวดล�อมดังกล,าวจะเป0นแหล,ง
ขยายพันธุ ของสัตว หรือแมลงพาหะนําโรคได�ดี เชื้อโรคมักติดตามขน ขาลําตัว หรือมีเชื้อโรคปะปนอยู, 
ในน้ําลาย ป"สสาวะหรืออุจจาระ สามารถนําโรคติดต,อมาสู ,คน ซ่ึงส,งผลต,อสุขภาพอนามัยและเป0นป"ญหาทาง
สาธารณสุขท่ีสําคัญ เช,น ยุงเป0นพาหะนําโรคไข�เลือดออก ไข�มาลาเรีย ไข�เหลือง     ไข�สมองอักเสบ โรคเท�าช�าง 

แมลงวันและแมลงสาบเป0นพาหะนําโรคอุจจาระร,วง ไทฟอยด  บิด อหิวาตกโรค หนูเป0นพาหะนําโรคเลปโตสไปโรซีส
หรือฉ่ีหนู กาฬโรค สัตว ปLกหรือนกเป0นพาหะนําโรคไข�หวัดนก เป0นต�น ดังนั้นการป:องกันควบคุมสัตว หรือแมลงพาหะนํา
โรคให�ได�ผลควรดําเนินการท้ังในชุมชน สถานศึกษา และตลาดสด โดยต�องเฝ:าระวัง สํารวจหาแหล,งเพาะพันธุ  แหล,งท่ี
อยู,อาศัย ความชุกชุมของสัตว หรือแมลงพาหะ เพ่ือใช�     ในการวางแผนดําเนินการหามาตรการท่ีเหมาะสมในการ
ควบคุมและกําจัด โดยเริ่มจากการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล�อม ทําลายแหล,งแพร,พันธุ ให�หมดไป หรือลดน�อยลงให�
มากท่ีสุด ถือเป0นการควบคุมท่ีให�ผลถาวร 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได�ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของ
ป"ญหาต,างๆ รวมท้ังสุขภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได�จัดทําโครงการป:องกัน
ควบคุมสัตว และแมลงพาหะนําโรคข้ึน เพ่ือป:องกันควบคุมโรคติดต,อระหว,างสัตว และคน และโรคท่ีเกิดจากสัตว และ
แมลงพาหะนําโรค ลดอัตราการป̂วยหรือป:องกันการป̂วยตายของประชาชนเนื่องจากสาเหตุดังกล,าว รวมถึงการสร�าง
ความม่ันใจให�แก,ประชาชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีต,อไป 

2. วัตถุประสงค0  
1. เพ่ือป:องกันและควบคุมโรคท่ีเกิดจากสัตว และแมลงพาหะนําโรค และลดอัตราป̂วยและป:องกันการ

ป̂วยตายด�วยโรคท่ีเกิดจากสัตว และแมลงพาหะนําโรคในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
2. เพ่ือกําจัดและทําลายแหล,งเพาะพันธุ สัตว และแมลงพาหะนําโรคในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช 
3. เพ่ือรณรงค ส,งเสริมให�ประชาชนมีความรู� ความเข�าใจ ความตระหนัก และสร�างการมีส,วนร,วมในการ

ป:องกันและควบคุมโรคท่ีเกิดจากสัตว และแมลงพาหะนําโรค 
 

3. เป5าหมาย 

 ดําเนินการป:องกัน ควบคุม โรคติดต,อระหว,างสัตว และคน และโรคท่ีเกิดจากสัตว และแมลงพาหะนําโรค 
ภายในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได�แก, ชุมชน 63 ชุมชน สถานศึกษา วัด และสถานที่ราชการหรือ
เอกชน 

4.  วิธีดําเนินการ 
1. จัดทําโครงการและขออนุมัติ  
2. จัดทําแผนปฏิบัติงานตามโครงการ และมอบหมายงานให�เจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบ 
3. ประสานงานกับหน,วยงานท่ีเก่ียวข�องในการป:องกันและควบคุมโรคท่ีเกิดจากสัตว และแมลงพาหะนํา

โรค 
4. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ  สารเคมี และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องสําหรับใช�ในการป:องกันควบคุมสัตว และแมลงพาหะนํา

โรค 



๑๑๐ 

 

5. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เก่ียวกับการควบคุมป:องกันโรคท่ีเกิดจากสัตว และแมลงพาหะนําโรค 
6. รณรงค ป:องกันและควบคุมโรค กําจัดแหล,งเพาะพันธุ สัตว และแมลงพาหะนําโรค 
7. ให�สุขศึกษาประชาสัมพันธ โดยผ,านสื่อต,างๆ ที่เหมาะสม เช,น วิทยุกระจายเสียงชุมชน      แผ,น

ป:ายรณรงค  สื่อพิมพ  และสื่อบุคคล 
8. สอบสวนรายผู�ป^วย และให�คําแนะนําในการควบคุมป:องกันโรค 
9. ควบคุมทําลายตัวแก,โดยการพ,นสารเคมีด�วยหมอกควัน หรือการพ,นฝอยละออง ก,อนการระบาดของ

โรคและช,วงการระบาดของโรคไข�เลือดออก รวมถึงกรณีมีผู�ป̂วยในพ้ืนท่ีหรือ     ตามคําร�องขอให�ฉีด
พ,นสารเคมีกําจัดยุง และฉีดพ,นสารเคมีหรือน้ํายาฆ,าเชื้อโรคเพ่ือควบคุมป:องกันโรคท่ีเกิดจากสัตว และ
แมลงพาหะนําโรค 

10. สรุปและรายงานผลโครงการ 
 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปLงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 
 

6. สถานท่ีดําเนินการ    

 ภายในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได�แก, ชุมชน 63 ชุมชน สถานศึกษา วัด และสถานที่
ราชการหรือเอกชน 
 

7.  งบประมาณ   

เบิกจ,ายจากงบประมาณรายจ,ายประจําปL แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน งบดําเนินงาน หมวดค,าใช�สอย ประเภทรายจ,ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม,เข�าลักษณะ
รายจ,ายหมวดอ่ืนๆ รายการโครงการป:องกันควบคุมสัตว และแมลงพาหะนําโรค จํานวน 1,000,000.- บาท เพ่ือใช�
จ,ายดังนี้ 

1.  ค,าสารเคมีกําจัดยุง 
     1.1 สารเคมีกําจัดยุงสําหรับพ,นหมอกควัน  
    1.2 สารเคมีกําจัดยุงสําหรับพ,นฝอยละเอียด ยูแอลวี  

2.  ค,าทรายอะเบทเคลือบสารเคมีทีมีฟอส 1%  
3.  ค,าผลิตภัณฑ โลชั่นป:องกันยุง  
4.  น้ํายาฆ,าเชื้อโรค  
5.  เหยื่อพิษกําจัดหนูสําเร็จรูป  
6.  ค,าวัสดุอุปกรณ  สารเคมี และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง สําหรับใช�ในการป:องกันควบคุมสัตว  
     และแมลงพาหะนําโรค      
7.  ค,าจัดจ�างทําป:ายประชาสัมพันธ  แผ,นพับหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง  
            รวมเป0นเงิน 1,000,000.- บาท 
ท้ังนี้ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได� 
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8.  ผู�รับผิดชอบโครงการ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
 

9.  การประเมินผล 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม ประเมินผลและรายงานผลให�ผู�บริหารรับทราบเป0นระยะๆ 
 
10.  ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 1.  อัตราป̂วย อัตราตายด�วยโรคท่ีเกิดจากสัตว และแมลงพาหะนําโรคลดลง 

1. แหล,งเพาะพันธุ สัตว และแมลงพาหะนําโรคลดลง 
2. ประชาชนมีความรู� ความเข�าใจ ความตระหนัก และมีส,วนร,วมในการป:องกันและควบคุมโรค  ท่ีเกิด

จากสัตว และแมลงพาหะนําโรค รวมถึงประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

3.2.2 มีช�องทางให�ประชาชนในท�องถ่ินสามารถร�องเรียน/ร�องทุกข0ได�โดยสะดวก 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการการดําเนินงานศูนย รับเรื่องราวร�องทุกข  สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
 สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป0นหน,วยงานภาครัฐท่ีเน�นการให�บริการประชาชน และ
มีเป:าหมายให�มีการบริการประชาชนในด�านต,างๆ ที่อยู,ในอํานาจหน�าที่ด�วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน ต,อประชาชนผู�รับบริการโดยตรง โดยถือว,า ประชาชนเป0นศูนย กลางท่ีจะได�รับการบริการอย,างสะดวกรวดเร็ว 
และลดภาระของประชาชนเป0นสําคัญ  
 ดังนั้น เพ่ือให�การดําเนินงานด�านบริการเป0นไปอย,างต,อเนื่องและเป0นการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต�องการของประชาชน สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงมีการจัดต้ังศูนย รับเรื่องราวร�อง
ทุกข เพ่ือไว�สําหรับรับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข  จากประชาชนท่ีได�รับความเดือดร�อนต,างๆ  

3. วัตถุประสงค0  
 3.1  เพ่ือรับทราบป"ญหาความเดือดร�อนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะได�แก�ไขป"ญหาได�อย,างถูกต�องหรือ
นํามาเป0นข�อมูลในการทําแผนงานโครงการแก�ไขป"ญหาต,อไป  
 3.2  เพ่ืออํานวยความสะดวกแก,ประชาชนท่ีมาติดต,อราชการ ณ สํานักการประปา เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  
 3.3  เพ่ือเสริมสร�างความสัมพันธ อันดีระหว,างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนท่ี  

4. เป5าหมาย  
 ให�บริการรับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข  จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได�รับความเดือดร�อนรําคาญหรือผู�มีส,วนได�
เสียท่ีเก่ียวข�อง โดยการปฏิบัติราชการต�องสามารถให�บริการได�อย,างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล�วเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด สร�างความเชื่อม่ันไว�วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต�องการของประชาชน
ผู�รับบริการ และผู�มีส,วนได�ส,วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต,างกันได�อย,างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบ
การแก�ไขหรือบรรเทาป"ญหา และผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได�  
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5. วิธีดําเนินการ  
 5.1  จัดทําคําสั่งแต,งต้ังเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบรับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข   
 5.2  เผยแพร,ประชาสัมพันธ ให�ประชาชนทราบช,องทางในการร�องทุกข /ร�องเรียน  
 5.3  นําเรื่องเสนอคณะผู�บริหารพิจารณาสั่งการเจ�าหน�าท่ีผู�เก่ียวข�อง เพ่ือแก�ไขป"ญหาตามความจําเป0น
และเร,งด,วน  
 5.4 แจ�งผลการปฏิบัติงานให�ผู�ร�องทราบ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ให�บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร  – วันศุกร  ต้ังแต,เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช,องทางร�อง
ทุกข / ร�องเรียน ดังนี้  
 6.1 สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 6.2 ทางโทรศัพท หมายเลข 075 - 342880 ต,อ 120 - 121 
  6.3 ทางเว็บไซต   
 6.4 ทางไปรษณีย  
  6.5 ทางโทรศัพท หมายเลข 075 - 356282 ตลอด 24 ชั่วโมง  
 

7. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม,ใช�งบประมาณ  
     

8. ผู�รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0  
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร�องทุกข /ร�องเรียน ประจําสัปดาห /ประจําเดือน ทําให�เห็นว,าประชาชนได�มี 
ส,วนร,วมในการสอดส,องดูแลสังคมและการอยู,ร,วมกัน แสดงให�เห็นถึงการเปrดโอกาสให�ประชาชนมีส,วนร,วม 
ในการดําเนินงานของสํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 9.2 สามารถดําเนินการแก�ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร�องเรียน/ร�องทุกข   
 9.3 แจ�งผลการดําเนินการให�ผู�ร�องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ�งเปLนลายลักษณ0อักษรให�ประชาชนผู�ร�องเรียน/ร�องทุกข0ได�ทราบถึงการได�รับเรื่อง     
        ระยะเวลา และผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร�องเรียน/ร�องทุกข0 
 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการจัดต้ังศูนย ให�คําปรึกษาด�านกฎหมายไกล,เกลี่ยและระงับข�อพิพาทเบ้ืองต�น 

 

2.หลักการและเหตุผล 
ด�วยป"จจุบันประชาชนใช�สิทธิดําเนินการทางกฎหมาย ไม,ว,าจะเป0นการดําเนินการทางละเมิด การดําเนินการ

ทางสัญญาท้ังทางแพ,ง ทางอาญา โดยฟ:องร�องเทศบาลต,อศาลปกครองและศาลยุติธรรมเป0นจํานวนมาก ใน
ขณะเดียวกันก็มีประชาชนได�ละเมิดกฎหมายท่ีเทศบาลถือปฏิบัติ เช,น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เป0น
ต�น อันเป0นเหตุให�เทศบาลต�องดําเนินคดีกับผู�ท่ีฝ^าฝ6นไม,ปฏิบัติตามกฎหมายเหล,านั้น ทําให�ท้ังประชาชนและเทศบาล
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ต�องสูญเสียเวลา และงบประมาณหรือค,าใช�จ,ายโดยไม,จําเป0น นอกจากนี้แล�วยังก,อให�เกิดทัศนคติ(attitude)ท่ีไม,ดีต,อ
กันอีกด�วย 

ฝ^ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน ได�พิจารณาป"ญหาดังกล,าวแล�วเห็นว,า สาเหตุของข�อพิพาทดังกล,าว
ส,วนหนึ่งมาจากการสื่อสารท่ีเข�าใจไม,ตรงกัน การอธิบายข�อเท็จจริงประกอบข�อกฎหมายระหว,างเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติกับ
ประชาชน รวมถึงการท่ีประชาชนไม,ทราบว,าต�องดําเนินการตามข้ันตอนอย,างไรให�ถูกต�องตามกระบวนการ จึงเห็น
ควรจัดต้ังศูนย ให�คําปรึกษาด�านกฎหมาย ไกล,เกลี่ยและระงับข�อพิพาทเบ้ืองต�น 
 

3.วัตถุประสงค0 
1. เพ่ือเป0นการลดหรือระงับข�อพิพาทท่ีเกิดข้ึนโดยไม,จําเป0น 
2. เพ่ือเป0นการประหยัดเวลาและงบประมาณหรือค,าใช�จ,าย 
3. เพ่ือก,อให�เกิดทัศนคติ(attitude)ท่ีดีต,อกันระหว,างประชาชนและเทศบาล 

 

4.เป5าหมาย 
ลดหรือระงับข�อพิพาทระหว,างประชาชนกับเทศบาล 

 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

6.วิธีดําเนินการ 
1.จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู�บริหารท�องถ่ิน 
2.มอบหมายให�ผู�รับผิดชอบโครงการ และผู�ท่ีเก่ียวข�องเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3.ประสานกับหน,วยงานท่ีเก่ียวข�องท้ังหน,วยงานภายในและหน,วยงานภายนอก 
4.แต,งต้ังคณะทํางาน 
5.สรุปผลการดําเนินงานรายงานให�ผู�บริหารทราบ 

 

7.ระยะเวลาดําเนินงาน 
ปLงบประมาณ 2562 – 2564 

 

8.งบประมาณ 
ไม,ใช�งบประมาณ 

 

9.ผู�รับผิดชอบโครงการ 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0 
1. สามารถลดหรือระงับข�อพิพาทระหว,างประชาชนและเทศบาล 
2. เป0นการประหยัดเวลาและงบประมาณหรือค,าใช�จ,ายของประชาชนและเทศบาล 
3. ก,อให�เกิดทัศนคติ(attitude)ท่ีดีต,อกันระหว,างประชาชนและเทศบาล 

11.ท่ีปรึกษาโครงการ 
1. ผศ.เชาวน วัศ เสนพงศ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  
2. นายพงศ สินธุ  เสนพงศ  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
3. นายไสว เขียวจันทร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
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4. นายสมเธียร ภู,สันติสัมพันธ  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
5. นายมนัส พงศ ยี่หล�า รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 

3.3 การส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมบริหารกิจการขององค0กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
      3.3.1 ดําเนินการให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการจัดทําแผนพัฒนา งบประมาณ และการติดตามประเมินผลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

2.หลักการและเหตุผล   
ตามพระราชบัญญัติ การกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก,องค กรปกครอง 

ส,วนท�องถ่ิน พ.ศ.2542 ได�บัญญัติให� เทศบาลมีอํานาจหน�าท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาของตนเอง  เพ่ือนําแผนพัฒนา
ประจําปLไปใช�เป0นกรอบและแนวทางในการพัฒนาเทศบาล ให�ดําเนินการไปทางทิศทางท่ีถูกต�องตรงตามวิสัยทัศน  
ยุทธศาสตร  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว,าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาของ   องค กรปกครองส,วนท�องถ่ิน   
2548   และ(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  กําหนดให�เทศบาลจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL  และแผนการดําเนินงาน   ซ่ึง
บัดนี้ถึงกําหนดเวลาท่ีจะต�องเตรียมการจัดทําแผนดังกล,าว  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว,าด�วยวิธีการงบประมาณขององค กรปกครองส,วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. 2541 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3)   พ.ศ. 2543  กําหนดให�เทศบาลต�องดําเนินการจัดทําร,าง       เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ,ายประจําปLให�แล�วเสร็จภายใน  15  สิงหาคม  ของทุกปL โดยให�ใช�แผนพัฒนา  
ขององค กรปกครองส,วนท�องถ่ินเป0นแนวทาง  ในการจัดทําร,างงบประมาณรายจ,ายประจําปL    เพ่ือนําเสนอขอรับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและจังหวัดนครศรีธรรมราชต,อไป 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว,าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค กรปกครอง ส,วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
2548  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และตามพระราชกฤษฎีกาว,าด�วยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารจัดการท่ีดี  พ.ศ. 2546  หมวด 3  การบริหารราชการเพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์  ต,อภารกิจของรัฐ 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได�ดําเนินการโครงการนี้ข้ึนตามระเบียบดังกล,าว เพ่ือให� 
การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์  อํานวยความสะดวกและตอบสนองความต�องการของประชาชน            
ในเขตเทศบาล 
 

3. วัตถุประสงค0 
2.1 วัตถุประสงค0ของการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

         2.1.1 เพ่ือแสดงจุดมุ,งหมายและแนวทางการพัฒนาของปLนั้นๆ 
         2.1.2 เพ่ือใช�เป0นกรอบแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ,ายประจําปL   
         2.1.3 แสดงความสัมพันธ   เชื่อมโยง และสอดคล�องกันระหว,างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห,งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาขององค กรปกครองส,วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด 
นโยบายผู�บริหาร  แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL   และงบประมาณรายจ,ายประจําปL 
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2.2 วัตถุประสงค0ของการจัดทํางบประมาณ 
 2.2.1 เพ่ือเป0นแผนการใช�จ,ายเงินของเทศบาล 
 2.2.2 เพ่ือให�เทศบาลสามารถบริหารงานและพัฒนาเมืองได�ตามความต�องการของประชาชน 

และท�องถ่ิน                                                                                                            
 2.2.3 เพ่ือจัดทําเอกสารงบประมาณเผยแพร,แก,ชุมชน  หน,วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ใช�งานในหน,วยงาน 
 

2.3 วัตถุประสงค0ของการติดตามประเมินผล 
 2.3.1 เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานโครงการ  ว,าได�ปฏิบัติตามข้ันตอน/กิจกรรมท่ีกําหนดไว� 

และบรรลุตามแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปLหรือไม,  อย,างไร 
      2.3.2 เพ่ือจัดเก็บข�อมูลความพึงพอใจสนองตอบความต�องการของประชาชน 

      2.3.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให�บริการสาธารณะ 

            2.3.4 เพ่ือรวบรวมจัดเก็บข�อมูลสําหรับการวางแผน  และเป0นแนวทางการดําเนินงานในปLต,อไป  
 

4. เป5าหมาย  
 เป5าหมายจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

3.1.1 จัดทําเอกสารแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ โดยเน�นการมีส,วนร,วมของประชาชนทุกระดับ 
       -  แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL (พ.ศ. 2561-2564)  200 เล,ม/ต,อปL และแผนพัฒนาเทศบาล
เพ่ิมเติม (กรณีต�องทําเพ่ิม  หรือมีงบประมาณเพ่ิมเติม) 
                 3.1.3 จัดทําเอกสารแผนการดําเนินงาน จํานวน  150  เล,ม/ต,อปL  และแผนดําเนินงานเพ่ิมเติม (กรณี
ต�องทําเพ่ิมหรือมีงบประมาณเพ่ิมเติม)  
                 3.1.4  จัดอบรมให�ความรู� สัมมนาและศึกษาดูงาน 

3.1  เป5าหมายการจัดทํางบประมาณ 
 - จัดทําเอกสารงบประมาณรายจ,าย  ประจําปLงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2564   จํานวน  350   

เล,ม/ต,อปL  และเอกสารงบประมาณรายจ,ายประจําปL (กรณีต�องทําเพ่ิมหรือมีงบประมาณเพ่ิมเติม) 
3.2 เป5าหมายการติดตามประเมินผล 

 -  จัดทําเอกสารการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาล       จํานวน  150 เล,ม/ต,อปL   
    และจัดทําเอกสารติดตามผลการดําเนินงานรายไตรมาส      

  

4.  วิธีดําเนินการ 
 4.1 วิธีดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
                 4.1.1 ข้ันเตรียมการ 

    -  จัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล งบประมาณ และการติดตามประเมินผล 
                       -  ประชุมกลุ,มย,อย 
                  -  ประชุมชี้แจงคณะทํางาน   
                    4.1.2 เก็บรวบรวมข�อมูล  โดยกองวิชาการและแผนงาน   ดังนี้ 
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       -  แผนงาน/โครงการท่ีมีอยู,ในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปL  
                       -  ผลการดําเนินงานในช,วงปLท่ีผ,านมา  ป"ญหา และอุปสรรค 
                  -  ประเด็นการพัฒนา  ป"ญหา  ความต�องการ และนโยบาย 
                            - นําข�อมูลมาวิเคราะห   รวบรวมประมวลผล 
                    4.1.3 ประชุมคณะกรรมการ  เพ่ือคัดเลือกและลําดับความสําคัญของโครงการ 
                    4.1.4 กําหนดวัตถุประสงค และเป:าหมายของโครงการ 
                    4.1.5 จัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
                    4.1.6 ประกอบแผน  จัดทําร,างแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ 
                    4.1.7 ประชุมพิจารณาร,างแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL  โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล    
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   เข�ามามีส,วนร,วมในการพิจารณาร,างแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
สี่ปLเทศบาล  
                    4.1.8 อนุมัติแผน  
                            - ได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
        - ได�รับอนุมัติจากผู�บริหารท�องถ่ิน 
                   4.1.9 ประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
                   4.1.10 จัดส,งเอกสารแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไปยังหน,วยงานท่ี
เก่ียวข�อง  ได�แก, 
        - คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
         - อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
                   - องค การบริหารส,วนจังหวัด                   
   - หน,วยงานท่ีเก่ียวข�องอ่ืน                

4.2 วิธีดําเนินการจัดทํางบประมาณ 
                 4.2.1 แจ�งสํานัก/กอง  ดําเนินการประมาณการรายจ,าย และแจ�งสํานักการคลัง 
 ประมาณการรายรับ 
             4.2.2 เจ�าหน�าท่ีงบประมาณ  หัวหน�าส,วนราชการเจ�าของงบประมาณและกองวิชาการ 
 และแผนงานร,วมกันพิจารณา    วิเคราะห  ร,างงบประมาณรายจ,ายประจําของแต,ละส,วนราชการ   
และพิจารณาประมาณรายรับ   
             4.2.3 นําร,างงบประมาณเสนอต,อนายกเทศมนตรี  พิจารณาร,างงบประมาณรายจ,ายประจํา 
และรายจ,ายเพ่ือการลงทุน 
        4.2.4 จัดทําร,างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ,าย 
                 4.2.5 จัดส,งร,างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ,ายให�สํานักปลัดเทศบาล ในการขอรับ 
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาล 
                 4.2.6 เม่ือร,างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ,าย ผู�ว,าราชการจังหวัดได�เห็นชอบแล�ว  
จัดทําประกาศ จัดส,งให�ส,วนราชการ เผยแพร,แก,ชุมชนและหน,วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
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    4.3 วิธีดําเนินการติดตามประเมินผล 
       4.3.1 ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล 
       4.3.2 ติดตามผลการดําเนินงานรายไตรมาสและรายงานผล 
        4.3.3 สรุปการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลประจําปL         

     4.3.4 เสนอสภาเทศบาลฯ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศให�ประชาชน 
 ในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน 
                 4.3.5 ประเมินผลความพึงพอใจ 
  
5. ระยะเวลาดําเนินงาน  

(ปLงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564) 
 

6. หน�วยงานรับผิดชอบ 
              กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

7. งบประมาณ  
    งบประมาณรายจ,ายประจําปL แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  หมวดค,าใช�
สอย  ประเภทรายจ,ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม,เข�าลักษณะรายจ,ายหมวดอ่ืนๆ โครงการต,างๆ  (โครงการ
จัดทําแผนพัฒนา งบประมาณและการติดตาม 
ประเมินผล)   จํานวน  600,000   บาท/ต,อปL  

1. ค,าตอบแทนคณะกรรมการต,างๆ                                 50,000  บาท 
2. จัดทําเอกสารแผนพัฒนาชุมชน                        50,000  บาท 
3. จัดทําเอกสารแผนพัฒนาเทศบาลและแผนพัฒนา 

เพ่ิมเติม(กรณีท่ีต�องทําเพ่ิมหรือมีงบประมาณเพ่ิมเติม)                  60,000  บาท 

4. จัดทําเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ,าย                         50,000  บาท 
5. จัดทําเอกสารแผนดําเนินงาน                           30,000  บาท 
6. จัดทําเอกสารรายงานติดตามประเมินผล                50,000  บาท 
7. จัดทําเอกสารการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาล          50,000  บาท 
8. จัดทําเอกสารติดตามผลการดําเนินงานรายไตรมาส                     30,000  บาท 
9. จ�างประเมินความพึงพอใจด�านบริการประชาชน                         70,000  บาท 

และด�านสาธารณะ 

10. การจัดทําประชาพิจารณ                                              160,000   บาท 
  รวมค�าใช�จ�าย           600,000   บาท 

                                   (หกแสนบาทถ�วน)          (ค�าใช�จ�ายแต�ละรายการถัวจ�ายกันได�) 

8. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
8.1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือนํามาปฏิบัติให�สอดคล�อง 

ตามแนวทางแผนยุทธศาสตร ท่ีได�วางไว�  
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8.2 แผนพัฒนาเทศบาล  เป0นกรอบแนวทางในการจัดทํางบประมาณ 
 8.3 งบประมาณเป0นไปตามนโยบายและแนวทางของผู�บริหาร และตามความต�องการ 

ของประชาชน  
8.4 การให�บริการสาธารณะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  8.5 สนองความต�องการของประชาชน  ประชาชนพึงพอใจ 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจัดทําแผนสุขภาพเพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  

 

1.หลักการและเหตุผล 
แผนสุขภาพชุมชนเป0นกระบวนการท่ีชุมชนมีส,วนร,วมคิด ร,วมค�นหา ร,วมเรียนรู� ร,วมกําหนดทิศทาง ร,วมจัด

กิจกรรมการพัฒนาและร,วมรับผลประโยชน  โดยเริ่มจากการสํารวจข�อมูล วิเคราะห ข�อมูล สภาพป"ญหา และการ
ประเมินศักยภาพของชุมชน   เพ่ือใช�เป0นเครื่องมือให�เกิดการทบทวนตนเอง โดยคํานึงถึงศักยภาพ  ทรัพยากร ภูมิ
ป"ญญา วิถีชีวิต    วัฒนธรรมและสิ่งแวดล�อมในชุมชนรวมท้ังแก�ไขป"ญหาท่ีเกิดข้ึนตามศักยภาพของชุมชน กระตุ�น
ประชาชนให�เกิดความกระตือรือร�นในการพัฒนาชุมชนของตัวเอง ตลอดจนให�ความร,วมมือกับกิจกรรมด�านสุขภาพ
ของชุมชน 

ป"จจุบันป"ญหาด�านสุขภาพส,วนใหญ, เป0นป"ญหาด�านพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีสาเหตุมาจากป"จจัยหลายๆด�านท่ี
ผสมผสานกันอันได�แก, ป"จจัยส,วนบุคคลท่ีมาจากพันธุกรรม เจตคติ ความรู� และความเข�าใจ ป"จจัยด�านครอบครัว 
ชุมชน สังคม ท่ีมีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และวิถีชีวิต  ซ่ึงการแก�ไข   จะต�องใช�กลวิธีการ
ดําเนินงานในหลายวิธี และใช�ระยะเวลาในการดําเนินงานท่ีต,อเนื่อง โดยอาศัยความร,วมมือของทุกภาคส,วนและบุคคล
ท่ีเป0นเจ�าของสุขภาพ 

ดังนั้น เพ่ือให�การจัดทําแผนสุขภาพชุมชนบรรลุวัตถุประสงค  กองการแพทย  โรงพยาบาลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชจึงได�จัดทําโครงการจัดทําแผนสุขภาพเพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนข้ึน โดยมีระบบการจัดเก็บข�อมูล
ดังกล,าวโดยใช�เครื่องมือ เช,น แบบสอบถามฐานข�อมูลระบบสุขภาพ แผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร  เป0นต�น ท้ังนี้เพ่ือใช�
เป0นแนวทางการแก�ไขป"ญหาและกําหนดทิศทางการดําเนินงานให�แก,หน,วยบริการประชาชน   ภาคีท่ีเก่ียวข�องและ
พัฒนาให�เกิดสุขภาวะของประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบต,อไป 

 
2.วัตถุประสงค0 
 2.1 เพ่ือให� อสม,ผู�นําชุมชน,ผู�นําศาสนาและประชาชน มีส,วนร,วมในการสํารวจ/วิเคราะห ข�อมูลสภาพป"ญหา 
และการประเมินศักยภาพของชุมชน 
 2.2 เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในพ้ืนท่ี 

2.3 เพ่ือนํามาใช�เป0นแนวทางในการแก�ไขป"ญหาและกําหนดทิศทางการดําเนินงานและให�ความรู�แก,  อสม.
ประชาชนและภาคีเครือข,าย 

 

3.เป5าหมาย 
 ชุมชนในเขตศูนย บริการสาธารณสุข เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจํานวน 6 เขต รวม 62 ชุมชน 
 



๑๑๙ 

 

4.ข้ันตอนการดําเนินงาน 

  สร�างทีมงาน ได�แก, อสม. ผู�นําชุมชน ผู�นําศาสนา และประชาชน 

 จัดประชุมชี้แจงทําความเข�าใจการจัดทําแผนสุขภาพชุมชนและการเก็บข�อมูล 

 สํารวจข�อมูลพ้ืนฐานของชุมชน 
o ข�อมูลท่ัวไปของชุมชน 
o ข�อมูลประชากรของชุมชน กลุ,มวัยต,างๆ  
o ข�อมูลด�านสุขภาพ 
o ข�อมูลด�านสิ่งแวดล�อม 

 จัดทําเวทีประชาคม 

 วิเคราะห ป"ญหาด�านสุขภาพของชุมชน 

 จัดทําแผนสุขภาพชุมชน 
 

5.ระยะเวลาในการดําเนินการ         
 ปLงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 

 

6.สถานท่ีดําเนินการ     
ท่ีทําการชุมชน ท้ัง 63 ชุมชน 

 

7.งบประมาณ  
 งบประมาณประจําปL อุดหนุนท่ัวไป ต้ังไว�เป0นเงิน  465,000 บาท 
 

8.ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
 4.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : กลุ,มเป:าหมายเข�าร,วมโครงการมากกว,าร�อยละ 80 
 4.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :  กลุ,มเป:าหมายมีการเก็บข�อมูลการจัดทําแผนสุขภาพชุมชนร�อยละ 80 
 
3.3.2 ดําเนนิการให�ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ  และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม   การแต,งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

2.หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว,าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค กรปกครองส,วนท�องถ่ิน  พ.ศ.

2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข�อ 28 กําหนดให�มีองค กรและโครงสร�างขององค กรติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค กรปกครองส,วนท�องถ่ินในรูปของคณะกรรมการ  

ดังนั้น เพ่ือให�เทศบาลนครนครศรีธรรมราชในฐานะองค กรปกครองส,วนท�องถ่ินรูปแบบเทศบาล มี
องค กรในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว,าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
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องค กรปกครองส,วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแต,งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชข้ึน  
 

2.วัตถุประสงค0  
เพ่ือส,งเสริมให�ตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส,วนได�มีส,วนร,วมตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นและให�คําแนะนํา

ในติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร การพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและแผนพัฒนาสี่ปL เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เพ่ือเสนอต,อผู�บริหารเทศบาล สภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศให�
ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อย,างน�อยปLละสองครั้ง  

 

4. เป5าหมาย/ผลผลิต  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 13 คน  

 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู�แทนประชาคมเทศบาลเป0นคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

 

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไม,ใช�งบประมาณ 

 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ  
งานวิจัยและประเมินผล ฝ^ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0  
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช  เพ่ือเป0นองค กรในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร การพัฒนาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชและแผนพัฒนาสี่ปLเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ด�วยความถูกต�อง โปร,งใส สุจริต และให�
ความสําคัญในการต,อต�านการทุจริต 

 

11. ท่ีปรึกษาโครงการ 
 1. ผศ.เชาวน วัศ เสนพงศ   นายกเทศมนตรี 
 2. นายพงศ สินธุ  เสนพงศ   รองนายกเทศมนตรี 
 3. นายไสว เขียวจันทร  รองนายกเทศมนตรี 
 4. นายสมเธียร ภู,สันติสัมพันธ  รองนายกเทศมนตรี 
 5. นายมนัส พงศ ยี่หล�า รองนายกเทศมนตรี 
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มิติ 4  การเสริมสร�างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค0กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
         4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินกําหนด          
               4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให�ผู�กํากับดูแล  
 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

2.  หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ,นดิน ว,าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ข�อ 5 กําหนด “ให�หน,วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช�มาตรฐานการควบคุมภายในของ
ระเบียบฯ ดังกล,าวเป0นแนวทาง” และข�อ 6 กําหนด “ให�ผู�รับตรวจรายงานต,อคณะกรรมการตรวจเงินแผ,นดิน ผู�
กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมภายในอย,างน�อยปLละหนึ่งครั้ง ภายในเก�าสิบวัน นับจาก
วันสิ้นปLงบประมาณ ต,อมาสํานักงานการตรวจเงินแผ,นดินได�ปรับปรุงเนื้อหาการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ
ประเมินผลการควบคุมภายในบางส,วน รวมท้ังปรับลดรูปแบบการจัดทํารายงานต้ังแต,ปLงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป0น
ต�นไป ดังนั้นเพ่ือเป0นการถือปฏิบัติตามท่ีระเบียบฯ กําหนด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได�มีการจัดทําและ
รายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ,นดินกําหนดเป0นประจําทุกปL โดยมุ,งหวังให�มีการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือจะเป0นเครื่องมือสําหรับผู�บริหารของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชในการกํากับดูแล และเป0นการป:องกันการทุจริตภายในหน,วยงานได� 
3.  วัตถุประสงค0 
 1.  เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องในการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน จัดวางระบบการควบคุมภายในตามท่ี
ระเบียบฯ กําหนด 
 2.  เพ่ือให�การจัดทํารายงานการควบคุมภายในของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป0นไปอย,างถูกต�อง              
และแล�วเสร็จทันกําหนดเวลาตามท่ีระเบียบฯ กําหนด 
 

4.  เป5าหมาย 
 1.  สํานัก/กองของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สามารถจัดทําแบบรายงานการควบคุมภายในระดับ
หน,วยงานย,อย (สํานัก/กอง) ภายในกําหนดเวลาตามท่ีระเบียบฯ กําหนด  
 2.  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สามารถรายงานการควบคุมภายในระดับองค กร ภายในกําหนดเวลาตามท่ี
ระเบียบฯ กําหนด 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานัก/กองของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

6.  วิธีการดําเนินงาน   
 1.  แต,งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค กร 
 2.  แต,งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน,วยงานย,อย (สํานัก/กอง) 
 3.  ผู�บริหารมีหนังสือแจ�งให�ทุกส,วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
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 4.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน,วยงานย,อย ดําเนินการประเมิน
องค ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค กร ดําเนินการรวบรวมแบบฯ         
เพ่ือจัดทํารายงานการควบคุมภายในระดับองค กร และนําเสนอผู�บริหาร พร�อมจัดส,งรายงานให�ผู�กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ,นดินตามระเบียบฯ ข�อ 6  
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564  
 

8.  งบประมาณ 
 ไม,ใช�งบประมาณ 
 

9.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0 
 1.  ผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมภายในมีความรู� ความเข�าใจด�านการควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยง สามารถทําแผนบริหารความเสี่ยงตามท่ีระเบียบฯ กําหนด 
 2.  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สามารถประเมินและรายงานระบบควบคุมภายในของหน,วยงานเป0นไป
ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และรายงานให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องภายในกําหนดเวลาตามท่ีระเบียบฯ กําหนด 
 3.  ช,วยป:องกัน ลดโอกาสความผิดพลาดต,อการปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชน สูงสุดต,อองค กรและประชาชน
โดยรวม 
 

10.  ท่ีปรึกษาโครงการ 
 1.  ผศ.เชาวน วัศ  เสนพงศ   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 2.  นายพงศ สินธุ   เสนพงศ  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 3.  นายไสว   เขียวจันทร   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 4.  นายสมเธียร  ภู,สันติสัมพันธ  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 5.  นายมนัส  พงศ ยี่หล�า  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 6.  นายประจักษ   ทองบัว ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

11.  ผู�รับผิดชอบโครงการ 

 หน,วยตรวจสอบภายใน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินกรให�มีการจัดทําแผนปรับปรุงหรือบริหารความเส่ียง     
        และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให�ผู�กํากับดูแล 
 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการอบรมการจัดการความเสี่ยง  

ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร0 
1. แผนยุทธศาสตร0ชาติ 20 ปX 

ท่ี 3: ยุทธศาสตร การพัฒนาและการเสริมสร�างศักยภาพคน 
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2. แผนพัฒนาสุขภาพแห�งชาติในช�วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 12 
ท่ี 2: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ มีขีดความสามารถสูงและมีประสิทธิภาพ ข�อท่ี 2.2 พัฒนา
คุณภาพการบริการ คุณภาพสถานพยาบาลและควบคุมกํากับมาตรฐานสถานบริการสุขภาพมีความเสมอภาค
ในด�านมาตรฐานครอบคลุมบริการทุกระดับและเป0นตลาดบริการสุขภาพท่ีมีความเป0นธรรม 

3. ไทยแลนด0 4.0 
ท่ี 2: กลุ,มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย  

4. หลักประชารัฐ (ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน) 
ท่ี 3: การเพ่ิมพูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพภาครัฐ 

5. ยุทธศาสตร0จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ท่ี 4: การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให�น,าอยู,เข�มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีคุณภาพ 

6. ยุทธศาสตร0การพัฒนาขององค0กรกปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ด�านสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม ข�อ 2. ส,งเสริมสนับสนุนการสร�างนวัตกรรมอย,างเป0นระบบแผนปฏิบัติการ
ป5องกันการทุจริต มิติ การสร�างเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

7. ยุทธศาสตร0การพัฒนาขององค0การบริหารส�วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ท่ี 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

8. ยุทธศาสตร0โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
ท่ี 7: เพ่ิมคุณภาพและศักยภาพการบริการของรพงและศูนย บริการสาธารณสุขเครือข,าย ข�อ a. เร,งรัดพัฒนา
คุณภาพโรงพายาบาลและศูนย บริการสาธารณสุขเครือข,าย 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ กองการแพทย  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยนางสาวสุรัสวดี กัมมารเจษฎากุล 
   086-948-0823 

โครงการ (√)  ใช�งบประมาณจากเงินงบประมาณ 
แหล�งงบประมาณ เงินงบประมาณ หมวดค,าใช�สอย  โครงการยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให�เป0นโรงพยาบาลท่ีผ,าน
รับรองคุณภาพฯ และการบริการได�รับความไว�วางใจจากประชาชน  
 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ คณะกรรมการความเสี่ยง 
 
1.หลักการและเหตุผล 

ระบบการจัดการความเสี่ยงเป0นเครื่องมือสําคัญในการดูแลผู�รับบริการให�ได�รับความปลอดภัย และเป0นระบบ
ท่ีสําคัญในกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให�ได�มาตรฐาน  

ป"จจุบันระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มุ,งเน�นให�บุคลากรค�นหา
และรายงานความเสี่ยงจากหน,วยงานในโรงพยาบาล มีการรวบรวมสถิติอุบัติการณ และความเสี่ยงประจําเดือน มีการ
ทบทวนและแก�ไขโดยหน,วยงาน  แต,การรายงานอุบัติการณ และความเสี่ยงยังไม,ครอบคลุม ข�อมูลไม,สมบูรณ  ไม,ได�รับ
การทบทวนและแก�ไขอย,างเป0นระบบ   จากการวิเคราะห พบว,า    บุคลากรในโรงพยาบาลขาดองค ความรู�และทัศนคติ
ท่ีดีในเรื่องการจัดการความเสี่ยง ต้ังแต,กระบวนการค�นหาและการรายงานความเสี่ยง  

คณะกรรมการความเสี่ยงโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จึงจัดโครงการอบรมการจัดการความเสี่ยง
ในโรงพยาบาลข้ึนเพ่ือให�บุคลากรมีองค ความรู�เก่ียวกับความเสี่ยง  สามารถปรับทัศนคติท่ีดีในการจัดการความเสี่ยง 
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สามารถจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาลได�อย,างมีประสิทธิภาพ ก,อให�เกิดการให�บริการท่ีมีคุณภาพและผู�รับบริการ
ปลอดภัย  
 

2.วัตถุประสงค0โครงการ 
2.1 เข�าใจความหมายของความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง ระบบบริหารความเสี่ยง 
2.2 สามารถวิเคราะห ความเสี่ยงในหน,วยงานตนเองได� 
2.3 สามารถกําหนดแนวทางการป:องกันความเสี่ยงในหน,วยงานตนเองได� 
2.4 ตระหนักในความสําคัญและมีเจตคติท่ีดีต,อการรายงานอุบัติการณ  
2.5 สามารถจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาลได� 
2.6 เพ่ือสร�างจิตสํานึกและความตระหนักให�แก,บุคลากรในการสร�างคุณลักษณะอันพึงประสงค ต,อองค กร

(แผนปฏิบัติการป:องกันทุจริต มิติท่ี 4 ข�อ 4.1) 
 

3.วิธีดําเนินงาน 
3.1 วิทยากร/หน,วยงาน 
       -   ภญ. นุชนาฎ ตัสโต เภสัชกร โรงพยาบาลท,าศาลาและคณะ 

3.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
- เขียนโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
- จัดส,งโครงการ 
- ประสานวิทยากร 
- ประสานงานคณะกรรมการความเสี่ยงและหน,วยงานต,างๆท่ีเก่ียวข�อง 
- จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ ต,างๆในการฝUกอบรม 
- จัดการฝUกอบรม 
-  ประเมินผลโครงการ 

3.3 ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 

3.4 สถานท่ีดําเนินโครงการห�องประชุมชั้น 4 อาคาร 3 โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 
4.กลุ�มเป5าหมาย 

- คณะกรรมการความเสี่ยง  
- บุคลากรกองการแพทย   

 

5.เป5าหมายและการประเมินผล 
5.1 เป:าหมายโครงการ 

- กลุ,มเป:าหมายเข�าร,วมอบรม มากกว,า ร�อยละ 80 
- จํานวนการรายงานอุบัติการณ เพ่ิมข้ึน  
- บุคลากรกลุ,มเป:าหมายให�คะแนนระดับความเสี่ยงได�ถูกต�อง (ทําแบบประเมินก,อนและหลัง

อบรม) 
- เพ่ือให�เกิดความจงรักภักดีต,อองค กร ลดผลกระทบในการทํางานและสร�างคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ต,อองค กร ทํางานเป0นทีม ลดข�อร�องเรียน ผลสําเร็จของงาน 
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5.2 ผลลัพธ  จํานวนการรายงานและความครอบคลุมของการรายงานเพ่ิมข้ึน 
 
6.รายละเอียดค�าใช�จ�ายโครงการ 

 ใช�งบประมาณท้ังสิ้น 60,000 บาท 
 

7.ประโยชน0ท่ีจะได�รับ 
- บุคลากรมีความรู�เก่ียวกับการจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาล 
- บุคลากรมีทัศนคติท่ีดีในการจัดการความเสี่ยง 
- บุคลากรสามารถจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในโรงพยาบาลได� 
- หน,วยงานมีจํานวนรายงานความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนอย,างน�อย 10% 

 

4.2 การสนับสนุนให�ภาคประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช�องทางท่ี    
      สามารถดําเนินการได� 
      4.2.2 ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ – จ�ายเงิน การ    
              หาประโยชน0จากทรัพย0สินของทางราชการ 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการรายงานผลการใช�จ,ายเงินให�ประชาชนได�รับทราบ 

 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

 การปฏิบัติงานด�านการคลังของสํานักการประปาเป0นการทํางานท่ีต�องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือ 
สั่งการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต�องอยู,ในกรอบ และต�องมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต�อง  
ประชาชนหรือผู�รับบริการเกิดความพึงพอใจสร�าง ความสะดวกให�แก,ประชาชนมากท่ีสุดถูกต�องท้ังระเบียบ 
กฎหมาย ข�อเท็จจริง ไม,มีข�อผิดพลาดบริการด�วยความเสมอภาคกัน ไม,เลือกปฏิบัติเสริมสร�างความโปร,งใสในการ 
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร,งใสไม,เกิดการทุจริตคอร รัปชัน มีการทํางานมีกระบวนการท่ี 
โปร,งใส สามารถตรวจสอบได� รายงานการเงินจากหน,วยงานภายในและภายนอกไม,พบข�อบกพร,อง มีกระบวนการทาง 
การคลังท่ีเปrดเผยข�อมูลอ่ืนต,อประชาชน  
 

3. วัตถุประสงค0  
 3.1 เพ่ือให�เกิดความโปร,งใสสามารถตรวจสอบได�  
 3.2 การใช�งบประมาณอย,างคุ�มค,าและเปrดโอกาสให�ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได�   
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต�องตามระเบียบท่ีเก่ียวข�อง  
 3.4 ในการบริหารจัดการต�องทําอย,างเปrดเผยสามารถตรวจสอบได� จึงต�องมีการปรับปรุงแก�ไขการ 
ทํางานขององค กร ให�มีความโปร,งใส สามารถเปrดเผยข�อมูลข,าวสาร เปrดโอกาสให�ประชาชนสามารถตรวจสอบความ 
ถูกต�องได�  
4. เป5าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. วิธีดําเนินการ  
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว,าด�วยการ 
รับเงิน การเบิกจ,ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค กรปกครองส,วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2547 
และ    ท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมจนถึงป"จจุบันโดยเปrดเผยเพ่ือให�ประชาชนทราบ ณ สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรี 
ธรรมราชภายในเก�าสิบวันนับแต,วันสิ้นปL และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามท่ีกรมส,งเสริมการปกครอง 
ท�องถ่ินกําหนดเพ่ือนําเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกล,าวโดยเปrดเผย เพ่ือให�ประชาชน 
ทราบทุกสามเดือน  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 

 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม,ใช�งบประมาณ  

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ  
 สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0  
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด�านการเงินการคลังและงบประมาณอย,างมีประสิทธิภาพ  
 10.2 มีการเบิกจ,ายถูกต�อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
 10.3 มีการเสริมสร�างการมีส,วนร,วมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผู�รับบริการ 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “การติดตามงบประมาณค,าท่ีดินและสิ่งก,อสร�าง”  

 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ,ายประจําปLงบประมาณของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอ

เมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช ในส,วนความรับผิดชอบของสํานักการช,าง ตามรายงาน
รายละเอียดประมาณการรายจ,ายงบประมาณรายจ,ายท่ัวไป  แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค,าที
ดินและสิ่งก,อสร�าง ประเภทค,าก,อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค  

 

3. วัตถุประสงค0 
3.1 เพ่ือให�การดําเนินการจัดทําค,าท่ีดินและสิ่งก,อสร�างเป0นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว,าด�วย

การพัสดุของหน,วยการบริหารราชการส,วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2535 และแก�ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 10 
พ.ศ. 2558  
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3.2 เพ่ือให�การดําเนินการจัดทําค,าท่ีดินและสิ่งก,อสร�างเป0นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว,าด�วย
การรับเงิน การเบิกจ,ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค กรปกครอง
ส,วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2541  
 

4. เป5าหมาย/ผลผลิต 
แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค,าทีดินและสิ่งก,อสร�าง ประเภทค,าก,อสร�างสิ่ง

สาธารณูปโภค จํานวน 43 โครงการ สามารถเบิกจ,ายได�ทันตามปLงบประมา 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

6. วิธีดําเนินการ 
เฝ:าติดตามข้ันตอนการดําเนินการของงบประมาณค,าท่ีดินและสิ่งก,อสร�าง ปLงบประมาณ พ.ศ. 

2562 -2564 โดยดําเนินการจัดแผนงานของโครงการ โดยเริ่มจาก สํารวจ เขียนแบบ ประมาณราคา  
เสนอลงนาม ส,งพัสดุ เพ่ือดําเนินการในการจัดจ�าง สามารถติดตามได� 3 เดือน/ครั้ง ในหนึ่งปL จะดําเนินการ
ติดตามจํานวน 4 ครั้ง หรือการติดตามไตรมาส  

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 

ในระยะเวลา 1 ปLงบประมาณ (ต้ังแต,วันท่ี 1 ตุลาคม  ถึงวันท่ี 30 กันยายน  
           จะมีการรายงานการติดตามให�ฝ^ายวิชัยประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 4  ครั้ง  

ครั้งท่ี 1) ในระหว,างวันท่ี 1 ตุลาคม  
ครั้งท่ี 2) ในระหว,างวันท่ี 1 มกราคม  
ครั้งท่ี 3) ในระหว,างวันท่ี 1 เมษายน  
ครั้งท่ี 4) ในระหว,างวันท่ี 1 กรกฎาคม  
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม,มี 
 

9. ผู�รับผิดชอบ 
ฝ^ายบริหารงานท่ัวไป  สํานักการช,าง  
 

   10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0  
  แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค,าทีดินและสิ่งก,อสร�าง ประเภทค,าก,อสร�างสิ่ง
สาธารณูปโภค จํานวน 43 โครงการ การขออนุมัติเบิกจ,ายเป0นไปตามวัตถุประสงค ของหน,วยงาน และถูกต�อง
ตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�อง  
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4.2.3 ส�งเสริมให�ประชาชนมีส�วนร�วมตรวจสอบ กํากับ ดูแล การจัดหาพัสดุ 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม“การจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ�างจากตัวแทนชุมชน” 

 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เห็นถึงประโยชน จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส,วนร,วมตาม
เจตนารมณ ของรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ,นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2545 พระราช
กฤษฎีกาว,าด�วยหลักเกณฑ การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 และแผนยุทธศาสตร การพัฒนาระบบราชการ
ไทย(พ.ศ.2556-2561) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จึงได�ดําเนินการส,งเสริมการมีส,วนร,วมของประชาชน โดย
การกําหนดให�มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ�างจากตัวแทนชุมชน  เพ่ือให�ประชาชนเข�ามามีส,วนร,วมโดยผ,าน
ช,องทางหรือกลไกในการร,วมเป0นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ�างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได�รับข�อมูลข,าวสารและแสดงความคิดเห็น  ได�
เรียนรู�การบริหารราชการแบบมีส,วนร,วมหรือการบริหารราชการในระบบเปrดจากการปฏิบัติจริง  เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชสามารถพัฒนาระดับการเปrดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส,วนกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ�นการ
ปรับเปลี่ยนสู,การบริหารราชการท่ีเปrดเผยโปร,งใส เน�นการมีส,วนร,วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือ
ตอบสนองความต�องการและเพ่ือประโยชน ของประชาชนเป0นสําคัญ 

3.  วัตถุประสงค0 

 3.1  เพ่ือสนับสนุนให�ตัวแทนภาคประชาชนมีส,วนร,วมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ�าง ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 
 3.2  เพ่ือป:องกันการทุจริตในด�านท่ีเก่ียวข�องกับงบประมาณของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให�เกิดการ
พัฒนาได�อย,างคุ�มค,า 
  
4.  เป5าหมาย/ผลผลิต 
 4.1  ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

6.  วิธีดําเนินการ 

 6.1  คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข�าร,วมเป0นคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ�างได�แก, คณะกรรมการเปrดซองสอบราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ เป0นต�น 
 6.2  จัดทําคําสั่งแต,งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ�าง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว,าด�วยการพัสดุของ
องค กรปกครองส,วนท�องถ่ิน พ.ศ.2535 แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2553 มิได�กําหนดให�มีการแต,งต้ังให�มีผู�แทนชุมชนเข�า
ร,วมเป0นกรรมการ แต,เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให�ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข�าร,วมตรวจสอบเพ่ือให�การ
ดําเนินงานเป0นไปอย,างซ่ือตรง โปร,งใส 
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6.3  จัดประชุมให�ความรู�ความเข�าใจแก,คณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจ�างทุกครั้ง เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีและ
ตัวแทนชุมชนมีความเข�าใจในบทบาทหน�าท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ�างและตรวจการจ�างอย,างละเอียดและ
ถูกต�อง 

7.  ระยะดําเนินการ 

 ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 

8.  งบประมาณดําเนินการ  

 ไม,ใช�งบประมาณ 

9.  ผู�รับผิดชอบโครงการ 

 ฝ^ายพัสดุและทรัพย สิน สํานักการคลัง สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

10.  ผลลัพธ0 

 การจัดซ้ือจัดจ�างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีความโปร,งใน โดยมีตัวแทนประชาชนร,วมตรวจสอบ
และไม,เกิดป"ญหาการทุจริตคอร รัปชัน 

 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการอบรมคณะกรรมการต,างๆ ตามระเบียบพัสดุ 
  

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 คณะกรรมการเปrดซองสอบราคาการตรวจรับพัสดุ  การตรวจการจ�าง เป0นกระบวนการท่ีมีความสําคัญท่ีจะ
บริหารสัญญาให�บรรลุตามวัตถุประสงค  และเป0นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในประกาศและสัญญาอย,างมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงผู�ท่ีได�รับแต,งต้ังให�ทําหน�าท่ีคณะกรรมการเปrดซองสอบราคาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุคณะกรรมการตรวจการ
จ�าง จะต�องมีความรู�ความเข�าใจในอํานาจหน�าท่ี ให�เป0นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว,าด�วยการพัสดุ ปL 2535 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง และเข�าใจเง่ือนไขข�อกําหนดท่ีระบุไว�ในสัญญาเป0นอย,างดี เพราะ
หากไม,เข�าใจหรือเข�าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม,ครบถ�วนในหน�าท่ีความรับผิดชอบ ตามอํานาจหน�าท่ีของตนเองท่ี
ได�รับการแต,งต้ังให�ทําหน�าท่ีแล�ว อาจทําให�เกิดความเสียหายต,อ องค กรปกครองส,วนท�องถ่ินหรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้
อาจจะต�องรับผิดชอบทางแพ,ง อาญา วินัย หรือถูกฟ:องร�องต,อศาลปกครองได� 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เห็นถึงความสําคัญของการเปrดซองสอบราคา การตรวจรับพัสดุ    และการ
ตรวจการจ�าง ประกอบกับได�มีการเชิญให�ประชาชนเข�ามามีส,วนร,วมในคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ�างตามระเบียบ เพ่ือ
ความโปร,งใส จึงได�จัดโครงการอบรมคณะกรรมการต,างๆ ตามระเบียบพัสดุ เพ่ือให�ผู� ท่ีได�รับแต,งต้ังทําหน�าท่ี
คณะกรรมการต,างๆ  มีความรู�  ความเข�าใจ  ปฏิบัติหน�าท่ีตามท่ีได�รับมอบหมายได�อย,างถูกต�อง 

3.วัตถุประสงค0 

 เพ่ือให�ผู�ปฏิบัติงานและผู�ได�รับการแต,งต้ังให�เป0นคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุฯ ทําหน�าท่ีตรวจงานจ�าง
อย,างถูกต�องสอดคล�องกับข�อบังคับหรือระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 
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4.  เป5าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการเปrดซองสอบราคา การตรวจรับพัสดุ  การตรวจการจ�าง   

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

6.  วิธีดําเนินการ 
 6.1  เสนอโครงการให�ผู�บริหารอนุมัติ 
 6.2  จัดอบรมให�ความรู�แก,คณะกรรมการเปrดซองสอบราคา การตรวจรับพัสดุ  การตรวจการจ�าง   
 6.3ทําหนังสือเชิญประชาชน/ตัวแทนชุมชน/และผู�ท่ีเทศบาลเชิญเข�าร,วมเป0นคณะกรรมการต,างๆ ร,วมอบรม 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564 

 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

 ไม,ใช�งบประมาณ 

9.  ผู�รับผิดชอบ 

 ฝ^ายพัสดุและทรัพย สิน  สํานักการคลัง  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

10.  ตัวช้ีวัด 
 10.1  ประชาชน/ตัวแทนชุมชน/และผู�ท่ีเทศบาลเชิญเข�าร,วมเป0นคณะกรรมการต,างๆ ตามระเบียบพัสดุฯ 
ได�รับความรู�ในการจัดซ้ือจัดจ�าง และสามารถนําไปปฏิบัติหน�าท่ีอย,างถูกต�องสอดคล�องกับข�อบังคับหรือระเบียบท่ี
เก่ียวข�อง 
 10.2  ทําให�เกิดความโปร,งใสในการจัดซ้ือจัดจ�างทุกข้ันตอน 

 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการอบรมการบูรณาการปฏิบัติงานด�านพัสดุระหว,างภาครัฐและประชาชน 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

           เนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ งานด� าน พัส ดุ  ฯ  เป0นงาน ท่ีสํ า คัญเ ก่ียว เนื่ อง กับงบประมาณและ                 
การเ งิน การบัญชี  ซ่ึ งจะต�อง มีการดํา เนินการให� เป0นไปตามกฎหมาย ระเ บียบ ฯ หนังสือสั่ งการและ                  
วิธีการจะได�มาซ่ึงพัสดุ ฯ นั้น ส,วนใหญ,ได�มาจากการจัดซ้ือจัดจ�างแทบท้ังสิ้น และการดําเนินการดังกล,าว                   
จะต�องดําเนินการระหว,างภาครัฐและประชาชนท่ีเก่ียวข�องในการปฏิบัติร,วมกัน จึงมีความจําเป0นท่ีจะต�องมีการ 
ส,งเสริมให�ความรู� ความเข�าใจ ในเรื่องเก่ียวกับงานพัสดุ ฯ โดยเฉพาะข้ันตอนและวิธีดําเนินการในเรื่องการจัดซ้ือจัด
จ�าง  และการตรวจรับพัสดุ ฯ เป0นต�น 
  ดังนั้นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได�มีนโยบายในการพัฒนาองค กรด�านการจัดซ้ือจัดจ�าง และ
การตรวจรับพัส ดุ  ฯ เ พ่ือให� บุคลากรในองค กรและประชาชนผู� ท่ี เ ก่ียวข�อง มีความเข�า ใจในระเบียบ ฯ                



๑๓๑ 

 

หลักเกณฑ  มีการปฏิบัติงานท่ีถูกต�อง เป0นธรรม และเกิดความโปร,งใส ตามข้ันตอนปฏิบัติ ของงานพัสดุ ฯ                 
จึงได�จัดทําโครงการอบรมการบูรณาการปฏิบัติงานด�านพัสดุ ฯ ระหว,างภาครัฐและประชาชน ข้ึน            
๓. วัตถุประสงค0 
  ๑. เพ่ือให�บุคลากรในองค กรและประชาชนท่ีเก่ียวข�อง มีความรู� ความเข�าใจในหลักการจัดซ้ือจัดจ�าง 
การตรวจรับพัสดุ ฯ และงานท่ีเก่ียวข�อง  ได�อย,างถูกต�อง 
  ๒. เ พ่ือให�ประชาชนได� มีความตระหนักในการร,วมตรวจสอบการปฏิ บั ติงานด�านพัสดุ ฯ                
และงานท่ีเก่ียวข�อง  
 

๔. เป5าหมาย 
            - จัดอบรมให�กับ คณะผู�บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา ผู�ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�อง และ
ประชาชนผู�ท่ีเก่ียวข�องในการปฏิบัติงานด�านพัสดุ ฯ จํานวน ๘๐ คน 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
         ห�องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และสถานท่ี
อ่ืน ๆ เช,น โรงแรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป0นต�น 

๖. วิธีดําเนินการ 
    ๑. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
     ๒. จัดทําคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน 

๓. ติดต,อประสานวิทยากร,สถานท่ีจัดอบรมสัมมนา 
๔. จัดทํากําหนดการอบรมสัมมนา 
๕. กําหนดรูปแบบการอบรมสัมมนา 
๖. ประชาสัมพันธ ผู�ท่ีมีความประสงค เข�าร,วมกิจกรรม 

            ๗. จัดเตรียมเอกสารวัสดุอุปกรณ  สําหรับการอบรมสัมมนา 
            ๘. จัดกิจกรรมรูปแบบการอบรมสัมมนา  
             ๙. ติดตามประเมินผลโครงการและสรุปประเมินผลเสนอผู�บริหาร  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
          ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๘. งบประมาณ 
เบิกจ,ายจากงบประมาณรายจ,ายประจําปL แผนงานบริหารงาน     ท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบ 

ดําเนินงาน หมวดค,าใช�สอย ประเภทรายจ,ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการ  ปฏิบัติราชการท่ีไม,เข�าลักษณะรายจ,ายหมวดอ่ืน ๆ 
(โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล   จํานวน 80,000 บาท) 

  



๑๓๒ 

 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0 
         ๑. คณะผู�บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา ผู�ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�อง และประชาชนผู�ท่ีเก่ียวข�อง

ในการปฏิบัติงานด�านพัสดุ ฯ จํานวน ๘๐ คน มีความรู� ความเข�าใจ ในหลักการจัดซ้ือจัดจ�าง   การตรวจรับพัสดุ ฯ 
และงานท่ีเก่ียวข�อง ได�ถูกต�อง มากข้ึน 

        ๒. คณะผู�บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา ผู�ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�อง และประชาชนผู�ท่ีเก่ียวข�อง
ในการปฏิบัติงานด�านพัสดุ ฯ จํานวน ๘๐ คน มีความตระหนักในการร,วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน    ด�านพัสดุ ฯ 
และงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ิมข้ึน   
 

๑๐. ท่ีปรึกษาโครงการ 

         ๑. ผศ.เชาวน วัศ  เสนพงศ   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
                   ๒. นายพงศ สินธุ   เสนพงศ   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
          ๓. นายไสว  เขียวจันทร   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
          ๔. นายสมเธียร ภู,สันติสัมพันธ   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
          ๕. นายมนัส  พงศ ยี่หล�า รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

๑๑. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
   งานการเจ�าหน�าท่ี  ฝ^ายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาล  

 

4.3 การส�งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท�องถ่ิน 
      4.3.2  ส�งเสริมสมาชิกสภาท�องถ่ินให�มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ+ายบริหารตาม   
               กระบวนการและวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข�องได�กําหนดไว� โดยไม�ฝbกใฝ+ฝ+ายใด 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม การติดตามผลการแก�ไขป"ญหาท่ีสมาชิกสภาเทศบาลฯ นําเสนอในการประชุม 
สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

1. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
การส,งเสริมและการพัฒนาความเข�มแข็งขององค กรปกครองส,วนท�องถ่ิน เก่ียวข�องกับหลายองค ประกอบ และ

หลายฝ^ายโดยเฉพาะอย,างยิ่งบุคลากรท�องถ่ิน อันได�แก, ฝ^ายบริหารและฝ^ายสภาขององค กรปกครองส,วนท�องถ่ินท่ีมา
จากการเลือกต้ัง ฝ^ายข�าราชการองค กรปกครองส,วนท�องถ่ิน บุคลากรเหล,านี้มีบทบาทและต�องทําหน�าท่ีของตนอย,าง
เข�มแข็ง เพ่ือเสริมสร�างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส,วนร,วมโดยให�มีกระบวนการสอดคล�องกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ให�มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแก�ไขป"ญหาภายในองค กรปกครองส,วนท�องถ่ินและตอบสนอง
ความต�องการของประชาชน และท่ีสําคัญต�องมีการส,งเสริมการมีส,วนร,วมในการเสนอการแก�ป"ญหาให�กับประชาชน 
รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค กรปกครองส,วนท�องถ่ิน  

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท�องถ่ิน เก่ียวกับการมีส,วนร,วมใน
การปฏิบัติงาน จึงได�ดําเนินกิจกรรมการติดตามผลการแก�ไขป"ญหาท่ีสมาชิกสภาเทศบาลฯ นําเสนอในการประชุมสภา



๑๓๓ 

 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือดําเนินการติดตามผลการแก�ไขป"ญหาท่ัวไปตลอดจนการสอบถามแนวทาง การ
ดําเนินการและแก�ไขป"ญหาต,างๆให�กับประชาชนในท�องถ่ิน ท่ีสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนําเสนอในการ
ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

2. วัตถุประสงค0  
3.1 เพ่ือเป0นการส,งเสริมให�สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีบทบาทในการปฏิบัติงานและการมี

ส,วนร,วมในการเสนอป"ญหาความเดือดร�อนท่ัวไปของประชาชนในเขตเทศบาล  
3.2 เพ่ือเป0นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ^ายบริหาร  
3.3 เพ่ือเป0นการบรรเทาความเดือดร�อนของประชาชน 
 

3. เป5าหมาย/ผลผลิต  
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จํานวน 24 คน 
 

4. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

5. วิธีดําเนินการ  
5.1 รวบรวมและสรุปป"ญหาท่ัวไปตลอดจนการสอบถามแนวทางการดําเนินการและแก�ไขป"ญหาต,างๆให�กับ

ประชาชนในท�องถ่ิน ท่ีสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนําเสนอ ในการประชุมสภาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช 

5.2 แจ�งทุกหน,วยงานทราบและดําเนินการตรวจสอบ แก�ไขป"ญหาให�แล�วเสร็จและรายงานให�งานวิจัยและ
ประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน ทราบ 

5.3 สรุปผลการดําเนินการเสนอผู�บริหารทราบ  
5.4 รายงานสภาเทศบาลทราบในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชครั้งต,อไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  
 

6. งบประมาณดําเนินการ  
ไม,ใช�งบประมาณ  

8. ผู�รับผิดชอบโครงการ  
งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

9.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0  
9.1 ทําให�สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีบทบาทและมีส,วนร,วมในการเสนอป"ญหาความ

เดือดร�อนท่ัวไปของประชาชนในเขตเทศบาล 
9.2 ทําให�เกิดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ^ายบริหาร 



๑๓๔ 

 

9.3 ทําให�การพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป0นไปอย,างต,อเนื่อง สามารถแก�ไขป"ญหาความเดือดร�อน
และตอบสนองความต�องการของประชาชนได�อย,างทันท,วงที ประชาชนมีทัศนคติท่ีดีต,อเทศบาล 

 

10. ท่ีปรึกษาโครงการ 
 1. ผศ.เชาวน วัศ เสนพงศ   นายกเทศมนตรี 
 2. นายพงศ สินธุ  เสนพงศ   รองนายกเทศมนตรี 
 3. นายไสว เขียวจันทร  รองนายกเทศมนตรี 
 4. นายสมเธียร ภู,สันติสัมพันธ  รองนายกเทศมนตรี 
 5. นายมนัส พงศ ยี่หล�า รองนายกเทศมนตรี 

 

4.4 เสริมพลังการมีส�วนร�วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส�วนเพ่ือต�อต�านการทุจริต 
      4.4.1 ส�งเสริมให�มีการดําเนินการเฝ5าระวังการทุจริต 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเสริมสร�างความเข�มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล    

2.หลักการและเหตุผล 
 สถาบันครอบครัวเป0นสถาบันพ้ืนฐานท่ีเป0นหลักของสังคม เป0นรากฐานท่ีสําคัญของการ พัฒนาคน

และสังคม โดยทําหน�าท่ีหล,อหลอมและขัดเกลาความเป0นมนุษย ให�แก,สมาชิกในครอบครัว        ด�วยการอบรมเลี้ยงดู 
พร�อมท้ังปลูกฝ"งคุณธรรม จริยธรรม ค,านิยม และถ,ายทอดวัฒนธรรมของสังคม    ให�แก,สมาชิกครอบครัว เพ่ือให�
สมาชิกครอบครัวมีพัฒนาการตามวัยและเติบโตเป0นบุคคลท่ีมีคุณภาพ    รู�จักหน�าท่ีความรับผิดชอบและเป0นกําลัง
สําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห,งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย โดยให�
องค กรปกครองส,วนท�องถ่ินจัดต้ังงบประมาณและส,งเสริมการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม     เสริมสร�างสัมพันธภาพ
ท่ีดีระหว,างสมาชิกในครอบครัว การป:องกันและแก�ไขป"ญหาครอบครัวในชุมชน  การส,งเสริมการจัดต้ังศูนย ให�การ
ช,วยเหลือสําหรับนโยบายท่ีเน�นหนักและมุ,งผลสัมฤทธิ์ ได�แก,    การเสริมสร�างความเข�มแข็งของสถาบันครอบครัว การ
ยุติความรุนแรงในครอบครัว การป:องกันแก�ไขป"ญหาการมีเพศสัมพันธ ก,อนวัยอันสมควร และการต้ังครรภ ในวัยรุ,น 
เป0นต�น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    ได�เห็นความจําเป0นเร,งด,วนท่ีทุกชุมชนในเขตพ้ืนท่ี จะต�องร,วมกันสร�าง
สถาบันครอบครัวให�มี   ความเข�มแข็งอบอุ,น จึงได�จัดทําโครงการเสริมสร�างความเข�มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขต
เทศบาล ข้ึน  

3.วัตถุประสงค0ของโครงการ  
1. เพ่ือสร�างความรักความเข�าใจและความสัมพันธ ท่ีดีระหว,างสมาชิกในครอบครัว   
2. เพ่ือปลูกฝ"ง สร�างจิตสํานึกและความตระหนักให�สมาชิกในครอบครัว  ช,วยเหลือชุมชน สังคมและส,วนรวม  

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  
3. เพ่ือเพ่ิมเติมความรู�ความเข�าใจในบทบาทหน�าท่ีของสมาชิกครอบครัว (บทบาทของ 



๑๓๕ 

 

     สามีภรรยา บทบาทของพ,อแม,  บทบาทของลูก)  และปลูกฝ"งวิถีการดําเนินชีวิตท่ีดี   

4.   เพ่ือส,งเสริมการมีส,วนรับผิดชอบต,อสังคม เพ่ือจะได�ไม,สร�างป"ญหาให�กับตนเอง  ครอบครัว  สังคม และมี
ส,วนร,วมในการป:องกันและแก�ไขป"ญหา 

4.  เป5าหมาย  
สมาชิกครอบครัวในชุมชนเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกอบด�วย พ,อ แม, ลูก      
 

5. สถานท่ีดําเนินการ  
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม     

6.  วิธีดําเนินการ  
1. จัดประชุมหารือร,วมกับประธานคณะกรรมการชุมชน ท้ัง 4 เขต เก่ียวกับแนวทาง  การดําเนิน

โครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร�างความเข�มแข็งของสถาบันครอบครัว    
2. ประสานงานกลุ,มเป:าหมายจากทุกชุมชนในเขตเทศบาล วิทยากรและหน,วยงานท่ีเก่ียวข�อง  
3. กําหนดวัน เวลาและสถานท่ีในการจัดโครงการ/กิจกรรม   
4. ขออนุมัติดําเนินโครงการฯ 
5. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ  
6. จัดอบรมตามแผนการดําเนินงานและกําหนดการ  
7. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงานโครงการและรายงานผู�ท่ีเก่ียวข�องต,อไป 

 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ  
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  
 

8. งบประมาณ 

งบประมาณรายจ,ายท่ัวไปประจําปLงบประมาณ กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร�างความเข�มแข็งของ
ชุมชน งานส,งเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็งของชุมชน หมวดค,าใช�สอย ประเภทรายจ,าย    ท่ีเก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม,เข�าลักษณะรายจ,ายหมวดอ่ืนๆ (โครงการเสริมสร�างความเข�มแข็ง   ของสถาบันครอบครัวในเขต
เทศบาล) งบประมาณต้ังไว� 300,000 บาท (สามแสนบาทถ�วน)  
 

9. ผู�รับผิดชอบโครงการ 

กองสวัสดิการสังคม  ฝ^ายพัฒนาชุมชน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0  
1. สมาชิกครอบครัวตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว เข�าใจหลักการดําเนินชีวิตท่ี

เหมาะสม รู�เท,าทันและเฝ:าระวังป"ญหาของครอบครัวท่ีอาจเกิดข้ึน 
2. สามารถสร�างความสัมพันธ ท่ีดีระหว,างสมาชิกในครอบครัว คือ เกิดความรัก ความเข�าใจและความ

ผูกพันระหว,างพ,อแม,ลูก มีการสื่อสารท่ีดีระหว,างสมาชิกในครอบครัว และมีการใช�หลักธรรม (คุณธรรม จริยธรรม) ใน
การดําเนินชีวิตครอบครัว 



๑๓๖ 

 

3. สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  ได�รับการปลูกฝ"ง สร�างจิตสํานึกและความตระหนัก  
ในการช,วยเหลือชุมชน สังคมและส,วนรวม   

4. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ�มกันในการป:องกันป"ญหาต,าง ๆ เช,น ยาเสพติด โรคเอดส  พฤติกรรมทางเพศ 
เป0นต�น สามารถนําความรู�ไปใช�ให�เป0นประโยชน ต,อตนเอง ครอบครัวและชุมชน 

5. ครอบครัวท่ีผ,านการฝUกอบรมสามารถเป0นต�นแบบทางสังคมและนําไปขยายผลต,อไป 
 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส�วนเพ่ือต�อต�านการทุจริต 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการอบรมการรวมพลังต,อต�านการทุจริตของทุกภาคส,วน 

๒. หลักการและเหตุผล 

           ตามยุทธศาสตร ชาติระยะ ๒๐ ปL  ด�านความม่ันคงในเรื่องการปฏิรูปการบริหารประเทศ                  
และพัฒนาความม่ันคงทางการเมืองขจัดคอร รัปชั่น สร�างความร,วมมือในกระบวนการยุติธรรม และแผนพัฒนา ฯ ฉบับ
ท่ี ๑๒ กําหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศท่ีมุ,งเน�นการขจัดการทุจริตคอร รัปชั่น และยุทธศาสตร จังหวัด                
ท่ีได� กําหนดให�การพัฒนาองค กรและการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี โดยมีกรอบแนวทางในการป:องกัน                       
และปราบปรามการทุจริตของหน,วยงานให�เป0นไปอย,างถูกต�อง ดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือร,วมกันสร�างสังคมท่ี
ปลอดการทุจริตคอร รัปชั่น  และกรมส,งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ได�มีพันธกิจในการให�คําปรึกษาแนะนํา ประสาน
และสนับสนุน การบริหารจัดการและการให�บริการสาธารณะขององค กรปกครองส,วนท�องถ่ิน                      ให�
สามารถปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ีได�อย,างมีประสิทธิภาพภายใต�หลักธรรมาภิบาล โดยมีการกําหนดยุทธศาสตร ด�าน
การเพ่ิมความเข�มแข็งในการบริหารจัดการองค กรปกครองส,วนท�องถ่ินภายใต�หลักธรรมาภิบาล 

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได�เล็งเห็นความสําคัญของการปฏิรูปประเทศ และการเสริมสร�าง
สังคมให� เข�มแข็ง และปลอดการทุจริตคอร รัปชั่น ของภาครัฐและประชาชน จึงได�จัดทําโครงการอบรม                      
การรวมพลังต,อต�านการทุจริตของทุกภาคส,วน ข้ึน  

๓. วัตถุประสงค0 
           ๑. เพ่ือสร�างความรู� ความเข�าใจ เก่ียวกับแนวทางการแก�ไขป"ญหาการทุจริตคอร รัปชั่น 
  ๒. เพ่ือเป0นการส,งเสริมให�มีการดําเนินการเฝ:าระวังการทุจริต  
๔. เป5าหมาย 
            - จัดอบรมให�กับ คณะผู�บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง
ตามภารกิจ พนักงานจ�างท่ัวไป ผู�ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�อง และตัวแทนชุมชน จํานวน  ๒๕๐ คน 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
          ห�องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
สถานท่ีอ่ืน ๆ เช,น โรงแรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช 



๑๓๗ 

 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
    ๑. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
     ๒. จัดทําคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน 

๓. ติดต,อประสานวิทยากร,สถานท่ีจัดอบรมสัมมนา 
๔. จัดทํากําหนดการอบรมสัมมนา 
๕. กําหนดรูปแบบการอบรมสัมมนา 
๖. ประชาสัมพันธ ผู�ท่ีมีความประสงค เข�าร,วมกิจกรรม 

            ๗. จัดเตรียมเอกสารวัสดุอุปกรณ  สําหรับการอบรมสัมมนา 
            ๘. จัดกิจกรรมรูปแบบการอบรมสัมมนา  
             ๙. ติดตามประเมินผลโครงการและสรุปประเมินผลเสนอผู�บริหาร  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

          ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณ 
  เบิกจ,ายจากงบประมาณรายจ,ายประจําปLงบประมาณ แผนงานบริหารงาน      ท่ัวไป งานบริหาร
ท่ัวไป งบดําเนินงาน หมวดค,าใช�สอย ประเภทรายจ,ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ    ราชการท่ีไม,เข�าลักษณะรายจ,าย
หมวดอ่ืน ๆ (โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล       จํานวน 150,000 บาท)    
  

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ0 
  ๑. คณะผู�บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง                  
ตามภารกิจ พนักงานจ�างท่ัวไป ผู�ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�อง  และตัวแทนชุมชน จํานวน  ๒๕๐ คน มีความรู�                  
ความเข�าใจ เก่ียวกับแนวทางการแก�ไขป"ญหาการทุจริตคอร รัปชั่น           
  ๒.  คณะผู�บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง                  
ตามภารกิจ พนักงานจ�างท่ัวไป ผู�ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�อง  และตัวแทนชุมชน จํานวน  ๒๕๐ คน ร,วมดําเนินการเฝ:า
ระวังการทุจริต  
 

๑๐. ท่ีปรึกษาโครงการ 
         ๑. ผศ.เชาวน วัศ  เสนพงศ   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
                   ๒. นายพงศ สินธุ   เสนพงศ   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
          ๓. นายไสว  เขียวจันทร   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
          ๔. นายสมเธียร ภู,สันติสัมพันธ   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
          ๕. นายมนัส  พงศ ยี่หล�า รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

๑๑. ผู�รับผิดชอบโครงการ 
   งานการเจ�าหน�าท่ี  ฝ^ายอํานวยการ  สํานักปลัดเทศบาล  




