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บทที่1 

บทนํา 

1. ความเปนมา 

 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2556 – 2560) 

ไดใหความสําคัญตอการสรางจิตสํานึกของประชาชนใหมีทัศนคติและคานิยมในการตอตานการทุจริต ดวยการ

ประสานความรวมมือกับเครือขายภาคีท้ังในประเทศและตางประเทศ พรอมท้ังไดกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตร

ท่ีเก่ียวของไว คือ 

  วิสัยทัศน “สังคมไทย มีวินัย โปรงใส ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรมและรวมปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต เปนท่ียอมรับในระดับสากล” 

 สําหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไดเนนท่ีการบูรณาการการทํางานขององคกร/หนวยงานท่ีเปน

องคหลักรวมกับภาคีเครือขายในการตอตานการทุจริต และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทุกภาคสวนเพ่ือ

เฝาระวังปญหาการทุจริต จึงไดกําหนดยุทธศาสตรท่ีสําคัญในการปองกันการทุจริต คือ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิด

ของคนในทุกภาคสวนในการรักษาประโยชนสาธารณะ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 บูรณาการการทํางานของหนวยงานในการตอตานการทุจริตและพัฒนา

เครือขายในประเทศ 

 จากการท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. ไดดําเนินโครงการสงเสริมทองถ่ินปลอดทุจริต โดยคัดเลือกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินดีเดน ดานการปองกันการทุจริต ต้ังแตป 2552 เปนตนมา มีผลบงชี้หรือยืนยันใหเห็นเปน

รูปธรรมไดวามีองคกรปกครองสวนทองจํานวนไมนอย ไดยึดถือหรือมีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิด

ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหารใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหความสําคัญ

กับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินเหลานี้ มีความพรอมท่ีจะ

เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต เพ่ือเปนองคกรแหงการเรียนรูและขยายผล

หรือขยายเครือขายไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ ตอไป 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 ไดประกาศใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับรางวัล 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดนและท่ีดี ดานการปองกันการทุจริต ต้ังแตป พ.ศ.2552 – 2557 ท่ีสมัครใจเขา

รวมโครงการฯ ใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต กับสํานักงาน ป.ป.ช. ในการ

สงเสริมสนับสนุนการขยายเครือขาย ดานการปองกันการทุจริตไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงอ่ืนๆ ตอไป 

จํานวน 61 แหง ท้ังนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. ยังไดพัฒนาองคปกครองสวนทองทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการ

ทุจริต ใหเปนองคแหงการเรียนรูและขยายเครือขายดานการปองกันการทุจริตตอไป โดยรวมกับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต รุนท่ี 1 – 2 (ป 2556 – 2557) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย

ชักชวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการในป 2557 จํานวน 344 แหง และป 

2558 จํานวน 979 แหง รวมจํานวน 1,323 แหง 
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 สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงาน ป.ป.ช. จึงไดจัดทําคูมือ “การจัดทําแผนปฏิบัติ 

การปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” เพ่ือเผยแพรแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ปองกัน

การทุจริตใหครอบคลุมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศซ่ึงมีจํานวน ๗,๘๕๓ แหง (ท่ีมา : สวนวิจัย และ

พัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสราง สํานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสรางขอมูล จํานวน   องคกรปกครอง

สวนทอง ถ่ิน  ณ วัน ท่ี  9 มีนาคม 2558 กรมสงเสริมการปกครองทอง ถ่ิน                      จาก 

www.dia.go.th/work/abt/index.jsp) ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถศึกษาการจัดทําแผนปองกันการ

ทุจริตไดดวยตนเองจากคูมือ นําไปสูการ พัฒนาจัดทําแผนปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการปองกันการ

ทุจริตขององคกรของตนเองได 

๒. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

(1) เพ่ือขยายแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ไปยังองคกรปกครอง สวน

ทองถ่ินอ่ืนๆ ใหครอบคลุมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศ 

(2) เพ่ือรณรงคและขยายแนวคิดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส 

และมีความเข็มแข็งในการบริหารราชการ เพ่ือใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐาน ในการ

ปองกันการทุจริตขององคกรตนเอง 

(3) เพ่ือสรางความตระหนักถึงปญหาการทุจริตท่ีสงผลกระทบตอประเทศอยางรายแรง ใหแก

คณะผูบริหารหรือขาราชการ พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงประชาชนในทองถ่ิน และเสริมสราง 

ทัศนคติคานิยมในความซ่ือสัตยสจุริต คุณธรรม จริยธรรม และการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
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บทที่ 2 

กรอบแนวคิดในการจัดทาํแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 4 มิติ ดังนี้ 

มิติท่ี ๑ การปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต 

๑.๑ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ

การเมืองฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

 1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิด

ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน   

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

1.1.3 สรางจิตสํานักและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกัน แหงผลประโยชน

หรือมีผลประโยชนทับซอน 

๑.๒ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 

1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต  

1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ  

1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

๑.๓  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต  

1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ  

1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 

มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

๒.๑ มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ เชน 

 2.1.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังใน เรื่องการ

บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

 2.1.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน

ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเก่ียวของอยาง

เครงครัด 

2.1.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิด ความพึงพอใจ

แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

2.2 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ บานเมืองท่ีดี 
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2.2.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการ ประชาชน 

รายละเอียดท่ีเก่ียวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศของ องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

2.2.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ ราชการแทน 

หรือการดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒.๓ การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี

ประจักษในลักษณะดังนี้ 

2.3.1 ใหความวามชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน  

2.3.2 มีความซ่ือสัตย สุจริต คุณธรรม จรยิธรรม  

2.3.3 ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๔ มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.4.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการ ดวยความ

ซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 

 2.4.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอท่ีไดดําเนินการ ตามอํานาจ

หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  2.4.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง

รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี โดยมิชอบ 

 

 

มิติท่ี ๓ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

๓.๑ จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี

สวนรวมตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดทุกข้ันตอน โดย 

3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร งบประมาณ 

การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีกฎหมาย 

ระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบ และตรวจสอบได 

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ ท่ีเปนประโยชนกับ

การมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 

๓.๒ การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการ  ตาม อํานาจหนาท่ี

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอ ความเปนอยู และสุขอนามัยของ

ประชาชนในทองถ่ิน 

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษร ใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกขไดทราบถึงการ

ไดรับ ระยะเวลา และผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

       3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหาร กิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 

3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มิติท่ี ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 

 4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

 4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทํา แผนการ

ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง การประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติ ตาม

แผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

       ๔.๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาร ราชการตาม

ชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 

  4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการ

บรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

 4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ

จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

๔.๓ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 

4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความรู ความเขาใจ ใน การปฏิบัติ

หนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว 

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ฝายบริหาร 

ตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 

๔.๔ การพัฒนาเครือขายการปองกันการทุจริต 

4.4.1 เขารวมเปนหรือจัดตั้งเครือขายในและนอกพ้ืนท่ี ในการปองกันการทุจริต  

4.4.2 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 

3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 (1) มีการขยายแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ไปยังองคกรปกครอง สวน

ทองถ่ินอ่ืนๆ ใหครอบคลุมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศ 

 (2) รณรงคและขยายแนวคิดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส และมี 

ความเขมแข็งในการบริหารราชการ เพ่ือใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐาน ในการ 

ปองกันการทุจริตขององคกรตนเอง 
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 (3) เกิดความตระหนักถึงปญหาการทุจริตท่ีสงผลกระทบตอประเทศอยางรายแรง ใหแกคณะ

ผูบริหารหรือขาราชการ พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงประชาชนในทองถ่ิน และเสริมสราง ทัศนคติ

คานิยมในความซ่ือสัตยสจุริต คุณธรรม จริยธรรม และการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 

แนวความคิดการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 4 มิติ ดังนี้ 
  

มิติท่ี 1  การปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต 

1.1  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ การเมือง

ฝายสภาทองถ่ิน และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยดําเนินการในลักษณะ 

   1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิด ประโยชนสุข

แกประชาชนในทองถ่ิน  

              1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

    1.1.3 สรางจิตสํานักและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน หรือการ

มีผลประโยชนทับซอน 

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน โดยดําเนินการในลักษณะ 

1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน  โดยดําเนินการในลักษณะ  
1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต 
1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 
1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
2.1 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ เชน 

2.1.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ
บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนงเงินเดือน และการมอบหมายงาน 

2.1.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเก่ียวของอยาง
เครงครัด 

2.1.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

2.2 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
2.2.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน 

รายละเอียดท่ีเก่ียวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
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2.2.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2.3 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
ในลักษณะดังนี้ 

2.3.1 ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 
2.3.2 มีความซ่ือสัตย สุจริต คุณธรรม จริยธรรม 
2.3.3 ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๔ มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.4.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ 

ซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 
2.4.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ 

หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2.4.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง 

รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
 

มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดทุกข้ันตอน โดย 
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 
3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ี 
กฎหมาย ระเบยีบ กฎขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ 
ตรวจสอบได  

3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับ
การมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 

๓.๒ การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน / รองทุกขของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการ ตามอํานาจหนาท่ี

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย 
ของประชาชนในทองถ่ิน 

 3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
 3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษร ใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการ

ไดรับ ระยะเวลา และผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
๓.๓ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
 3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 
 3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน  
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มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
 4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 
 4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง

หรือบริหารความเสี่ยง การประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม แผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 
 ๔.๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางท่ี
สามารถดําเนินการได 
  4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับ 
การบรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
  4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ
จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสนิของทางราชการ 
  4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 ๔.๓ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 
  4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติ 
หนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว 
  4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
ตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
 ๔.๔ การพัฒนาเครือขายการปองกันการทุจริต 
  4.4.1 เขารวมเปนหรือจัดตั้งเครือขายในและนอกพ้ืนท่ี ในการปองกันการทุจริต 
  4.4.2 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
 

มิติท่ี 1 การปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต 
การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจาํขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น 
๑. ผลเสียของการกระทําทุจริตตอตําแหนงหนาท่ี 
ถาองคกรปกครองสวนทองถ่ินถูกมองวาทุจริต โดยเฉพาะการใชอํานาจตามตําแหนงหนาท่ี ไดแก อํานาจปกครอง 
เชน อํานาจในการอนุมัติ อนุญาต ท่ีมีมาก จะสงผล ดังนี้ 
  (๑) ภาพรวมของการกระจายอํานาจ การทุจริตมีสวนทําใหลดการกระจายอํานาจลง 
รัฐจะพยายามไมใหอํานาจและถายโอนอํานาจคืนสูการปกครองสวนกลาง เนื่องจากเห็นวาองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินใชอํานาจในทางมิชอบ ทําใหรัฐพยายามหนวงรั้งอํานาจไว 
  (๒) การชวงชิงบทบาท อํานาจ หนาท่ี จากคูแขง เนื่องจากเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใชอํานาจในทางมิชอบ รัฐเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมมีความพรอมในการใชอํานาจ 
  (๓) การขาดการสนับสนุนจากประชาชน ถาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีเสียงเรื่องการ 
ใชอํานาจในทางมิชอบ ประชาชนจะไมสนับสนนุการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (๔) การถูกลงโทษจากกระบวนการตรวจสอบ ถาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดถูกตรวจสอบ
แลวชีวิตจะไมมีความสุข แมวาจะไมไดเปนผูกระทําการทุจริตเอง แตถาผูใตบังคับบัญชากระทําการทุจริตแลวถูก
หนวยงานตางๆ ตรวจสอบ ก็จะทําใหชีวิตของเราไมมีความสุขเพราะผูนั้นอยูภายใตบังคับบัญชาของเรานั่นเอง 
 
      
 
         แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 



9 

2. จิตสํานึกและความตระหนักของฝายการเมืองระดับทองถิ่น 
 (๑) ไมใชพอคา ท่ีจะมาหากําไร 
 (๒) มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ของผูนํา 

(๓) ผูอาสาประชาชน อาสามาทํางานใหประชาชน 
 (๔) มิใช “นักตกเบ็ด” 

(๕) เปนท่ีพ่ึงของประชาชน 
 (๖) มีอํานาจจากประชาชน อํานาจท่ีมีอยูนั้นเปนอํานาจของประชาชน ประชาชนเปนผูมอบอํานาจให 

(๗) ใชอํานาจเพ่ือสาธารณะ ใหใชอํานาจท่ีไดจากประชาชนเพ่ือจิตสาธารณะ การตัดสินใจทุกอยางตอง
เปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

(๘) ใชอํานาจตามกฎหมาย อํานาจท่ีประชาชนใหมาไมใช อํานาจลนฟาวาจะทําอะไรก็ไดแตตองใชอํานาจ
ตามกฎหมายท่ีกําหนดไว 
 (๙) ตอง (ถูก) ตรวจสอบได 

(๑๐) บันไดสูการเมืองระดับชาติ ท่ีมีคุณคา ระบบการเมืองในอนาคตจะดีกวาปจจุบันสามารถกาวสูการ
เปนนักการเมืองระดับชาติไดอยางภาคภูมิและมีคุณคาตอระบบการเมือง ซ่ึงมีความเชื่อวาถาสรางนักการเมืองใน
ระดับทองถ่ินไดดีแลวก็จะนําไปสูการเปนนักการเมืองระดับชาติท่ีดีมีคุณคาไดเชนกัน 
 ดังนั้น จึงขอใหฝายการเมืองระดับทองถ่ินอยาคิดเขามาเปนนักการเมืองเพียงเพ่ือมาหาผลประโยชน 
กอบโกยผลประโยชน จากทองถ่ิน ซ่ึงถาทานคิดเชนนั้นถือวาทานคิดสั้น คือ ทานมองเฉพาะหนาไมไดมองระยะ
ยาว 
 

3. จิตสํานึกและความตระหนักของฝายประจํา 
  (1) ขาราชการทองถิ่น คือ ขาราชการของรัฐ ขาราชการทองถ่ินไมใชขาราชการระดับรอง
ขาราชการประเภท 2 หรือเปนลูกไล แตขาราชการทองถ่ิน คือ ขาราชการท่ีมีศักดิ์ศรีเทากับขาราชการสวนกลาง
และภูมิภาค มีคุณภาพมีศักยภาพเทากับขาราชการสวนอ่ืนๆ ดังนั้น ขาราชการทองถ่ินตองมีความภูมิใจในความ
เปนขาราชการทองถ่ินของตนเอง 
  (๒) รักษาผลประโยชนของรัฐและสาธารณะ เม่ือเปนขาราชการของรัฐ ฐานคติของไทย 
ขาราชการ คือ ผูรับใชรัฐและรับใชพระเจาแผนดิน ดังนั้น เม่ือเปนขาราชการของรัฐ ตองมุงรักษาผลประโยชน 
ของรัฐ แมวาจะอยูในองคการบริหารสวนตําบลเล็กๆ ก็ตาม 
  (๓) ยึด “กฎ” โดยไมกลัว “กด” ใหบริหารงานตามระเบียบ กฎ กติกาทุกอยาง เพราะเม่ือ 
ยึดกฎ ปฏิบัติตามกฎแลวก็ไมตองกลัววาจะมีความผิด แตหากทาน “กลัวกดโดยไมยึดกฎ” หมายถึง การท่ีกลัว 
การกด การบีบบังคับของผูบริหารหรือผูมีอํานาจ และทําตามคําสั่งของบุคคลเหลานั้น โดยไมยึดกฎไมทําตาม 
กฎระเบยีบ ยอมเปนการกระทําท่ีผิด สุดทายตนเองจะเปนผูเดือดรอนโดยตรวจสอบและถูกจับกุมในท่ีสุด 
  (๔) ปฏิบัติตามฝายการเมืองท่ีถูกกฎหมาย กลาวคือใหปฏิบัติตามนโยบายของฝายการเมืองอยา
นําเอากฎระเบียบมาเปนกรอบ เปนขอหามและปฏิเสธ ไมปฏิบัติตามนโยบายของฝายการเมือง แตใหปฏิบัติตาม
นโยบายของฝายการเมืองโดยใหยึดความถูกตองตามกฎระเบียบของราชการ 
  (๕) ดุลยภาพระหวาง “นาย” กับ “ความถูกตอง” ใหสรางดุลยภาพความสมดุลระหวาง 
นาย(ผูบังคับบัญชา) และความถูกตอง เปนศาสตรและศิลปท่ีตองอาศัยดุลยภาพ 
  (๖) ปฏิเสธการเอาตัวรอดแบบ “ศรีธนญชัย” ใหสรางความถูกตองยืนอยูบนพ้ืนฐานแหงกฎ
และระเบียบ 
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  (๗) ไมสรางความม่ังคั่งภายใตตําแหนงราชการ การสรางความม่ังค่ังและความร่ํารวยภายใต 
ตําแหนงหนาท่ีทางราชการเปนสิ่งไมยั่งยืน ไดมาแลวก็ตองหมดไป ขาราชการตองคอยๆ สั่งสม เก็บหอม รอบริบ  
ทีละเล็กทีละนอย 
  (๘) “ความพอเพียง” ปองกัน “ความโลภ ความอยาก” ใหยึดหลักความพอเพียงของ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซ่ึงความพอเพียง เปนการปองกันความโลภและความอยากได อยาคิดหาเงิน 
ในทางท่ีมิชอบเพ่ือตอบสนองความตองการของตนเอง 
  (๙) พรอมถูกตรวจสอบ ขาราชการทองถ่ินตองพรอมถูกตรวจสอบจากการใชอํานาจของตนเอง 
หากตนเองใชอํานาจโดยปฏิบัติถูกตองตามกฎระเบียบ ก็ไมตองกลัวการถูกตรวจสอบใดๆ ท้ังสิ้น 
  (๑๐) “ของรอน” ทําให “เกาอ้ีรอน” ของรอนไมดี ไมตองกินของรอน ใหกินของสบายเย็นๆ 
 

การสรางจิตสํานึกและความตระหนักของประชาชน/เยาวชน 
๑. ประชาชน/เยาวชนมีจิตสํานึก/ความตระหนัก เพ่ืออะไร 
  (๑) ความเปนเจาของทองถิ่น เกิดความรูสึกวาเปนเจาของทองถ่ิน ซ่ึงการท่ีประชาชนรูสึกวา 
เปนเจาของทองถ่ินจะกอใหเกิดประโยชนตอการบริหารงานของทองถ่ิน กลาวคือ เม่ือประชาชนในทองถ่ินเกิด 
ความรูสึกเปนเจาของทองถ่ินประชาชนก็จะใหความรวมมือชวยกันดูแลทองถ่ินของตนเอง 
  (๒) ความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย การท่ีประชาชนมีความตระหนักวาการ 
ทุจริตเปนเรื่องไมดี เปนคุณสมบัติของการสรางพลเมืองท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย 
  (๓) การรวมสรางวัฒนธรรมการเมืองประชาธิปไตย ถาประชาชนมีความตระหนักวาการทุจริต
เปนเรื่องไมดี จะกอใหเกิดการสรางวฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
  (๔) การปองกันรักษาประโยชนสาธารณะของทองถิ่น ตองใหประชาชนและเยาวชนตระหนกั
การรักษาผลประโยชนสาธารณะทองถ่ิน ซ่ึงจะทําใหประชาชนและเยาวชนเกิดจิตสํานึกรักบานเกิดของตนเอง
ตามมา 
  (๕) สรางพลังอํานาจของประชาชน/เยาวชน ตองสรางพลังของประชาชนใหมากข้ึน 
2. ผลดีท่ีประชาชนมีจิตสํานึกและความตระหนัก 
  (๑) การบริหารทองถิ่นตองระมัดระวัง ประชาชนจะใหความสนใจกับผูบริหารทองถ่ิน ซ่ึงทํา 
ใหผูบริหารทองถ่ินตองระมัดระวังไมประมาทในการบริหารงาน ตองมีความละเอียดรอบคอบ การบริหารงาน 
ตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ หากประชาชนไมใหความสนใจผูบริหารทองถ่ินแลว จะสงผลทําใหผูบริหาร 
ทองถ่ินบริหารงานท่ีผิดพลาดได 
  (๒) ไมเลือก/เลือก บุคคลท่ีมีแนวโนมทุจริต/ไมทุจริต ซ่ึงจะทําใหไมเกิดปญหาการทุจริต 
  (๓) ไมเรียกรอง/รองขอ ส่ิงท่ีนําไปสูการทุจริต ประชาชนจะไมเรียกรองหรือรองขอในสิ่งท่ี 
ไมถูกตอง ซ่ึงการทุจริตเกิดจากการเรียกรองหรือรองขอในสิ่งท่ีไมถูกตอง เม่ือประชาชนไมเรียกรองหรือรองขอ 
ในสิ่งท่ีไมถูกตองจึงทําใหผูบริหารเกิดความสบายใจในการบริหารงาน ไมตองสรรหาสิ่งตางๆ ท่ีประชาชนรอง 
ขออยางไมถูกตอง นําไปสูการทุจริตได 
  (๔) การใชอํานาจทางปกครองเพ่ือประโยชนสาธารณะ เม่ือผูบรหิารทองถ่ินใชอํานาจ 
ทางการปกครองตามกฎหมายจัดการกับสิ่งท่ีประชาชนทําไมถูกตอง เพ่ือประโยชนสาธารณะ ประชาชนใน 
ทองถ่ินจะไมตอตานการกระทําของผูบรหิารทองถ่ิน เพราะประชาชนเขาใจวาเปนการกระทําท่ีถูกตอง 
ตองจัดการผูท่ีทําไมถูกตอง 
  (๕) การใชงบประมาณทุกบาททุกสตางคเพ่ือสาธารณะ ผูบริหารทองถ่ินจัดสรรงบประมาณทุก
บาททุกสตางคเปนไปเพ่ือประโยชนสาธารณะ 
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  (๖) เต็มใจเสียภาษีทองถิ่น ประชาชนเต็มใจเสียภาษี เกิดความรูสึกวาภาษีท่ีเสียไปเกิด
ประโยชนตอตัวประชาชนเอง 
  (๗) เปนพลังผลักดันการกระจายอํานาจ ประชาชนจะเปนผูเรียกรอง และผลักดันใหมีการ
กระจายอํานาจสูทองถ่ินมากข้ึน 
3. ผลดีท่ีเยาวชนมีจิตสํานึกและความตระหนัก 
  (๑) เปนการสรางพลเมืองรุนใหม ไดพลเมืองรุนใหมท่ีจะตองมาทดแทนรุนเกา 
  (๒) ลดคติ “โกงไมเปนไร ทําประโยชนใหประชาชน” ลบฐานคติท่ีวา “โกงไดไมเปนไร 
ทําประโยชนใหประชาชน” หากเยาวชนมีความตระหนักแลวจะไดไมตองกลัววาจะมีการโกงเกิดข้ึน ซ่ึงการโกง 
ในวัยเรียนจะทําใหเกิดการโกงในวัยทํางานตามมาดวย ซ่ึงความคิดท่ีวาตนเองทําประโยชนไดมากมายโกงเพียง 
เล็กนอยไมเปนไรเปนความคิดท่ีผิด ตองพิจารณาวาการโกงกับการทําประโยชนเปนคนละเรื่องกัน 
   (๓) ไดนักการเมืองรุนใหม 
   (๔) สรางความหวงใย และผูกพันทองถิ่น เยาวชนจะเกิดความผูกพันและมีความหวงใย 
ทองถ่ิน มีความเขาใจทองถ่ิน นําไปสูการพัฒนาทองถ่ินของเยาวชน 
   (๕) เปนพลังพัฒนาทองถิ่น 
  (๖) มีทัศนคติท่ีดี ตอการเมืองการปกครองทองถิ่น 
 

4. แนวทางการสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชน  
(1) การบริหารงานจะตองใหประชาชนรูวา ทําอะไร ทําท่ีไหน ทําอยางไร   

    (2) สงเสริมองคกรประชาชนหรือกลุมประชาชน เชน กรรมการชุมชน คณะกรรมการหมูบาน 
เปนตน สงเสริมใหมีกลุมท่ีหลากหลายและใหกลุมมีความตระหนักตอการบริหารงานท่ีโปรงใสปราศจาก  
การทุจริต  
    (3) เปดประตูใหประชาชนเขาถึงองคกรได เปดกวางใหประชาชนเขาถึงการบริหารงานได 
เพ่ือใหฝายการเมืองและฝายประจําทราบวาการบริหารงานเกิดปญหาตรงไหน จากเสียงสะทอนของประชาชน  
    (4) มีการใหรางวัลหรือสิ่งตอบแทนแกประชาชน/กลุมประชาชน ซ่ึงการใหรางวัลหรือสิ่งตอบ 
แทนเปนท้ังเงินและไมใชเงิน เชน การสนับสนุนงบประมาณในการทําโครงการตางๆ ของประชาชน  
5. แนวทางการสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเยาวชน   
     (1) ดานการศึกษาในระบบ/นอกระบบ เชน การสอดแทรกเนื้อหาการสรางจิตสํานึกในระบบ
การศึกษา การจัดทําเปนหลักสูตรการศึกษา   
    (2) การสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน ท้ังนี้ ผูบริหารทองถ่ินตองเปนผูสรางจิตสํานึกและความ
ตระหนัก สรางความเขาใจแกเยาวชนดวยตนเอง  
   (3) การสนับสนุนกลุมเด็กเยาวชนใหเฝาระวังการทุจริต เนื่องจากการทุจริตเกิดข้ึนในทุกภาค
ทุกหนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองพรอมสนับสนุนกิจกรรมในการเฝาระวังการทุจริตแกเด็กและ
เยาวชน เชน การสรางจิตสํานึก โดยการสอดแทรกกิจกรรมความซ่ือสัตยสุจริตในทุกกิจกรรม สอดแทรกความ

ซ่ือสัตยสุจริต การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตย (ที่มาขอมูล : รองศาสตราจารย
ตระกูล มีชัย ,บรรยายในการประชุมเชงิปฏิบตัิการคณะทํางานองคกรปกครองสวนทองถิน่ตนแบบ ดานการ
ปองกนัการทุจรติ วันท่ี 27 – 29 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเอเชีย แอรพอรท จังหวัดปทุมธาน,ี ถอดเทป
และเรียบเรียงโดยสุวมิล แมลงภูทอง สํานักปองกนัการทุจริตภาคการเมืองสํานักงาน ป.ป.ช.) 
 
 

      
 
         แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 



12 

คุณธรรมสูการปฏิบัติ 
การท่ีจะนํานามธรรมของคุณธรรมใหสามารถนําไปปฏิบัติไดประกอบดวย 7 ข้ันตอน ดังนี้ 
1. ใหความรูความเขาใจในสาระสําคัญของคุณธรรม  
  ตัวอยางเชน  
  “ความซ่ือสัตย” ไมใชซ่ือสัตยเฉพาะตอนเก็บของได แตตองซ่ือสัตยตอตนเอง ครอบครัว สถาบัน 
องคกร สภาพแวดลอม บานเมือง กฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ท้ังหลายท่ีกลาวมาขางตนนี้ คือ ความซ่ือสัตย 
  “ประชาธิปไตย” ตองเขาใจใหถองแทวาหมายถึงอะไร กลาวคือ การรวมกันของคนมี 3 รูปแบบ   
ไดแก   1. เผด็จการ คือ มีผูท่ีใหญกวาทุกคน 

2. ตางคนตางทํา 
3. การปรึกษาหารือกัน ดวยหลัก 3 ประการ ไดแก 
1) เคารพซ่ึงกันและกัน (เคารพสิทธิ กติกา กฎหมาย หลักธรรมของศาสนา) 
2) รวมกันรับผิดชอบงาน ทุกคนตองมีความรับผิดชอบในงานสวนรวม มีการแบงหนาท่ีให 

ทุกคน และทุกคนตองรับผิดชอบตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
3) ใชกระบวนการทางปญญาในการแกปญหา เม่ือเกิดปญหาใหใชหลักปญญาในการ 

พิจารณา 
 

2. การสรางจิตสํานึก (Awareness) 
  ตองเขาใจวาสาระสําคัญของสิ่งนั้นๆ คืออะไร ใหรูบาปบุญคุณโทษ ตระหนักถึงบาปบุญคุณโทษ 
ถาไมปฏิบัติแลวจะเกิดอะไร อภิปรายวามีคุณมีโทษอยางไร แลวมีความคิดวาเกิดความจําเปนตองกระทําสิ่งนั้นๆ 
เกิดความรูสึกวาตองทําอะไรสักอยางแลว นิ่งเฉยไมได 
 

3. แลวจะทําอะไร 
  ทําไดโดยการสรางคานิยม ซ่ึงคานิยมจะนําไปสูการปฏิบัติไดในท่ีสุด กลาวคือ คานิยมเกิดจาก
การเห็นแบบอยาง สามารถสรางไดดวยการพาไปดูแบบอยางท่ีดี ซ่ึงจะทําใหเกิดการอยากทําตามแบบอยางท่ีดี 
นั้นๆ 
 

4. สรางความรวมมือ 
  สรางกิจกรรม ซ่ึงตองมีผูนํา นําใหคิดกําหนดกิจกรรม เพ่ือใหเกิดความรวมมือ 
 

5. สรางความรับผิดชอบ 
  ผูบังคับบัญชาตองเขามาดูแลวชื่นชมผลงานท่ีไดทํารวมกัน มีการยกยองเชิดชูเกียรติ ซ่ึงจะทําเกิด
ความรับผิดชอบ 
 

6. สรางความผูกพัน (Commitment) 
  มีการทํากิจกรรมตอเนื่อง ซ่ึงจะกอใหเกิดความผูกพัน 
7. สรางอุดุมการณ 
  มีการกระทํากิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่องจนไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติระดับสูงจากหนวยงาน/
องคกร/บุคคลท่ีสําคัญตางๆ การไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติดังกลาวจะนําไปสูการปฏิบัติอยางยั่งยืน การสราง
จิตสํานึกท่ีจทําใหเกิดการปฏิบัติอยางยั่งยืนไดนั้นตองปฏิบัติใหครบท้ัง 7 ข้ันตอน ดังกลาว 
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การสรางหลักความซ่ือสัตยสุจริตในองคกร 
  การพัฒนาองคกรใหมีความซ่ือสัตยสุจริตตองมีผูนํา การสรางหลักความซ่ือสัตยสุจริตในองคกร
ตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
  1) ตองนําผูนําองคกรมาพัฒนา โดยการจัดประชุมสัมมนาสรางจิตสํานึกในการสรางความ
ซ่ือสัตย อภิปรายในการสรางจิตสํานึก สรางคานิยม จนเกิดความนิยมชมชอบ อภิปรายจนเกิดความคิดเห็นวาจะ
กลับไปทําอะไรในการสรางความซ่ือสัตย 
  2) ผูนํากลับไปปลุกจิตสํานึกใหเกิดความซ่ือสัตยแกลูกนอง บุคลากรในสํานัก เชน วางระเบียบ
การปฏิบัติงาน การตรวจสอบการทํางาน การใหบุคลากรในองคกรมีสวนรวมในการคิดวางระเบียบขอปฏิบัติ 
แผนงาน โครงการ เพ่ือใหมีสวนชวยในการพัฒนาองคกรและชุมชน เปนตน 
  3) เกิดความรวมมือ ทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เกิดความผูกพัน ชวยกันเรื่อง
งบประมาณ ซ่ึงปจจัยท่ีจะทําใหงานประสบความสําเร็จ ไดแก 
  1) Man คน 
  2) Money เงิน 
  3) Material อุปกรณเครื่องมือ 
  4) Management การจัดการ 
  5) Time เวลา 
  4) ติดตามประเมินผล 
 
  5) ประชาสัมพันธโครงการ ซ่ึงเปนหนาท่ีท่ีสําคัญของหัวหนา ประชาสัมพันธใหผูอ่ืนไดทราบโดย
ท่ัวกัน 
  6) จัดสงเสริมใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติ จัดนิทรรศการตางๆ 
 
คุณธรรมสําหรับผูนํา 
  ผูนําท่ีดีตองมีคุณธรรมอยางนอย 2 ประการ ไดแก 
1. ไตรสิกขา 
  พัฒนาชีวิตของตนเองดวยตนเอง พัฒนาตนเองใหเปนคนดีดวย “ไตรสิกขา” คําวา “ไตร” 
หมายถึง สาม คําวา “สิกขา” หมายถึง เรียนรูและนําไปปฏิบัติแกปญหาดวยไตรสิกขา ซ่ึงไตรสิกขาประกอบดวย 
  1) ศีล หมายถึง การรูดี รูชั่ว (ดีควรทํา ชั่วไมควรทํา) 
  2) สมาธิ หมายถึง การทําใจใหบริสุทธิ์ ไมโกรธ ไมโลภ ไมหลง สงบ  
   - เกิดสติ คือ รูตัวตลอดเวลา รูทันตัวเอง มีสติจะไดไมทําชั่ว  
   - สัมปชัญญะ คือ รูตัววาทําอะไร แลวรูวาจะเกิดผลอะไรจากการกระทํานั้น เชน ถา  
เราขับรถเร็ว รูวาจะเกิดอะไรข้ึนจากการขับรถเร็วนั้น 
  3) ปญญา ขบวนการท่ีเรียกวาปญญา (Process of wisdom) ทางพระพุทธศาสนามี 2 วิธ ี
ไดแก 
  (1) สมถกรรมฐาน เปนการทําใจใหบริสุทธิ์กอนคิด เม่ือมีความขับของใจเกิดข้ึนใหเริ่มตนจากการ
ทําใจใหบริสุทธิ์ ไมคิดในขณะท่ีใจกําลังโกรธ ใจวาวุน กลาวคือ เม่ือมีปญหาตองทําใจใหสงบกอน เชน มีปญหาไม
ถูกกับเจานาย เงินไมพอใช ใหทําใจใหบริสุทธิ์ สงบ กอนคิดแกปญหาดังกลาว 
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  (2) วิปIสสนากรรมฐาน เปนการคิดโดยใช อริยสัจ 4 ไดแก 
   - ทุกข 
   - สมุทัย คือ เหตุใหทุกขเกิด วเิคราะหสาเหตุของทุกข 
   - นิโรธ คือ ความดับทุกข กําหนดทางเลือกท่ีจะแกปญหา 
   - มรรค คือ ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ไดแก 
   - ประเมินทางเลือกในการแกปญหา วาแตละทางทําแลวสงผลดีหรือเสียอยางไร 
   - เม่ือประเมินทางเลือกแลวใหเลือกทางปฏิบัติ 
2. พรหมวิหาร 4 
  พรหมวิหาร แปลวา ธรรมของพรหมหรือของทานผูเปนใหญ พรหมวิหารเปนหลักธรรมสําหรับ
ทุกคน เปนหลักธรรมประจําใจท่ีจะชวยใหเราดํารงชีวิตอยูไดอยางประเสริฐและบริสุทธิ์ หลักธรรมนี้ 
ไดแก 
  เมตตา ความปรารถนาใหผูอ่ืนไดรับสุข เม่ือเห็นปญหาของชาวบานมีความสงสาร 
  กรุณา ความปรารถนาใหผูอ่ืนพนทุกข ลงไปชวยจัดกิจกรรมเพ่ือชวยชาวบาน 
  มุทิตา ความยินดีเม่ือผูอ่ืนไดดี ชื่นชมในความดี 
ความสุขมี 5 ข้ัน ไดแก 
  1. ความสุขท่ีเกิดจากการรองรําทําเพลง เปนความสุขข้ันตอน เรียกวา ข้ันปราโมทย 
  2. ความสุขท่ีเกิดจากการทําความดี เรียกวา ข้ันปกติ 
  3. ความสุขท่ีเกิดจากการเห็นผลของการกระทําความดี ชื่นชมจากการทําความดี เรียกวา  
ข้ันอ่ิมเอม 
  4. ความสุขท่ีเกิดจากปราศจากทุกขโรคภัย 
  5. ความสุขท่ีเกิดจากจิตใจสงบ 
  อุเบกขา การรูจักวางเฉย ยึดม่ันในหลักธรรมของศาสนา เชื่อในกฎแหงกรรมไมเอนเอียงมี  
ความม่ันคง 
บทบาทผูนําคุณธรรม 
  1. ผูนําตองตระหนักถึงปญหาตางๆ ตลอดเวลา เชน ปญหาดานการศึกษา ปญหาดาน 
สิ่งแวดลอม ปญหาดานสังคม ปญหาดานเศรษฐกิจ เปนตน 
  2. สรางคานิยมวิสัยทัศน (วิสัยทัศน คือ ประสิทธิภาพของคนท่ีจะมองไปขางหนา มองไกล 
ใครมองไดไกล จะเรียกไดวามีวิสัยทัศนไกล) ผูนําท่ีดีตองมีวิสัยทัศน หม่ันศึกษาหาประสบการณใหทันกับการ 
เปลี่ยนแปลงกับสภาพแวดลอมภายนอก พัฒนาแผนงานใหทันกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ 
  3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดนวัตกรรม รูปแบบใหมๆ  การคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
กับคนอ่ืนๆ การศึกษาดูตัวอยางอ่ืนๆ จะทําใหไดความคิดใหมนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือจะมาพัฒนาองคกร คน 
ชุมชน ของตนเองใหเกิดความเจริญกาวหนา 
  4. เสนอความคิดแผนงาน หาผูรวมมือสนับสนุน ผูนําตองขายความคิด นําเสนอความคิด 
รวบรวมความคิดท่ีได_คุยแลกเปลี่ยนกัน เพ่ือท่ีจะหาแนวทางการพัฒนาแผนงาน หามผูนําทํางานคนเดียว ผูนํา 
ท่ีดีตองนําผูอ่ืนมาชวย ผูนําตองสรางคน สรางเครื่องมือ ในการเริ่มตนสรางความซ่ือสัตยไมตองเริ่มตนจาก 
ตัวเองกอนก็ได อาจเริ่มตนจากการรักแม น้ําลําคลอง รักชาติ ไดแก ปาไม ทรัพยากรธรรมชาติ ทองถ่ิน เปนตน 
โดยการสอนใหคนรักสิ่งเหลานี้ จัดกิจกรรมท่ีจะนําไปสูความซ่ือสัตยสุจริต 
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กระบวนการเกิดความรัก 
สามารถสอนใหรักไดดวยกระบวนการ ดังนี้ 
  1) รูจัก ทําใหรูจักความสําคัญของสิ่งนั้นๆ โดยการสัมผัส เขาไปรูจัก 
  2) เห็นความสําคัญ เม่ือรูจักแลวจะเห็นความสําคัญของสิ่งนั้นๆ 
  3) เกิดความหวงแหน 
  4) เกิดความรักเม่ือเกิดความรักแลวจะทําใหเกิดความซ่ือสัตยสุจริต 
5. จัดกิจกรรมตามแผนงานท่ีจะนําไปสูความซ่ือสัตยสุจริต อาจเริ่มจากจัดกิจกรรมท่ีวัด มี 
  การอบรมพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวของ อบรมลูกนองตลอดเวลา ผูนําจะเกงคนเดียวไมได ตอง
พัฒนาใหคนมีความสามารถ พัฒนาประชาชนใหเปนผูท่ีมีความรูความสามารถความเขาใจวาความซ่ือสัตยคืออะไร 
ถาทุจริตแลวจะเกิดความเสียหายอยางไร ในทางตรงกันขามถาลูกนอง ประชาชน ไมเขาใจ ผูนําจะเหนื่อยเปลา 
เม่ือทุกคนเขาใจในความหมายเดียวกัน เปาหมายเดียวกัน จะทําใหสามารถดําเนินงานไดสําเร็จโดยงาย 
6. ประชาสัมพันธ  
   เผยแพรผลงานใหประชาชน หนวยงานตางๆ มาชื่นชมผลงาน ซ่ึงทําเกิดใหขวัญกําลังใจ 

บุคลากรในหนวยงานตื่นตัว (ที่มาขอมูล : นายพะนอม แกวกําเนดิ,บรรยายในการประชุมเชงิปฏิบตัิการ
คณะทํางานองคกรปกครองสวนทองถิน่ตนแบบ ดานการปองกันการทุจรติ วนัที ่12 มีนาคม 2557 ณ 
โรงแรมทาวน อิน ทาวน กรงุเทพมหานคร,ถอดเทปและเรียบเรียงโดยสุวิมล แมลงภูทอง สํานักปองกนัการ
ทุจริตภาคการเมืองสํานักงาน ป.ป.ช.) 
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บทที ่3 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

พ.ศ. 2559  
๑. ท่ีมาของแผน 
  (๑) แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เปนแผนท่ีไดรวบรวมเอาแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม 
ตามท่ีมีปรากฏอยูในแผนพัฒนาสามป และท่ีไดพิจารณากําหนดใหมีเปนการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง 
  (๒) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีนํามาพิจารณาบรรจุไวในแผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน ดานการปองกันการทุจริต จะตองมีเนื้อหาและสาระสําคัญท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ซ่ึงประกอบดวย 
  ยุทธศาสตรท่ี ๑ : ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐาน 
ความคิดของคนในทุกภาคสวนในการรักษาผลประโยชนสาธารณะ 
  ยุทธศาสตรท่ี ๒ : บูรณาการการทํางานของหนวยงานในการตอตานการทุจริตและพัฒนา
เครือขาย 
  ยุทธศาสตรท่ี ๓ : พัฒนาความรวมมือกับองคกรตอตานการทุจริตและเครือขายระหวางประเทศ 
  ยุทธศาสตรท่ี ๔ : พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตรท่ี ๕ : เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต ใหกับบุคลากรทุกภาคสวน 
๒. วัตถุประสงคการจัดทําแผน 
  (๑) การเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุข 
แกประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกัน 
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชน โดยมิชอบ 
  (๒) การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ 
บานเมืองท่ีดี 
  (๓) การปรับปรุงและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรม 
ทองถ่ิน 
  (๔) การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี
ประสิทธิภาพและเขมแข็ง 
๓. รูปแบบและลักษณะของแผน 
 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต มีรูปแบบหรือเคาโครง ดังนี้ 
  สวนท่ี 1 บทนํา - หลักการและเหตุผล (สภาพปญหาการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
   - วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
   - เปาหมาย 
   - ประโยชนของการจัดทําแผน  
  สวนท่ี 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (ป 2559) 

- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการในป 2559 –
2561 แยกตาม 4 มิติ 

  สวนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
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4. รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวอยาง  
  ในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สิ่งสําคัญท่ีควรคํานึงถึงและสมควรไดพิจารณา
ดําเนินการใหมี ตามลําดับ คือ  
(๑) นโยบายของฝายบริหารดานการปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบหรือการทุจริต  
  ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมมีหรือมีนโยบายในลักษณะท่ีวานี้ไมชัดเจน ให  
ฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดพิจารณาใหมีหรือแกไขใหชัดเจนตามแตกรณี ดวยการกําหนดให  
การดําเนินการเพ่ือการปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบหรือการทุจริต เปนนโยบายประการหนึ่งของ  
ฝายบริหาร โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะทําใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดเกิดประโยชน  
สูงสุดแกประชาชน ในทองถ่ิน  
(๒) แผนงาน โครงการ กิจกรรมอ่ืนใด  
  ท่ีจะทําใหการดําเนินตามนโยบายของฝายบริหารตาม (๑) บรรลุผลเปนรปูธรรม และซ่ึงเปนการ
สอดรับกับการดําเนินการใหเปนไปตามแตละมิติท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดดวย คือ  
(๒.๑) มิติท่ี ๑ การปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต ตัวอยาง เชน การพิจารณากําหนดใหมี  
• โครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานนี้ โดยกําหนดใหมีวัตถุประสงค กลุมหรือกิจกรรมเปาหมายในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ท่ีสอดรับกับการมิติท่ี ๑ ในลักษณะดังนี้ 

มิติ 
กลุม/กิจกรรม 

เปาหมาย 
วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง 

มิติท่ี 1 การ
ปลูก และปลุก
จิตสํานึก การ
ตอตานการ 
ทุจริต  

1.1 การสรางจิตสํานึก  
และความตระหนักแก  
บุคลากรท้ังขาราชการ 
การเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมืองฝาย
สภาทองถิ่น 

กิจกรรม : พิจารณากําหนดใหมี เชน โครงการฝกอบรม สัมมนา 
การศึกษา ดูงาน การมอบหมายใหบุคคลในกลุมเปาหมายเขารับ
การศึกษาอบรมตามท่ีหนวยงานราชการจัดใหมีข้ึน และซ่ึงเปนกิจกรรมท่ี
มีวัตถุประสงคในการดําเนินการในลักษณะดังนี้ดวย 
วัตถุประสงค : เพ่ือใหบุคคลในกลุมเปาหมายมีจิตสํานึกและตระหนักถึง 
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น โดยให
ความสําคัญเก่ียวกับเรื่องดังตอไปนี้ดวย 

• ปฏิบัติหนาท่ีโดยมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน (EIT) 

• ปฏิบัติหนาท่ีดวยความถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย (IIT) 

• ปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบของตนอยางเปนธรรม มีความซ่ือสัตย   
สุจริต 

• คํานึกถึงประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ินและประเทศชาติ 
(IIT) 

• ปฏิบัติงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปรงใสและ 
ตรวจสอบได (IIT) 

• ไมใชตําแหนงหนาท่ีหรืออํานาจหนาท่ีในการแสวงหาประโยชน
แกตนหรือบุคคลใกลชิด (IIT) 

• ความเชื่อม่ันของบุคลากรในหนวยงานตองานและบรรยากาศใน
การทํางาน (IIT) 

      
 
         แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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มิติ 
กลุม/กิจกรรม 

เปาหมาย 
วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง 

  • มีความพรอมในการปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ี (EIT) 

• มีความสุภาพ กระตือรือรน เต็มใจ ทํางานรวดเร็ว และมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน (EIT) 

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวล 
จริยธรรม โดยใหความสําคัญเก่ียวกับเรื่อง ดังตอไปนี้ดวย 

• ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวชิาชีพ (IIT) 

• เจาหนาท่ีมีสวนรวมในการปรับปรุงกระบวนการจัดการ
ผลประโยชนทับซอน (IIT) 

1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปน
การขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน โดยให
ความสําคัญเก่ียวกับเรื่อง ดังตอไปนี้ดวย 

• มีการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันผลประโยชน
ทับซอน  (IIT) 

• เปดโอกาสใหบุคลากรในองคกรมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชนทับ
ซอน (IIT) 

• มีการจัดทําคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน (EBIT) 

• มีการปรับปรุงระเบียบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน (EBIT) 

• มีการรายงานผล และขอเสนอแนะในการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน (EBIT) 

      
 
         แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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มิติ 
กลุม/กิจกรรม 

เปาหมาย 
วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง 

 ๑.๒ การสรางจิตสํานึก 
และความตระหนักแก 
ประชาชนทุกภาคสวน
ในทองถิ่น 

กิจกรรม : พิจารณากําหนดใหมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมกาสัมมนา 
ศึกษาอบรม ศึกษาดูงาน การรณรงค  
วัตถุประสงค : โดยใหบุคคลท่ีเปนกลุมเปาหมาย คือ ผูประกอบ
กิจการและประชาชนทุกเพศและทุกภาคสวน ไดตระหนักในการ
ดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตน โดย 
1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
 - เสริมสรางคานิยมตอตานการทุจรติ 
1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน
สาธารณะ 
 - เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม 
 - จิตอาสาพัฒนาสังคมทองถ่ิน 
1.2.3 สรางจิตสํา นึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ขับเคลื่อนการดําเนินงานใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจําวัน 

 ๑.๓ การสรางจิตสํานึก 
และความตระหนักแก
เด็กและเยาวชน 

กิจกรรม : พิจารณากําหนดใหมีโครงการ/กิจกรรมการอบรมใหความรู 
การ 
ประกวด การยกยอง การมีสวนรวมกิจกรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในการตอตานการทุจริต 
วัตถุประสงค : ใหกลุมเปาหมายมีจิตสํานึกและตระหนักในความ
ซ่ือสัตย 
สุจริต การมีจิตสาธารณะ และตอตานการทุจริต 
1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต 
 -คายเยาวชนคุณธรรม 
1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
 -หลักสูตรโตไปไมโกง 
 -โรงเรียนคุณธรรม  
1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ  
 -เครือขายแกนนําเยาวชนบริการสาธารณะ  
 -เยาวชนอาสาพัฒนาทองถ่ิน 

      
 
         แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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(๒.๒) มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต ตัวอยาง เชน การพิจารณากําหนดใหมี  
• โครงการ/กิจกรรมประกอบแผนงานนี ้โดยกําหนดใหมีวัตถุประสงค  
กลุมเปาหมายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีสอดรับกับการมิติท่ี ๒ ในลักษณะดังนี้  
 

 
 
 

มิติ  
กลุม/กิจกรรม  

เปาหมาย  
วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง   

มิติท่ี 2   
การบริหาร  
ราชการเพ่ือ  
ปองกันกา ร  
ทุจริต  

๒.๑ มาตรการสราง 
ความโปรงใส ในการ 
ปฏิบัติราชการ  

กิจกรรม : โดยกําหนดใหมีระเบียบเปนแนวทางปฏิบัติภายใน/การออก 
คําสั่งใหถือปฏิบัติ เพ่ือใหมีการสรางกระบวนการท่ีมีความโปรงใสและ 
ตรวจสอบได ทุกข้ันตอน เก่ียวกับกรณีตอไปนี้  
2.1.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลัก  
คุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง/  
เงินเดือน และการมอบหมายงาน โดยใหความสําคัญในเรื่องตอไปนี้มาใช  
ประกอบการพิจารณาดวย  

• ดําเนินงานโดยปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ เปนอยางดี (EIT) 

• การรวมกลุมของเจาหนาท่ีในหนวยงานเพ่ือการบริหารงานท่ี
โปรงใส (EBIT)  

• การไดรับคําสั่งท่ีไมเปนธรรม โดยไมมีสาเหตุอันควร (IIT)  

• การไดรับการรองขอ/สั่งการดวยวาจาของผูบังคับบัญชาใหทํางาน
สวนตัว ท่ีมิใชงานราชการ อยางไมเหมาะสม (IIT)  

• การรับรูถึงผลเสียจากการไมปฏิบัติตามคําสั่งท่ีไมเหมาะสม (IIT) 

• การรับรูตอการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค พาไปสถานบันเทิง 
หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ประโยชนอ่ืนใดแก เจาหนาท่ี (EIT) 

• ธรรมเนียมปฏิบัติในการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค หรือ
ประโยชนอ่ืนใดแกเจาหนาท่ี (EIT) 

• การเอ้ือประโยชน/เลือกปฏิบัติตอผูรับบริการบางคนเนื่องจาก 
          ความสัมพันธสวนตัว (EIT) 

• ปฏิบัติหนาท่ีอยางไมเปนธรรม ใชตําแหนงหนาท่ีในทางมิชอบเพ่ือ 
           ผลประโยชนใหกับตนเองและพวกพองหรือบุคคลอ่ืน (EIT) 

• การใหสินบน เงินพิเศษ ความบันเทิง หรือประโยชนอ่ืนใดแก
เจาหนาท่ี (EIT) 

• การเสนอใหสินบน เงินพิเศษ ความบันเทิง หรือประโยชนอ่ืนใดแก  
          เจาหนาท่ี (EIT)  
 

      
 
         แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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มิติ  
กลุม/กิจกรรม  

เปาหมาย  
วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง   

  2.1.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหา  
พัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติ  
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด  
พิจารณาใหมีเนื้อหาเพ่ือใหมีการแกปญหาในเรื่องตอไปนี้ดวย  

• การใชจายงบประมาณท่ีไมสมควรผิดวัตถุประสงค ไมมี
ประสิทธิภาพ (IIT) 

• การใชจายเงินเพ่ือสงเสริมธุรกิจของตน/พวกพอง (IIT) 

• การรับรูเก่ียวกับการใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางไม
เหมาะสมหรือมากเกินความจําเปน ผิดวัตถุประสงค ไมมี
ประสิทธิภาพ (IIT) 

• การพัฒนาแผนและกระบวนการการจัดซ้ือ-จัดจาง (EBIT) 

• การเปดเผยขอมูลการจัดซ้ือ-จัดจางรายโครงการใหสาธารณะชน 
          ทราบผานเว็บไซตหรือสื่อชองทางอ่ืนๆ (EBIT) 
2.1.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน 
เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือก 
ปฏิบัต ิโดย 

• แนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน (EBIT) 

• คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน (EBIT) 

• การใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ (EIT) 

• บริหารจัดการท่ียุติธรรมและตรงไปตรงมาในการใหบริการ (EIT) 

• ใชเทคโนโลยีเพ่ือใหเปนมาตรฐาน โปรงใส มีประสิทธิภาพ (EBIT) 

• แสดงข้ันตอน ระยะเวลา อัตราคาบริการ อยางชัดเจน (EBIT) 

• ใหบริการโดยจัดลําดับกอน - หลัง (EBIT) 

• ใหบริการแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีเหมาะสม (EIT) 

• ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ (EIT) 

• รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (EBIT) 

      
 
         แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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มิติ   
กลุม/กิจกรรม   

เปาหมาย   
วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง    

 2.2 มาตรการการใช  
ดุลยพินิจและใช  
อํานาจหนา ท่ีใหเปน 
ไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 

กําหนดใหมีกรอบการใชดุลยพินิจของฝายบริหาร/เจาหนาท่ี/ใหเปนไปตาม 
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เชน 
2.2.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับ 
การบริการประชาชนรายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ 
ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

• การเปดเผยข้ันตอนและมาตรฐานระยะเวลาใหบริการอยางชัดเจน 
          (EIT) 

• การใหขอมูลเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานการใหบริการ (EIT) 

• แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใชใหบริการ (EIT) 
2.2.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ 
ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น 

• การใหขอมูลหนาท่ีความรับผิดชอบและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 
          (EIT) 

• ปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงการใชอํานาจหนาท่ีโดยชอบธรรมและถูก 
           กฎหมาย (EIT) 

• ปฏิบัติหนาท่ีโดยดําเนินการตามข้ันตอนอยางถูกตอง ไมผิดพลาด 
          (EIT) 

 2.3 การเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคลใน
การดําเนินกิจการการ 
ประพฤติปฏิบัติตนให
เปนท่ีประจัก 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาใหมีโครงการ/กิจกรรม ยกยอง เชิดชูเกียรติแกบุคคลท้ังภายใน
และภายนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีไดประพฤติปฏิบัติตนเปนท่ี
ประจกัษในความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต การบําเพ็ญประโยชน
เพ่ือสวนรวม โดยกําหนดใหมี 
2.3.1 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
         -พอ-แมดีเดน 
         -บุคคลตนแบบ 
2.3.2 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของ 
ทองถิ่น 
         -กิจกรรมวันพัฒนา 
2.3.3 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
         -โครงการปดทองหลังพระ 
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มิติ   
กลุม/กิจกรรม   

เปาหมาย   
วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง    

 2.4 มาตรการจัดการ
ในกรณีไดทราบ หรือ
รับแจงหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

2.4.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติ
หนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคูณธรรม จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 

• มิใหมีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือรองขอให 
ผูใชบริการพาไปสถานท่ีบันเทิงรวมถึงรองขอสิ่งอํานวยความสะดวกหรือ 
ประโยชนอ่ืนใด เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการใหบริการตามอํานาจหนาท่ี (EIT) 

• มิใหเจาหนาท่ีท่ีใหบริการเอ้ือประโยชนหรือเลือกปฏิบัติตอ 
ผูใชบริการบางคนเนื่องจากมีความสัมพันธสวนตัว (EIT) 

• มิใหเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยางไมเปนธรรมหรือมีการใหความ 
ชวยเหลือเปนพิเศษแกบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน1ตอบแทนสําหรับตนเอง
และพวกพองหรือบุคคลอ่ืน (EIT) 
2.4.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอท่ีได 
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัต ิ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

• มีแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต (IIT) 
          -รับการประเมิน ตรวจสอบ จากหนวยกํากับ ดูแล 
2.4.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตาม 
กฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

• มีกระบวนการท่ีเหมาะสมในการลงโทษผูกระทําผิดการทุจริต 
(IIT) 

• มีข้ันตอนการลงโทษผูกระทําผิดการทุจริตท่ีเหมาะสม (IIT) 

• มีการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําผิดการทุจริตอยางมี
ประสิทธิภาพ (IIT) 

      
 
         แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 



24 

(๒.๓) มิติท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน ตัวอยาง เชน การพิจารณากําหนดให
มี 

• โครงการ/กิจกรรมประกอบแผนงานนี้ โดยกําหนดใหมีวัตถุประสงค กลุมเปาหมายในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ท่ีสอดรับกับการมิติท่ี ๓ ในลักษณะดังนี้ 

 

 
 

มิติ   
กลุม/กิจกรรม   

เปาหมาย   
วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง    

มิติท่ี ๓ การ 
สงเสริมบทบาท
และการมีสวน
รวมของภาค 
ประชาชน 

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทาง 
ท่ีเปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมี 
สวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ 
ตามอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินได 
ทุกข้ันตอน 
 
 
 
 
 
 
3.2 การรับฟง
ความคิดเห็นการ  
รับและตอบสนอง
เรื่องรองเรียน/  
รองทุกขของ
ประชาชน  

3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร 
ของทางราชการ 

• ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไม
บิดเบือนขอเท็จจริง (IIT) 

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ 
บริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง 
เผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 

• การประกาศ เผยแพรแผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซ้ือจัดจาง (EBIT) 

• การเปดเผยขอมูลผลการจัดซ้ือจัดจางใหสาธารณชนทราบ (EBIT) 

• การเขาถึงขอมูลของประชาชนของหนวยงาน (EBIT) 

• ผลการประเมินการรับรูและการเขาถึงขอมูลภาคประชาชน (EBIT) 
3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ราชการท่ีเปนประโยชนกับการมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 

• การเผยแพรขอมูลการใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย 
ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยางชัดเจน (EIT)  
 

พิจารณากําหนดใหมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะทําใหประชาชนหรือ  
ผูมารับบริการหรือผูมีสวนไดเสียเก่ียวกับระบบการรองเรียนของหนวยงาน  
สามารถแบงเปนประเด็น ไดแก การตอบสนองขอรองเรียน ชองทางการ  
รองเรียน และการแจงผลการรองเรียน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนนิ  
กิจการ ตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะ  
การดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของ  
ประชาชนในทองถิ่น 
           - จัดประชาคม 
           - สนับสนุนเครือขายภาคประชาสังคม 

- จัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข/รองเรียนการทุจริต 
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มิติ   
กลุม/กิจกรรม   

เปาหมาย   
วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง    

  3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขได 
โดยสะดวก 

• การกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน (EBIT) 

• การประกาศเผยแพร/กระบวนการเรื่องข้ันตอนรองเรียน (EBIT) 

• มีวิธีการรองเรียนท่ีสามารถทําไดงาย (EIT) 

• มีชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีสะดวกและเหมาะสม (EIT) 
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณะอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/ 
รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการ 
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

• การแกไขขอรองเรียนอยางเหมาะสม (EIT) 

• การติดตามเรื่องรองเรียนและระบบใหผูรองเรียนติดตามผลไดดวย 
           ตนเอง 

• การแจงผลเรื่องรองเรียนหรือแจงผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่อง 
          รองเรียนใหผูรองเรียนมีประสิทธิภาพ (EIT) 

• มีมาตรการท่ีตองดําเนินการเรื่องรองเรียนภายใน 15วัน (EBIT) 

• การรายงานผลการดําเนินการหรือความกาวหนาเรื่องรองเรียน 
          (EBIT) 

• รายงานสรุปผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนในรอบเดือน (EBIT) 

• การกําหนดชองทางการรองเรียนการจัดซ้ือ-จัดจาง (EBIT) 

• การกําหนดหนวยงานหรือผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนการจัดซ้ือ-จัด 
          จาง (EBIT) 

• การรายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนจัดซ้ือ-จัดจาง ใหผูรอง 
          ทราบ (EBIT) 

• มีระบบการแจงเบาะแสการทุจริต (IIT) 

• มีระบบการคุมครองผูใหเบาะแสการทุจริต (IIT) 

• เปดชองทางการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต (IIT) 
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(๒.๔) มิติท่ี ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการ  
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตัวอยาง เชน การพิจารณากําหนดใหมี  

• โครงการ/กิจกรรมประกอบแผนงานนี้ โดยกําหนดใหมีวัตถุประสงคกลุมเปาหมายในการดําเนินโครงการ/ 
กิจกรรม ท่ีสอดรับกับการมิติท่ี ๔ ในลักษณะดังนี้ 

มิติ    
กลุม/กิจกรรม    

เปาหมาย    
วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง     

 3.3 การสงเสริมให   
ประชาชนมีสวนรวม   
บริหารกิจการของ 
องคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน 

พิจารณากําหนดใหมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะทําใหประชาชน 
หรือประชาคมในทองถ่ินไดมีโอกาสเขามารับทราบและมีสวนรวมใหความ  
คิดเห็น การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินการจัดทํางบประมาณ การจัดทํา  
กิจกรรมอ่ืนใด รวมท้ังการมีสวนรวมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ประจาํปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การ  
จัดทํางบประมาณ  
      -แตงตั้งเปนกรรมการจัดทําแผนพัฒนา 

• การมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ (EBIT) 

• การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ 
(EBIT) 

• การมีสวนรวมดําเนินการตามโครงการ (EBIT) 
3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 
       -แตงตั้งเปนกรรมการจัดหาพัสดุ 
3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
       -แตงตั้งเปนกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

• การมีสวนรวมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ (EBIT) 

• การมีสวนรวมในการปรับปรุงแก_ไขโครงการ (EBIT) 

มิติ   
กลุม/กิจกรรม    

เปาหมาย   
วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง    

มิติท่ี 4 การ
เสริมสรางและ 
ปรับปรุงกลไก 

ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ

องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน 
ตามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 
 
 
 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผู
กํากับดูแล 

• กลุมงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการทํางานอยางเปน
อิสระ (IIT) 

• ระบบการตรวจสอบภายในสามารถปองกันการทุจริตได (IIT) 
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มิติ 
กลุม/กิจกรรม    

เปาหมาย 

 

วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง 

  4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมี
การจัดทําแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเส่ียง และรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

• มีระบบปองกันหรือตรวจสอบการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี (EBIT) 

• มีการนําผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต (IIT) 

รับรูถึงแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนอยางดี (IIT) 
 ๔.๒ การสนับสนุนให 

ภาคประชาชนมีสวน 
รวมตรวจสอบการ 
ปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตาม
ชองทางท่ีสามารถ
ดําเนินการได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๓ การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถ่ิน 

ออกระเบียบภายในหรือคําสั่งใหถือปฏิบัติ เรื่องการสงเสริมหรือสนับสนุน
ใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการดําเนินโครงการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน สําหรับใหเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการ 
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ 
บริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ 
พนักงาน ลูกจาง 
         - แตงตั้งเปนกรรมการบรหิารงานบุคคล 
         - เปดเผยขอมูลขาวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล 
4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหาร งบประมาณ การรับ-จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสิน
ของทางราชการ 
         - แตงตั้งเปนกรรมการพิจารณางบประมาณ/ติดตามประเมินผล           
การใชจายงบประมาณ 
         - การจัดใหมีและการเผยแพรรายละเอียดขอมูลการดําเนิน
โครงการและการใชงบประมาณ ใหประชาชนในทองถ่ินไดทราบลวงหนา
และใหขอมูลท่ีวานี้แกบุคคลท่ีรองขอหรือขอดู 
4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหา 
พัสดุ 
         - แตงตั้งเปนกรรมการจัดหาพัสดุ 
         - ฝกอบรมใหความรูท่ีเก่ียวของกับการพัสดุ 
         - ออกประกาศรายงานผลการดํา เนินการโครงการทุกข้ันตอนให
ประชาชนไดทราบ และตามชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลได
โดยสะดวก 
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ี
เกี่ยวของไดกําหนดไว 
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หมายเหตุ ประเด็นในแบบสํารวจการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานของหนวยงาน 
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

-  EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายนอก 
องคกร ) 

- IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายในองคกร) 
- EBIT คือ Evidence Base Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากหลักฐานเชิง 

ประจักษ ) 
 
 

มิติ    
กลุม/กิจกรรม    

เปาหมาย    
วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง     

  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
4.4 การพัฒนา 
เครือขายการปองกัน 
การทุจริต 
 
 

 
- การพิจารณาใหมีแผนงาน/โครงการสําหรับสมาชิกสภาทองถ่ิน

เปนการเฉพาะ หรือรวมกับฝายบริหาร/พนักงาน/ขาราชการ
ทองถ่ินเขารวมการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงาน
ของสภาทองถ่ิน และการเสริมสรางความรูในการปฏิบัติหนาท่ี
ของฝายบริหารใหเปนตามกฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานของฝายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 

- การใหความรูความเขาใจตามโอกาส เก่ียวกับขอบังคับการ
ประชุมสภาวิธีการตรวจสอบของสภา ไมวาจะเปนการตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ การตั้งกระทู รวมท้ังการทําความ
เขาใจลวงหนาในขอกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งท่ีเก่ียวของกับเรื่อง
ท่ีฝายบริหารเสนอใหสภาพิจารณา 

พิจารณากําหนดใหมีแผน/โครงการ/กิจกรรม การสงเสริมแนวรวมหรือ
การสรางเครือขายกับทุกภาคสวนในการปองกันการทุจริต/การเฝาระวัง
การทุจริตในเขตพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4.4.1 เขารวมเปนหรือจัดตั้งเครือขายในและนอกพ้ืนท่ีในการปองกัน
การทุจริต 

• มีการพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือ
การปองกันการทุจริต เชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชา
สังคม (IIT) 

4.4.2 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 

• มีการเผยแพรหลักการ แนวความคิด ท่ีเก่ียวของกับการตอตาน
การทุจริต เชน มีเวที บอรด เว็บไซต หรือชองทางอ่ืนๆ (IIT) 
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1. จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. ศึกษากรอบแนวคิด รูปแบบ และรายละเอียด 
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
ตามแนวทางของสํานักงาน ป.ป.ช.  

3. ทบทวนปรับปรุงและเพ่ิมเติมโครงการ/ 
กิจกรรม/มาตรการในแผนพัฒนา 3 ป8 
(พ.ศ. 2559 - 2561) ขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน และจัดหมวดหมูโครงการ/ 
กิจกรรม/มาตรการดังกลาว ตามกรอบแนวคิด 
การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4  
มิต ิ

4. นําโครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีปรับปรุงแลว 
ตามขอ 3 มาจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการ 
ทุจริต (3 ปถัดไป) ตามรูปแบบเคาโครงการ  
จัดทํา แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
ประกอบดวย 3 สวน 

5. ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

6. จัดทํารายงานผล 

บทท่ี 4 
ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 

ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ข้ันตอนท่ี 1 
จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงควรแตงตั้งคณะทํางาน 
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงอยางนอยควรประกอบดวย 
  ๑. ผูบริหารทองถ่ิน/รองผูบริหารทองถ่ิน/หรือฝายบริหารท่ีไดรับมอบหมาย 
  ๒. ประธานสภาทองถ่ิน/รองประธานสภาทองถ่ิน/สมาชิกสภาทองถ่ิน 
  ๓. ปลัดองคการบริหารสวนทองถ่ิน/รองปลัดองคการบริหารสวนทองถ่ิน 
  ๔. ผูอํานวยการกองคลัง/ผูอํานวยการสํานักการคลัง/หัวหนาสวนการคลัง/ฝายการคลัง 
ท่ีไดรับมอบหมาย 
  ๕. ผูอํานวยการกองวิชาการ/ผูรับผิดชอบการวางแผนและจัดทํานโยบายท่ีไดรับมอบหมาย 
  ๖. นิติกร/เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน/ 
  7. ผูท่ีไดรับมอบหมายอ่ืนๆ 
  ใหคณะทํางานมีหนาท่ี ดังนี้ 
  1. ศึกษาวิเคราะหทําความเขาใจกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  2. วางแผน จัดทํา ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  3. กํากับดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  4. จัดทํารายงานติดตามและสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  5. หนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นควรเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมกับ 
สภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ 
 

ข้ันตอนท่ี 2 
ศึกษากรอบแนวคิด รูปแบบ รายละเอียดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  ศึกษากรอบแนวคิด รูปแบบ รายละเอียดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ดังนี้ 
  1. กรอบแนวคิดความรูท่ีเก่ียวของกับการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 มิติ 
สามารถศึกษาไดจากบทท่ี 2 แนวความคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  2. รูปแบบ รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย 4 มิติ สามารถศึกษา 
ไดจากบทท่ี 3 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2559 -2560) 
 

ข้ันตอนท่ี 3 
ทบทวนปรับปรุงและเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการในแผนพัฒนา 3 ป6 
  ทบทวนปรับปรุงและเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการในแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559 - 
2561) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และจัดหมวดหมูโครงการ/กิจกรรม/มาตรการดังกลาว ตามกรอบ 
แนวคิดการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 มิติ ดังนี้ 
 

  1. ทบทวนปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีมีในแผนอยูแลว และนํามาจัดหมวดหมู ให

สอดคลองตามกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 มิติ 

  2. พิจารณาเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสอดคลองตามกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติ 
การปองกันการทุจริต 4 มิติ ซ่ึงมีท้ังใชงบประมาณและไมใชงบประมาณในการดําเนินการ  
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  ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามความ
เหมาะสมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ สําหรับการเริ่มตนการจัดทําแผนปองกันการทุจริตในปแรกอาจ
พิจารณาเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีไมใชงบประมาณในการดําเนินการเปนลําดับแรกเพ่ือใหสามารถ
จัดทําแผนปองกันการทุจริตไดในปแรก (ป พ.ศ. 2559) และในปถัดไป (ป พ.ศ. 2560 – 2561) อาจพิจารณา
เพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีจําเปนตองใชงบประมาณในการดําเนินการตอไป 
ข้ันตอนท่ี 4 
จัดทําแผนปองกันการทุจริต 
  นําโครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีปรับปรุงแลวจากข้ันตอนท่ี 3 มาจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ปองกันการทุจริต (ป 2559 – 2561) ตามรูปแบบหรือเคาโครงแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ดังนี้ 
สวนท่ี 1 บทนํา  - หลักการและเหตุผล (สภาพปญหาการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
  - วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
  - เปาหมาย 
  - ประโยชนของการจัดทําแผน 
สวนท่ี 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (ป 2559 – 2561) 
  - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการใน 
    ป 2559 –2561 แยกตาม 4 มิติ 
สวนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
         แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 



มิติที่ 1 การปลูกจิตสํานึกแลสรางความตระหนัก

ผลตอการปองกันการทุจริต

(โดยสรุป)

1.1 การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกบุคลากรทั้ง
ฝายการเมืองและประจํา

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาความรูเกี่ยวกับระบบแทงของ
พนักงานเทศบาล

บุคลากรเทศบาล ผูบริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาล มีความรูความเขาใจหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม สงผลใหการปฏิบัติหนาที่ของทุกฝาย
เปนไปดวยความสุจริต เที่ยงธรรม และเกิด
ประโยชนสูงสุด

สํานักปลัดเทศบาล

1.2 การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักของภาคธุรกิจ
และประชาชน

- โครงการจัดประชุมวิชาการและรณรงครวมพลังสรางสุขภาพ           
“วันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ” โรงพยาบาลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ประจําป พ.ศ. 2559

ผูนําชุมชน และประชาชนยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม รูจักเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อ
ประโยชนสวนรวม

- กองการแพทย

-  โครงการสงเสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช

- กองการแพทย

- โครงการสงเสริมแมบานและเยาวชนจัดกิจกรรมประเพณี บุญสารท
เดือนสิบ

- กองสวัสดิการสังคม

- โครงการพัฒนาและฝกอบรมอาสาสมัครพลังแผนดิน เอาชนะยาเสพติด
และสมัชชาชุมชนในเขตเทศบาล

- กองสวัสดิการสังคม

-  โครงการพัฒนาและสนับสนุนการทํางานขององคกรชุมชน - กองสวัสดิการสังคม

-  โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพของชุมชน - กองสวัสดิการสังคม

- โครงการฝกอบรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชนในเขตเทศบาล - กองสวัสดิการสังคม

- โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา - กองสวัสดิการสังคม

- โครงการพัฒนาศักยภาพองคกรสตรีในเขตเทศบาล - กองสวัสดิการสังคม

- โครงการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพองคกรศาสนาในเขตเทศบาล - กองสวัสดิการสังคม

- โครงการสงเสริมสุขภาพและการแขงขันกีฬาชุมชน - กองสวัสดิการสังคม

แผนปฏิบัติการดานการปองกันละปราบปรามการทุจริต ป พ.ศ. 2559

ชื่อหนวยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการประเด็น หมายเหตุ

(แบบ สปม.1/56) 
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มิติที่ 1 การปลูกจิตสํานึกแลสรางความตระหนัก

ผลตอการปองกันการทุจริต

(โดยสรุป)

- โครงการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมแกชุมชน 
องคกรตางๆ

- กองสวัสดิการสังคม

- กิจกรรมแผนไทยสําหรับผูสูงอายุโครงการสงเสริมสุขภาพและพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ

- กองสวัสดิการสังคม

- กิจกรรมอาชีวบําบัดในผูสูงอายุ สงเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุ

- กองสวัสดิการสังคม

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานสังคมในผูสูงอายุ - กองสวัสดิการสังคม

- กิจกรรมฟนฟูสุขภาพดานรางกายผูสูงอายุ - กองสวัสดิการสังคม

- โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน - กองสวัสดิการสังคม

- โครงการจัดหาอุปกรณสําหรับผูพิการ / ผูสูงอายุที่ยากไร - กองสวัสดิการสังคม

- โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ (กิจกรรมการอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา)

- สํานักการศึกษา

- ฝกอบรมสัมมนาเตรียมความพรอมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
รองรับการเขาสุประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา

- สํานักการศึกษา

- โครงการฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล (กิจกรรมประชุม
ปฐมนิเทศพนักงานคร)ู

- สํานักการศึกษา

- โครงการฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล - สํานักการศึกษา

- โครงการฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลดานการศึกษาและ
สภาพแวดลอม

- สํานักการศึกษา

แผนปฏิบัติการดานการปองกันละปราบปรามการทุจริต ป พ.ศ. 2559

ชื่อหนวยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเด็น โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

(แบบ สปม.1/56) 
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มิติที่ 1 การปลูกจิตสํานึกแลสรางความตระหนัก

ผลตอการปองกันการทุจริต

(โดยสรุป)

1.3 การปลูกฝงจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน

- กิจกรรมสงเสริมความรูในการปองกันและปราบปรามทุจริตใหแก
นักเรียน "เยาวชนรุนใหมหัวใจสุจริต"

เด็กและเยาวชนมีความรูความเขาใจ ถึงผลเสียที่
เกิดขึ้นจากการทุจริต มีจิตสํานึกยึดหลักในเรื่อง
คุณธรรมและจริยธรรม ปลูกฝงใหรูจักเสียสละเพื่อ 
 ประโยชนสวนตนตั้งแตวัยเด็ก

- กองวิชาการและแผนงาน

- กิจกรรมฉายภาพยนตรชุดการเสริมสรางจิตสํานึกรวมตอตานการทุจริต 
"หัวใจสีขาว"

- กองวิชาการและแผนงาน

- กิจกรรมนานาความรู หัวขอ "รูไว ไมโกง" - กองวิชาการและแผนงาน

- โครงการมัคคุเทศกอาสา พิพิธภัณฑเมือง - กองวิชาการและแผนงาน

- โครงการตลาดน้ําเมืองลิกอร - สํานักปลัดเทศบาล

- โครงการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล - กองสวัสดิการสังคม

- กิจกรรมอานสรางสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัย - สํานักการศึกษา

- โครงการบริหารจัดการพุทธภูมิ - สํานักการศึกษา

- โครงการสงเคราะหเด็กยากไรในชุมชนและเด็กเรรอนเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

- สํานักการศึกษา

- กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ป 2559 - สํานักการศึกษา

- โครงการฝกอบรมสงเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน - สํานักการศึกษา

แผนปฏิบัติการดานการปองกันละปราบปรามการทุจริต ป พ.ศ. 2559

ชื่อหนวยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเด็น โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

(แบบ สปม.1/56) 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต

ผลตอการปองกันการทุจริต

(โดยสรุป)

2.1 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ

- กิจกรรมประชาสัมพันธใหประชาชนรวมตรวจสอบการทํางานของเทศบาล บุคลากรเทศบาล ผูบริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาลมีความรูความเขาใจในหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี มีจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม
และจริยธรรม สงผลใหการปฏิบัติหนาที่ของทุกฝาย
เนนไปเพื่อประโยชนสวนรวม ประชาชนไดรับ
ประโยชนสูงสุด

- กองวิชาการและแผนงาน

2.2 มาตรการการใชดุลยพินิจ
ของฝายบริหารเจาหนาที่ให
เปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 -   
   
 -

โครงการชวยเหลือสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสและครอบครัว        
โครงการชวยเหลือประชาชนดานการรักาพยาบาลและการนําผูปวยสงตอ
โครงการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ                     
โครงการสงเคราะหผูประสบภัยและครอบครัวผูยากไรในชุมชน      
โครงการจัดลานกีฬาเอื้อตอผูพิการในชุมชน                                
โครงการติดตามเยี่ยมบาน สงเสริมอาชีพและการมีรายไดของผูดอยโอกาส
โครงการเสริมสรางพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตผูสูงอายุ / 
 ผูพิการ                                                                         
โครงการอบรมฟนฟูศักยภาพการประกอบอาชีพของคนพิการ

บุคลากรเทศบาล ผูบริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาลมีความรูความเขาใจในหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี นําความตองการ ความคิดเห็น
 ขอเสนอแนะ ของประชาชนมาปรับใช ในการ
ปฏิบัติหนาที่ กอใหเกิดประโยชนตอประชาชน
โดยรวม และตอบสนองตอความตอง การของ
ประชาชนอยางถูกตอง

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 -   
   
 -

กองสวัสดิการสังคม   
กองสวัสดิการสังคม  
กองสวัสดิการสังคม   
กองสวัสดิการสังคม   
กองสวัสดิการสังคม   
กองสวัสดิการสังคม   
กองสวัสดิการสังคม     
                           
กองสวัสดิการสังคม

แผนปฏิบัติการดานการปองกันละปราบปรามการทุจริต ป พ.ศ. 2559

ชื่อหนวยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเด็น โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

(แบบ สปม.1/56) 
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มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของประชาชน

ผลตอการปองกันการทุจริต

(โดยสรุป)

3.1 การใหความรูและเผยแพร
ขอมูลขาวสารและการรับเรื่อง
รองเรียนรองทุกข

- กิจกรรมประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเทศบาล ประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร กิจกรรม
โครงการตางๆของเทศบาลอยางถูกตอง ครบถวน 
ทําใหสามารถรูและเขาใจในกิจกรรมโครงการตางๆ
เหลานั้น เพื่อเปนขอมูลในการชวยกันตรวจสอบ
ความถูกตองและมีขอเสนอแนะแนวทางในการ
แกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดตอไป

 - 
 -

กองวิชาการและแผนงาน 
กองวิชาการและแผนงาน

3.2 กระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นและการรับเรื่องรองเรียน

- กิจกรรมสถานีวิทยุกระจายเสียง - เทศบาลไดทราบขอมูลการรองเรียนรองทุกขหรือ
การแจงเบาะแสการทุจริต ทําใหสามารถแกไข 
ปองกันหรือปองปรามไดทันทวงที
- ประชาชนมีชองทางที่สามารถแสดงความคิดเห็น
หรือรองเรียนรองทุกขที่งายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

 - กองวิชาการและแผนงาน

3.3 การสรางกลไกและ
ชองทางการสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนในการบริหาร

- กิจกรรมประชาสัมพันธแจงรายละเอียดขอมูลโครงการที่จะดําเนินการ
ใหผูเกี่ยวของและประชาชนในพื้นที่ทราบและเขาใจเพื่อเปนขอมูลในการ
ตรวจสอบ

- สามารถปองกันหรือลดโอกาสในการทุจริต
- เทศบาลมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต
- เทศบาลไดรับผลงานที่มีคุณภาพ คุมคา และ
ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด

 - กองวิชาการและแผนงาน

แผนปฏิบัติการดานการปองกันละปราบปรามการทุจริต ป พ.ศ. 2559

ชื่อหนวยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเด็น โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

(แบบ สปม.1/56) 
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มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบของ อปท.

ผลตอการปองกันการทุจริต

(โดยสรุป)

4.1 การพัฒนากลไกการ
ตรวจสอบภายในองคกร

 - 
 - 
 - 
 - 

กิจกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน                           
การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ( Core Team)      
โครงการ Smile Office สํานักงานยิ้ม                             
กิจกรรมการตรวจสอบภายใน

- สามารถตรวจสอบการดําเนินโครงการ
ตางๆ ของเทศบาล มีความถูกตองตาม
ระเบียบหรือไม เพื่อเปนขอมูลในการแกไข
ปญหา

 - 
 - 
 - 
 - 

ตรวจสอบภายใน                       
กองวิชาการและแผนงาน           
สํานักปลัดเทศบาล             
ตรวจสอบภายใน

4.2 การสนับสนุนภาค
ประชาชนใหมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบ

 - 
 -

โครงการจางเหมาบริการเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการ 
โครงการรักษาสิ่งแวดลอมลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

 - 
 -

สํานักปลัดเทศบาล                    
กองสวัสดิการสังคม

4.3 การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

กิจกรรมตรวจสอบของสภาทองถิ่น                                  
กิจกรรมตรวจสอบของสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช            
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชลงพื้นที่รับเรื่องรองเรียน 
ศูนยรับเรื่องรองเรียนของสมาชิกสภาเทศบาลนครศรีธรรมราช     
โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน
ในเขตเทศบาล

- ผลงานไดรับการตรวจสอบ มีคุณภาพ 
คุมคา และประชาชนไดประโยชนสูงสุด

 - 
 - 
 - 
 -

กิจการสภาทองถิ่น สํานักปลัดเทศบาล
กิจการสภาทองถิ่น สํานักปลัดเทศบาล
กิจการสภาทองถิ่น สํานักปลัดเทศบาล
กิจการสภาทองถิ่น สํานักปลัดเทศบาล

แผนปฏิบัติการดานการปองกันละปราบปรามการทุจริต ป พ.ศ. 2559

ชื่อหนวยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเด็น โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

(แบบ สปม.1/56) 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป พ.ศ. 2559 
สํานักปลัดเทศบาล 

 

๑. ช่ือโครงการ   

  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาความรูเก่ียวกับระบบแทง ของพนักงานเทศบาล            

นครนครศรีธรรมราช 
๒. หลักการและเหตุผล 

           รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดลงนามประกาศคณะกรรมการกลาง (ก.กลาง)                

เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๔ 

กันยายน ๒๕๕๘ เพ่ือเตรียมความพรอมของขาราชการ พนักงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะเขาสู            

ระบบแทง  โดยมีการกําหนดตําแหนงข้ึน  ซ่ึงจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 

และความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีราชการ ประกอบกับคณะผูบริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช           

ไดมีนโยบายดานการเมือง การบริหาร เพ่ือมุงพัฒนาเทศบาลสูความเปนเลิศดานการบริหารจัดการ                  

ตามแนวทางการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรของเทศบาลทุกระดับอยางตอเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ประกอบดวย หลักนิติธรรม 

คุณธรรม ความคุมคา โปรงใส และตรวจสอบได  

  ดังนั้นเพ่ือใหเกิดประโยชนแกพนักงานเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดเล็งเห็น          

ถึงความสําคัญในเรื่องนี้  จึงไดจัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาความรู เ ก่ียวกับระบบแทง            

ของพนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือสงเสริมใหพนักงานเทศบาลมีความรูความเขาใจในการ        

นําระบบแทงมาใชไดอยางถูกตอง และทําใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธผิลในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 
    

๓. วัตถุประสงค 

        ๓.1 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการนําระบบแทงมาใชกับพนักงาน 

        ๓.๒ เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหนาท่ีความรับผิดชอบ คุณวุฒิ 
ทักษะ และสมรรถนะตามระบบมาตรฐานตําแหนงใหม 

  ๓.๓ เพ่ือใหผูเขารับการอบรมรับทราบเก่ียวกับเสนทางความกาวหนาบนพ้ืนฐานตามหลัก              
ธรรมาภิบาล 

 

๔. เปาหมาย 
   จัดกิจกรรมในรูปแบบการอบรม รูปแบบการจัดเปนแบบจัดในสถานท่ี ใหกับพนักงาน
เทศบาล จํานวน ๒๒๐ คน 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
   หองประชุมเทศบาล ชั้น ๕ (อาคารโรงจอดรถ) 
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๖. วิธีดําเนินการ 

    ๑. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
     ๒. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

๓. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงานและมอบหมายงาน 
๔. ติดตอประสานวิทยากร,สถานท่ีจัดกิจกรรม 
๕. จัดทํากําหนดการกิจกรรม 
๖. กําหนดรูปแบบกิจกรรม 
๗. ประชาสัมพันธผูท่ีมีความประสงคเขารวมกิจกรรม 

            ๘. จัดเตรียมเอกสารวัสดุอุปกรณ สําหรับการจัดกิจกรรม 
            ๙. จัดกิจกรรมตามรูปแบบท่ีกําหนด 
           ๑๐. ติดตามประเมินผลโครงการและสรุปประเมินผลเสนอผูบริหาร  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ในวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙  จํานวน ๑ วัน 
 

๘. งบประมาณ 
 เบิกจายจากเงินงบประมาณของสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๕๙  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ (โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล) จํานวน 
๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งลานบาทถวน) คงเหลือ จํานวน  ๓๐๓,๑๘๓.- บาท  (สามแสนสามพันหนึ่งรอยแปด
สิบสามบาทถวน) 
 

มีรายละเอียด โดยถัวเฉล่ียจายไดตามความเปนจริง ดังนี ้
 ๑. คาตอบแทนวิทยากร (๑ คน  × ๖๐๐ บาท ×๖ ชม.)                 เปนเงิน    ๓,๖๐๐   บาท 

๒. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

        - รอบเชา  ( ๑๑๐ คน × ๓๕ บาท × ๑ ม้ือ)                เปนเงิน     ๓,๘๕๐    บาท 

        - รอบบาย (๑๑๐ คน × ๓๕ บาท × ๑ ม้ือ)                เปนเงิน     ๓,๘๕๐     บาท 

๓. คาพาหนะเดินทางวิทยากร                 เปนเงิน     ๖,๐๐๐     บาท 

๔. คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการ 

    เชน        

      -  คาวัสดุอุปกรณในการฝกอบรม เชน กระดาษ ปากกา ฯ เปนเงิน  ๕,๒๐๐      บาท 

      -  เอกสารประกอบการบรรยาย    เปนเงิน  ๔๔,๐๐๐    บาท 

      - คาดอกไม,ปายพิธีเปด     เปนเงิน   ๓,๕๐๐     บาท 

      รวมเปนเงินท้ังส้ิน   ๗๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหม่ืนบาทถวน)      
 

๙. ผูรับผิดชอบ   
สํานักปลัดเทศบาล 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

            1. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการนําระบบแทงมาใชกับพนักงาน    
  ๒. พนักงานเทศบาลมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนในสายงาน
ของพนักงาน 

            ๓. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมรับทราบเก่ียวกับเสนทางความกาวหนาบนพ้ืนฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 
กองการแพทย 

 

1. ช่ือโครงการ / กิจกรรม/ มาตรการ    
  “ โครงการจัดประชุมวิชาการและรณรงครวมพลังสรางสุขภาพ“วันอาสาสมัครสาธารณสุข
แหงชาติ” โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ 2559 
 

2. หลักการและเหตุผล 

  ในประเทศไทยไดนํากลวิธีการสาธารณสุขมูลฐานมาใชในการแกปญหาสาธารณสุขของประเทศ   

ตั้งแตป 2521 มาจนถึงปจจุบัน รวมระยะเวลา 35 ป โดยมีเปาหมายหลัก เพ่ือใหประชาชนสามารถแสดง

บทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชนสภาพแวดลอมและสังคม โดยรวม โดยชุมชน เพ่ือชุมชน

ไดอยางยั่งยืน ดวยจิตอาสา เต็มใจ มีจิตสํานึกท่ีดี มีความเสียสละและมีศรัทธาในการพัฒนา จากการดําเนินงาน

ท่ีผานมานับวาประสบความสําเร็จในการแกไขปญหาสาธารณสุขของประเทศไดอยางดี รวมท้ังมีการพัฒนา

ปรับปรุงรูปแบบวิธีการดําเนินงานใหมีความเหมาะสมตามสภาวะการท่ีเปลี่ยนไป ซ่ึงแนวคิดรูปแบบและวิธีการ

ยังคงทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะสิ่งแวดลอมท่ีเปนภัยตอสุขภาพตางๆ และทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของโลก จนเปนท่ียอมรับและกลาวขวัญของนานาอารยประเทศ ท้ังนี้ ไมเพียงแตความสําเร็จ 

ในดานการแกไขปญหาสาธารณสุขเพียงเทานั้น แตยังคงชอบใหการยอมรับดานแนวคิดจิตอาสาซ่ึงยังคงสามารถ

ดํารงแนวคิดนี้ไดไมเปลี่ยนแปลง รวมท้ังจะเปนแนวคิดหลักในการแกไขปญหาสาธารณสุขไทย ท้ังนี้ความสําเร็จ

ตางๆ ไมสามารถเกิดข้ึนได ถาขาดกลุมบุคคลท่ีเรียกตนเองวา “อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน” หรือ  

อสม. ซ่ึงนับไดวาเปนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขมูลฐานใหเปนรูปธรรม รวมท้ังสามารถนํา

นโยบายไปสูการปฏิบัติในระดับชุมชนทองถ่ินได โดยไมหวังผลตอบแทนใดๆ  

  ท้ังนี้ เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2536 คณะรัฐมันตรีไดมีมติกําหนดใหวันท่ี 20 มีนาคม ของทุกป

เปนวันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ เพ่ือยกยองและเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีอุทิศตนและสรางผลงานดีเดน ในการ

ชวยเหลือประชาชนในชุมชนใหสามารถพ่ึงตนเองดานสุขภาพได 

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดตระหนักและเห็นความสําคัญของวันอาสาสมัครสาธารณสุข

แหงชาติ จึงไดจัดกิจกรรมรวมพลังสรางสุขภาพ “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ” เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช ประจําป 2559 ข้ึน เพ่ือให อสม. ไดรวมตระหนักถึงบทบาทของ อสม. และเกิดความ

ภาคภูมิใจในตนเอง ตลอดจนเผยแพรผลงานท่ีรวมดําเนินการตลอดปท่ีผานมาใหประจักษตอสาธารณชน  

และองคกรหนวยงานตางๆ เพ่ือเปนกําลังใจใหกับความเสียสละของ อสม. ท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีรวมดูแลปญหา 

ดานสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และสงเสริมสนับสนุนบทบาทหนาท่ีของ อสม.  

  3.2 เพ่ือสรางเสริมขวัญ กําลังใจ และเชิดชูเกียรติ โดยการมอบประกาศนียบัตร ใหแก อสม.  

ท่ีปฏิบัติงานชวยเหลือสังคม โดยเฉพาะการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 

  3.3 เพ่ือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ/ รณรงครวมพลังสรางสุขภาพ 

  3.4 เพ่ือเผยแพรผลงานของ อสม. โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดนิทรรศการและ

การเผยแพรผานสื่อตางๆ 
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4.เปาหมาย/ผลผลิต 

  4.1 อสม. จํานวน 244 คน จาก 62 ชุมชน 

4.2 อสม. จิตอาสา จํานวน 18 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  หองประชุมโรงแรมเมืองลกิอร อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

6. ก. กิจกรรมดําเนินการ 

  6.1 จัดกิจกรรมสัปดาหรณรงค “กินรอน ชอนกลาง ลางมือ” เพ่ือปองกันโรคอุจจาระรวง 

พรอมกันทุกชุมชน ระหวางวันท่ี 14 – 20 มีนาคม 2559  

  6.2 บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายเทศบาลนครฯ ในการบูรณาการงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

  6.3  จัดประชุมวิชาการ เรื่องการเตรียมความพรอมสังคมไทย 5 กลุมวัย แบบบูรณาการ และ

เรื่องบทบาท อสม.เชี่ยวชาญในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพแมและเด็ก 

            6.4 พิธีมอบเกียรติบัตร อสม.เชี่ยวชาญ 3 สาขา ไดแก  

   6.4.1 อสม.เชี่ยวชาญนักจัดการสุขภาพชุมชน 

   6.4.2 อสม.เชี่ยวชาญอาสาฉุกเฉินชุมชน 

   6.4.3 อสม.นักบริบาลผูปวยท่ีมีภาวะพ่ึงพิงระยะสุดทาย 

  6.5 จัดนิทรรศการ เพ่ือเผยแพรผลงานของ อสม. ท้ัง 6 เขตศูนยบริการฯ  

  6.6 สมาชิก อสม. รวมรับนโยบาย/แผนยุทธศาสตรและการพัฒนา เทศบาลนครฯ จากคณะ

ผูบริหาร 
 

 ข.กลวิธีดําเนินการ 

  6.7 จัดประชุมรวมระหวางเจาหนาท่ีสาธารณสุข คณะกรรมการบริหารชมรม อสม.  

เพ่ือปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรม วัน อสม. แหงชาติประจําปงบประมาณ 2559 

  6.8 จัดทําโครงการ เพ่ือเสนอของบประมาณ และพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการ 

  6.9 ประชุมเจาหนาท่ี และบุคลากรท่ีเก่ียวของทุกระดับ เพ่ือมอบหมายหนาท่ีการงาน 

  6.10 ติดตอวิทยากร/ หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  6.11 จัดกิจกรรมตางๆ ตามกําหนดการท่ีวางไว 

  6.12 ควบคุม กํากับการประเมินผล และรายงานผลการจัดงานตอผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ

ทราบ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  7.1  วันท่ี 14 - 20 มีนาคม 2559 จัดกิจกรรมสัปดาหรณรงค รวมพลังสรางสุขภาพ  

“กินรอน ชอนกลาง ลางมือ “  เพ่ือปองกันโรคอุจจาระรวง พรอมกันทุกชุมชน 

            7.2  วันท่ี 21 มีนาคม 2559 จัดกิจกรรมประชุมวิชาการ และเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติ

คุณ อสม. ในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 
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8. งบประมาณ 

  งบประมาณประจําป 2559 แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล หมวดคาใชสอย ประเภท

รายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ประเภทคาใชจายในการประชุมวิชาการเนื่องในวัน อสม. ตั้งไว  

เปนเงิน 100,000 บาท เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

  8.1 คาใชจายในการจัดกิจกรรมรวมพลังรณรงค  กินรอน ชอนกลาง ลางมือ  เพ่ือปองกัน 

โรคอุจจาระรวง พรอมกันทุกชุมชน  ตั้งไวเปนเงิน 20,000  บาท 

  8.2 คาใชจายในการจัดประชุมวิชาการเนื่องในวัน อสม. และมอบเกียรติบัตรใหกับ อสม.  

ท่ีผานการอบรมหลักสูตร อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) นักจัดการสุขภาพตามกลุมวัย ประจําป

งบประมาณ 2558 จํานวน 59 คน อสม.เชี่ยวชาญอาสาฉุกเฉินชุมชน จํานวน 132 คน และหลักสูตรนัก

บริบาลผูปวยภาวะพ่ึงพิงระยะสุดทาย จํานวน 55 คน ในวันท่ี 21มีนาคม 2559 ตั้งไวเปนเงิน 133,800                

บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 

  กองการแพทย 
 

10. ตัวช้ีวัดและผลลัพธ 

 9.1 อสม. ไดแสดงออกถึงพลังแหงความสามัคคี และเกิดขวัญกําลังใจมีความตื่นตัว ท่ีจะรวมมือ 

กับเครือขายจัดระบบสุขภาพชุมชนไปพรอมกับเจาหนาท่ีสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยวัดจาก 

จํานวน อสม. ท่ีเขารวมกิจกรรมในวัน อสม. แหงชาติ 

 9.2 องคกร อสม. และหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีมีความสามัคคีและมีผลการปฏิบัติงานบรรลุ 

ตามตัวชี้วัด โดยวัดจากความสําเร็จของโครงการ ตามกิจกรรมท่ีกําหนด 

 9.3 อสม. ในเขตเมืองท้ัง 62 ชุมชน มีขวัญกําลังใจ และมีทัศนคติท่ีดีในการใหความรวมมือพัฒนางานดาน

สาธารณสุข โดยวัดจากการตอบแบบสอบถาม และสังเกต พฤติกรรมการมีสวนรวมของผูเขารวมกิจกรรม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 
กองการแพทย 

1. ช่ือโครงการ / กิจกรรม/ มาตรการ    
  โครงการสงเสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เพ่ือการดําเนินงานสาธารณสุขในชุมชน ประจําปงบประมาณ 2559 กองการแพทย เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 
  

2.  หลักการและเหตุผล 
 

   สภาพสังคม สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และผลจากการพัฒนาดานสุขภาพ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
ในปจจุบันสงผลใหคาเฉลี่ยอายุของคนไทยเพ่ิมข้ึน หรือ สุขภาพโดยรวมของคนไทยดีข้ึน แตเม่ือพิจารณาถึงวิถี
ชีวิตของคนไทย กลับพบวา คนไทย มีโรคภัยท่ีเกิดจากมลพิษ โรคจากการประกอบอาชีพ ตองเผชิญกับปญหา
ความเครียด ปญหาผูติดสุรา ปญหาสุขภาพจิต ปญหาสุขภาพท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรม สงผลใหมีอุบัติการณ 
โรคสูงข้ึนอยางมาก เชน โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูงหรือกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด 
ความเจ็บปวยท่ีมาจากโรคไรเชื้อเรื้อรังเหลานี้ เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงท่ีสามารถปองกันได เชน การสูบบุหรี่  
การดื่มสุรา สิ่งมึนเมา สารเสพติด รวมท้ังเกิดจากความเครียดและขาดการออกกําลังกาย นอกจากนี้โรคเอดส 
ท่ีมีแนวโนนแพรระบาดในกลุมเยาวชนและแมบาน และ ปญหาอุบัติเหตุจากการจราจร ไดนําความสูญเสีย 
สูสังคมไทย ท้ังทางเศรษฐกิจ ความพิการ และเสียชีวิตกอนวัยอันควร   
   สถานการณการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาวะดังกลาว เกิดจากเหตุปญหาท่ีมีความเชื่อมโยง
ซับซอนมากมาย  การพัฒนาคนดานสุขภาพ  เพ่ือใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  รูสาเหตุและวิธีการแกไข 
ดวยการพัฒนาอยางมีสวนรวม  เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนนับเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะกําลังคนท่ี 
เปนตนทุนของสังคม คือ อสม. ซ่ึงเปนแบบอยางการดูแลสุขภาพกันเองของชาวบาน การพัฒนาศักยภาพ  
อสม. โดยจัดกระบวนการเรียนรู และฝกทักษะดานสุขภาพให อสม. มีศักยภาพท่ีจะดูแลและถายทอดความรู 
ไปยังหลังคาเรือนท่ีรับผิดชอบตลอดจนสรางกระแสใหเกิดการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม จึงเปนสิ่ง 
ท่ีมีความจําเปนยิ่งนัก และเปนปจจัยหนึ่งท่ีจะทําให อสม. มีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหนาท่ี ตามบทบาท 
ไดดียิ่งข้ึน 
  โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข เพ่ือการดําเนินงานดานสาธารณสุขในชุมชน ประจําปงบประมาณ 2559 ข้ึน เพ่ือหนุนเสริมให  
อสม. สามารถทํางานพัฒนาสุขภาพไดอยางมีคุณภาพ ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับการดูแลตามสภาพปญหาของ 
พ้ืนท่ี นําไปสูการพ่ึงพาตนเองดานสุขภาพอยางยั่งยืนตลอดไป 
  

3.  วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหอสม. และเครือขายภาคประชาชน มีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ
ชุมชน 
  3.2 เพ่ือพัฒนาความรู ทักษะของอสม. รวมท้ังสามารถถายทอดทิศทาง นโยบาย ไปสูการ
ปฏิบัติ และแกไขปญหาในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
  3.3 เพ่ือให อสม. สามารถดําเนินงานเฝาระวังทางสุขภาพ สามารถคนหาปญหาสุภาวะสุขภาพ
ในชุมชน และหาแนวทางแกไขไดอยางเหมาะสม ตามบริบทของพ้ืนท่ี 
 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต   
  อาสาสมัครสาธารณสุข จาก 62 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
จํานวน 254 คน 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  พ้ืนท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดย 
  5.1 โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

5.2 ในพ้ืนท่ี 62 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

6.  วิธีการดําเนินการ 
  6.1. สํารวจขอมูลพ้ืนฐาน, ปญหาสุขภาพของชุมชน 
  6.2 ประสานงานเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ/ แตงตั้งคณะทํางานโครงการ 
  6.3 จัดทําแผนงานโครงการ เพ่ือสงเสริมศักยภาพ อสม. 
  6.4 ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภายใน/ภายนอกสังกัด 
  6.5 ดําเนินงานตามแผนการฝกอบรมประจําเดือนตลอดปงบประมาณ 2559 
  6.6 สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ   
ตั้งแต วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559  

 

8. งบประมาณ  
 งบประมาณประจําป 2559 แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล หมวดคาใชสอย  

ประเภทรายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ประเภทคาใชจายในการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ  
อสม. ตั้งไว เปนเงิน 2,000,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได โดยสามารถเฉลี่ยคาใชจายไดทุกรายการ ดังนี้                                              

- คาใชสอยและวัสดุสํานักงาน 
- คาใชสอยในการจัดประชุมใหความรู การศึกษาดูงาน การอบรมสัมมนา 
- คาประชาสัมพันธโครงการฯ 
- คาอาหารกลางวัน, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
- คาพาหนะ อสม. ในการเดินทางมาเขารวมประชุม 
- คาตอบแทนวิทยากร 
- คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับโครงการฯ   

9. ผูรับผิดชอบ     
     งานอาสาสมัครสาธารณสุข  ฝายศูนยบริการสาธารณสุข  โรงพยาบาลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  กองการแพทย  
    
10. ตัวช้ีวัดและผลลัพธ 
         
          10.1  อสม. มีความรูและมีทักษะดานสุขภาพอยางเพียงพอตอการดูแลสุขภาพตนเองและ
ประชาชนกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยวัดผลจากสมุดบันทึกผลการปฏิบัติงานของ อสม.และรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานประจําเดือน ของ อสม. 
  10.2 อสม.มีความตระหนักในบทบาทหนาท่ีและมีจิตสาธารณะ โดยวัดจาก จํานวนครั้ง 
การเขารวมกิจกรรมและการเขารับการอบรมของ อสม    
  10.3  ผลการพัฒนาและผลิต อสม. ตนแบบ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 

กองสวัสดกิารสังคม 
 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการสงเสริมแมบานและเยาวชนจัดกิจกรรม ประเพณี บุญสารทเดือนสิบ 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   “งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ” เปนประเพรีท่ีสําคัญคูบานคูเมือง และเปนเอกลักษณของ
งาน ประเพณีท่ียิ่งใหญของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชมาชานาน ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีแสดงความผูกพัน ความ
กตัญู 
 

3.  วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหองคกรชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมและเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน 
  3.2 เพ่ือใหเกิดความรวมมือระหวางเทศบาลกับชุมชนในการเสริมสรางคุณคาและรวมกันจัด
กิจกรรม 
  3.3 เพ่ือสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางชุมชน โรงเรียน และเทศบาล 
 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  ณ เวทีชุมชนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร’84 (ทุงทาลาด) 
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1 ขออนุมัติโครงการ 

6.2 ประชุมชี้แจง 
6.3 จัดกิจกรรม 
6.4 สรุปประเมินผล 

 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  6-15 ตุลาคม 2559 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  1,000,000 บาท 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม ฝายพัฒนาชุมชน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารและผลงานของเทศบาล 
  10.2 ชุมชนไดมีโอกาสแสดงออกและรวมกันอนุรักษงานประเพณีทองถ่ินสืบไป 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 

กองสวัสดกิารสังคม 
 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการพัฒนาและฝกอบรมอาสาสมัครพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดและสมัชชาชุมชนใน
เขตเทศบาล 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   ปญหายาเสพติดเปนปญหาระดับชาติ ท่ีเปนหนาท่ีของทุกคนท่ีจะตองรวมกันปองกันและ
แกไข โดยการบังคับใชกฎหมายท่ีเขมงวด และเพ่ือเปนการปองกันการแพรระบาด จึงมีการประสานงาน
ระหวางอาสาสมัครพลังแผนดิน และสมัชชาชุมชนในเขตเทศบาล 
 

3.  วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหองคกรชุมชน ไดมีบทบาทและมีสวนรวมในการดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด 
  3.2 เพ่ือเปนการทบทวนแนวทางการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  3.3 เพ่ือเสริมสรางองคกรชุมชนใหเขมแข็ง 
 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  จัดอบรมพัฒนาอาสาสมัครแผนดินเอาชนะยาเสพติด และสมัชชาชุมชนในเขตเทศบาล 
จํานวน 62 ชุมชน 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  5.1  จัดอบรมท่ีเทศบาล หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเหมาะสม 

5.2  ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1  ขออนุมัติโครงการ 
  6.2  กําหนดหลักสูตร 
  6.3  ประสานวิทยากรและสถานท่ี 
  6.4  ดําเนินการฝกอบรม 
  6.5  สรุปประเมินผล 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  900,000 บาท 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม ฝายพัฒนาชุมชน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 ชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการเอาชนะปญหายาเสพติด 
  10.2 ชุมชนในเขตเทศบาล ปลอดจากผูคาและผูเสพยาเสพติด 



48 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 

กองสวัสดกิารสังคม 
 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการพัฒนาและสนับสนุนการทํางานขององคกรชุมชน 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   ตามท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดจัดตั้งชุมชนเพ่ือเขามาทําหนาท่ีและมีบทบาทในการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตงานดานอ่ืนๆ ดวยเหตุนี้ในบทบาทหนาท่ีของกรรมการชุมชนกอนลงมือปฏิบัติ
ตองมีการประชุมและทําความเขาใจในการดําเนินงานและมอบนโยบายในงานนั้นๆ 
 

3.  วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือใหประสิทธิภาพการดําเนินงานของกรรมการชุมชนและกรรมการตางๆ เปนไปตาม 

เปาหมาย 
3.2  เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการตางๆ เปนไปใน 

ทิศทางเดียวกัน 
3.3  เพ่ือสนับสนุนคาใชจายในการทํางานของกรรมการชุมชนและกรรมการตางๆ 

 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการชุมชน กรรมการตางๆ และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานรวมกับชุมชน 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1  ขออนุมัติโครงการ 
  6.2  กําหนดวันเวลา สถานท่ีประชุม 
  6.3  ประสานกรรมการ 
  6.4  ดําเนินการประชุม 
  6.5  ติดตามผล 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  เดือนตุลาคม – กันยายน 2559 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  2,200,000 บาท 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม ฝายพัฒนาชุมชน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 ชุมชนและเทศบาลมีแนวทางในการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกับเทศบาล 
  10.2 การดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและกรรมการตางๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  10.3 องคกรชุมชนมีความเขมแข็ง 



59 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี พ.ศ. 2559 
กองสวัสดกิารสังคม 

 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลขึ้น โดยมีผู้น าชุมชน
และคณะกรรมการชุมชนในการประสานงานกับเทศบาล เพ่ือให้เกิดความรัก ความสามัคคี เกิดเป็นเครือข่าย
การท างานร่วมกัน 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือให้ผู้น าชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ได้ศึกษาเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ใหม่ 
3.2  เพื่อให้ผู้น าชุมชนและกรรมการชุมชน ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน สังสรรค์ 
3.3  เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและความเสียสละแก่องค์กรชุมชน 

 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้น าชุมชน, คณะกรรมการชุมชน, ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม, กองฝ่ายอ่ืนๆ 
 

5.  พื้นที่ด าเนินการ/ระยะเวลาข้อมูลที่ตรวจสอบ 
  อบรมที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หรือสถานที่อ่ืนๆตามความเหมาะสม /ทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ 
 

6.  วิธีด าเนินการ 
  6.1  ขออนุมัติโครงการ 
  6.2  ก าหนดหลักสูตร 
  6.3  ประสานผู้น าชุมชน, วิทยากร 
  6.4  ด าเนินการฝึกอบรม 
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2559 
 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
  2,500,000 บาท 
 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ผู้น าชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ได้รับความรู้ละประสบการณ์อันแปลกใหม่ เกิดความรัก 
ความสามัคคี เกิดเป็นเครือข่ายการท างานร่วมกัน 
 
 
 



50 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี พ.ศ. 2559 
กองสวัสดกิารสังคม 

 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   เนื่องจากเศรษฐกิจตกต่่า ส่งผลกระทบต่อประชาชนในเขตเทศบาลจึงจ่าเป็นต้องสร่างอาชีพ
เสริม ส่งเสริมอาชีพใหม่ ให้มีรายได้และแบ่งเบาภาระของครอบครัว ตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงาน 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนและครอบครัวในเขตเทศบาล 
3.2  เพื่อลดอัตราการว่างงานของคนในเขตเทศบาล 
3.3  เพื่อลดอัตราเสี่ยงของผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติดในชุมชน 

 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  กลุ่มผู้ว่างงานในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

5.  พื้นที่ด าเนินการ/ระยะเวลาข้อมูลที่ตรวจสอบ 
  ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช/สถานที่อ่ืนๆตามความเหมาะสมของหลักสูตรใน
การฝึกอบรม 
 

6.  วิธีด าเนินการ 
  6.1  ขออนุมัติโครงการ 
  6.2  ส่ารวจกลุ่มเป้าหมาย 
  6.3  ประสานวิทยากร 
  6.4  ด่าเนินการฝึกอบรม 
  6.5  ติดตามประเมินผล 
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ระว่างวันที่ 24 มีนาคม – 2 เมษายน 2559 
 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
  150,000 บาท 
 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  ประชาชนได้รับการฝึกอบรม และน่าวิชาชีพ/ความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้
ให้กับตนเองและครอบครัว 
  10.2  ลดอัตราการว่างงาน 
  10.3  ปัญหาสังคมลดลง 
 



51 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี พ.ศ. 2559 
กองสวัสดกิารสังคม 

 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   ในการด าเนินงานเทศบาลพบประชาชน เพ่ือน าบริการสู่ประชาชนและร่วมกับประชาชนใน
การพัฒนาและรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชน เป็นวิธีหนึ่งที่ท าให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
เทศบาล 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือพบประชาชนและรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาในชุมชน 
3.2  เพื่อร่วมกับชุมชนในการพัฒนาวิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมขน 
3.3  เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนในชุมชน 

 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ออกหน่วยเคลื่อนที่แก่ชุมชน ทั้ง 62 ชุมชน 
 

5.  พื้นที่ด าเนินการ/ระยะเวลาข้อมูลที่ตรวจสอบ 
  ชุมชนในเขตเทศบาล และสถานที่อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
 

6.  วิธีด าเนินการ 
  6.1  ขออนุมัติโครงการ 
  6.2  ก าหนดหลักสูตร 
  6.3  ประสานกลุ่มเป้าหมาย 
  6.4  จัดเตรียมเอกสาร 
  6.5  ด าเนินการฝึกอบรม 
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  เดือนธันวาคม – มิถุนายน 2559 
 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
  500,000 บาท 
 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับบริการด้านต่างๆ จากเทศบาลอย่างทั่วถึงและมีส่วนร่วมในการดูแลพัฒนา
ชุมชนของตนเอง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 

กองสวัสดกิารสังคม 
 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการพัฒนาศักยภาพองคกรสตรีในเขตเทศบาล 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   องคกรสตรีมีบทบาทหนาท่ีในการบริหารกิจการสตรีภายในชุมชนเขตเทศบาล อยูเปน
จํานวนมาก ดวยเหตุนี้จึงจัดโครงการข้ึน เพ่ือเปนการสรางเครือขายองคกรสตรีในการนทํางานรวมกันและ
พัฒนาองคกรสตรีใหเขมแข็ง 

 

3.  วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือสรางเครือขายการดําเนินงานองคกรสตรี 
3.2  เพ่ือพัฒนาองคกรสตรีใหมีความเขมแข็ง 
3.3  เพ่ือสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางแกนนําสตรีกับสวนราชการและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  ผูนําองคกรสตรีและสมาชิกองคกรสตรีในชุมชนเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 62 
ชุมชน 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  จัดอบรมท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หรือสถานท่ีอ่ืนๆตามความเหมาะสม /ทัศนศึกษา 
ดูงานนอกสถานท่ี 
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1  ขออนุมัติโครงการ 
  6.2  กําหนดหลักสูตร 
  6.3  ประสานกลุมเปาหมาย 
  6.4  จัดเตรียมเอกสาร 
  6.5  ดําเนินการฝกอบรม 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2559 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  400,000 บาท 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม ฝายพัฒนาชุมชน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1  สตรีในชุมชนเขตเทศบาล มีเครือขายเพ่ิมมากข้ึน 
  10.2  สตรีในชุมชนเขตเทศบาล มีภาวะในการเปนผูนํา 
  10.3  สตรีในชุมชนเขตเทศบาล มีขอบเขตและทิศทางในการทํางานท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 

กองสวัสดกิารสังคม 
 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพองคกรศาสนาในเขตเทศบาล 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   เนื่องจากประเทศไทย เปนประเทศเสรีมีสิทธิ์เสรีในการนับถือศาสนา ซ่ึงทุกศาสนามี
ความสําคัญเทาเทียมกัน เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดโครงการนี้เพ่ือประสานความรวมมือในการสราง
เครือขายชาวมุสลิมและเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานดวยความเสียสละ 

 

3.  วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือใหกลุม/องคกร ผูนับถือศาสนาอิสลาม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการอยูรวมกัน

ในสังคม 
3.2  เพ่ือใหกลุม/องคกร ไดมีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยน สรางความรัก ความสามัคคี 
3.3  เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดวยความเสียสละแกองคกรชุมชน 

 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการชุมชน, คณะกรรมการมัสยิด, ผูบริหารและเจาหนาท่ีกองสวัสดิการสังคม  
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  พ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และทัศนศึกษานอกพ้ืนท่ี 
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1  ขออนุมัติโครงการ 
  6.2  กําหนดหลักสูตร 
  6.3  ประสานกลุมองคกร 
  6.4  เตรียมสถานท่ี 
  6.5  ดําเนินการฝกอบรม 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  เดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2559 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  1,000,000 บาท 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม ฝายพัฒนาชุมชน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  กลุม/องคกร ผูนับถือศาสนา ผูนําศาสนา คณะกรรมการประจํามัสยิด ไดรับความรูและ
ประสบการณอันแปลกใหม มีโลกทัศนกวางไกล 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 

กองสวัสดกิารสังคม 
 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการสงเสริมสุขภาพและการแขงขันกีฬาชุมชน 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  สุขภาพเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการเพ่ิมรายได เพราะถาคนสุขภาพดีก็จะมีงานทําท่ีม่ันคง 
สงผลใหคุณภาพชีวิตดีข้ึนและการสงเสริมกีฬาใหกับประชาชนไดออกกําลังกาย 

 

3.  วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหกับตนเองและ

บุคคลใกลชดิ 
3.2  เพ่ือลดภาระคาใชจายใหกับประชาชนและรัฐในการรักษาพยาบาล 
3.3  เพ่ือใหประชาชน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดเกณฑมาตรฐาน 

 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  กลุมประชาชนทุกเพศทุกวัยในชุมชน  
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  ลานกีฬาชุมชนในเขตเทศบาล, สนามกีฬาหรือสถานท่ีอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมตอการจัด
กิจกรรม 
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1  ขออนุมัติโครงการ 
  6.2  ประชาสัมพันธโครงการ 
  6.3  สนับสนุนชุมชนในการออกกําลังกาย 
  6.4  จัดการแขงขันกีฬา 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  2,800,000 บาท 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม ฝายพัฒนาชุมชน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 ประชาชนมีความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพ/ประชาชนมีการออกกําลังกายอยาง
ถูกตอง 
  10.2 ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีมีการเจ็บปวยนอยลง ลดคาใชจายในครัวเรือน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 

กองสวัสดกิารสังคม 
 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมแกชุมชน องคกรตางๆ 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ตามท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดกําหนดนโยบายดานการบํารุงศิลปะ จารีต ประเพณี 
ภูมิปญญา และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีท่ีจะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 

 

3.  วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือบํารุงรักษาไวซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทองถ่ินใหคงอยูตลอดไป 
3.2  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ใหแกองคกร 

ชุมชน 
 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  จัดกิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมใหกับองคกรชุมชน 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  ชุมชนในเขตเทศบาล และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในเขตเทศบาล ตามความเหมาะสม 
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1  ขออนุมัติโครงการ 
  6.2  กําหนดหลักเกณฑการขอสนับสนุนงบประมาณ 
  6.3  ประชุมชี้แจง 
  6.4  ใหการสนับสนุนเทศบาล 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  850,000 บาท 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม ฝายพัฒนาชุมชน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ชุมชนมีสวนรวมในการทํานุบํารุงรักษาประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน
ใหคงอยูสืบไป 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 

กองสวัสดกิารสังคม 
 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมแผนไทยสําหรับผูสูงอายุโครงการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  กิจกรรมแพทยแผนไทย สําหรับผูสูงอายุ มีความสําคัญ และทําใหผูสูงอายุพึงพอใจ ซ่ึง
ผูสูงอายุสามารถมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม พรอมท้ังเปนการดูแลสุขภาพโดยองครวม 

 

3.  วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือเปนการแพทยแผนไทยไดกับทุกคนทุกกลุมทุกวัย 
3.2  พบวาผูสูงอายุท่ีไดรวมกิจกรรมแลว สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
3.3  สามารถนําความรูท่ีไดรวมกิจกรรม ไปเผยแพรชวยเหลือผูสูงอายุ 

 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  4.1  จัดกิจกรรมนวดตนเอง 
  4.2  จัดสอบนวดฝาเทาสําหรับผูสูงอายุ 
  4.3  สาธิตการปรุงอาหารดวยสมุนไพร 
  4.4  มีการออกกําลังกาย 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ศูนยฟนฟูผูสูงอายุ 
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1  เขียนโครงการ 
  6.2  กําหนดกิจกรรมประจําเดือน 
  6.3  จัดหาวัสดุอุปกรณ วิทยากรท่ีใชในกิจกรรม 
  6.4  มีเจาหนาท่ีคอยควบคุมการดําเนินกิจกรรม 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  ไมมี 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม ฝายสังคมสงเคราะห 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผูสูงอายุมีสุขภาพท่ีเขมแข็งแจมใส มีสุขภาพท่ีแข็งแรง สอดคลองกัน 

 



57 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป พ.ศ. 2559 
กองสวัสดกิารสังคม 

 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมอาชีวบําบัดในผูสูงอายุในโครงการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  กิจกรรมอาชีวบําบัดในผูสูงอายุเปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของในการฟนฟูสมรรถภาพ โดยตั้งอยูบน
หลักปรัชญาท่ีวา หากผูปวยหรือผูบกพรอง สามารถทํากิจกรรมอยางมีจุดมุงหมายตามวัย และบทบาทของตน
ได  

 

3.  วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือเปนกิจกรรมใหผูสูงอายุไดฟนฟูและพัฒนาศักยภาพท้ังดานรางกาย ดานสมอง และ

ความจํา 
3.2  เพ่ือใหผูสูงอายุไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนดายเศรษฐกิจและมีรายได 
3.3  เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ 

 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  4.1  จัดกิจกรรมดานสงเริมอาชีพและงานประดิษฐตางๆ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 
  4.2  จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินชีวิต เปนสื่อในการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ศูนยฟนฟูผูสูงอายุ 
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1  เขียนโครงการยอย เพ่ือเปนกิจกรรมในโครงการหลัก สงเสริมสุขภาพและพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ 
  6.2  กําหนดกิจกรรมลงในแบบปฏิบัติกิจกรรมประจําเดือน 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  ไมมี 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม ฝายสังคมสงเคราะห 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผูสูงอายุมีสุขภาพท่ีเขมแข็งแจมใส มีสุขภาพท่ีแข็งแรง สอดคลองกัน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป พ.ศ. 2559 
กองสวัสดกิารสังคม 

 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานสังคมในผูสูงอายุ โครงการสงเสริมสุขภาพแลพะพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุ 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  กิจกรรมดานพัฒนาศักยภาพดานสังคมในผูสูงอายุ ก็มีความจําเปน และสําคัญกับการ
ดํารงชีวิตและคุณภาพของผูสูงอายุ 
 

3.  วัตถุประสงค 
3.1  เปนกิจกรรมท่ีชวยใหผูสูงอายุไดพัฒนาศักยภาพดานสังคม 
3.2  เปนกิจกรรมท่ีใหผูสูงอายุบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 
3.3  เกิดความพึงพอใจในตนเอง 

 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  4.1  จัดรวมกลุมผูสูงอายุใหทํากิจกรรมรวมกัน 
  4.2  มีเวทีการแสดง 
  4.3  มีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคม 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1  เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  6.2  กําหนดกิจกรรมลงแผนปฏิบัติงาน 
  6.3  มีเจาหนาท่ีควบคุมการดําเนินงาน 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  ไมมี 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม ฝายสังคมสงเคราะห 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผูสูงอายุเกิดความพึงพอใจ และเห็นคุณคาในตนเองมากยิ่งข้ึน สามารถทําตนเปนประโยชน
ตอสังคม สงผลใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป พ.ศ. 2559 
กองสวัสดกิารสังคม 

 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมฟนฟูสุขภาพดานรางกาย ในโครงการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ศูนยสงเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดจัดตั้งและ
ดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2553 ซ่ึงกิจกรรมท่ีเทศบาลไดจัดใหกับผูสูงอายุลวนมีความสําคัญ และมีความสํา
เปนกับวัยผูสูงอายุเปนอยางยิ่ง 

 

3.  วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือเปนการฟนฟูสภาพรางกายโดยเฉพาะใหมีการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อสวนตางๆ 
3.2  เพ่ือใหเกิดการทรงตัวของผูสูงอายุท่ียิ่งข้ึน 

 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  4.1  จัดกิจกรรมออกกําลังกายโดยใชอุปกรณเปนตัวชวย เชน การออกกําลังกายดวยไม
กระบอง การรํามโนราห 
  4.2  จัดกิจกรรมออกกําลังกาย การบริหารบนเกาอ้ี สัปดาหละ 1 ครั้ง เพ่ือชวยในการทรงตัว 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1  เขียนโครงการยอย 
  6.2  ประสานวิทยากร 
  6.3  มีเจาหนาท่ีควบคุมการดําเนินการของโครงการ 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  ไมมี 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม ฝายสังคมสงเคราะห 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผูสูงอายุมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง สุขภาพจิตท่ีแจมใส สมบูรณ การทรงตัวของผูสูงอายุมี
ประสิทธิภาพดีข้ึน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 

กองสวัสดกิารสังคม 
 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุท่ีบาน (อผส.) 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุท่ีบาน (อผส.) เปนผูท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดรับสมัครบุคคล 
ผูมีจิตสาธารณะเขาอบรมเพ่ือทํางานดานผูสูงอายุในปงบประมาณ 2557 และปงบประมาณ 2558 ผูมีจิต
สาธารณะไดเขารับรับการอบรม จํานวน 62 รายล จาก 62 ชุมชน เพ่ือใหไดรับทราบบทบาทและหนาท่ีของ
อาสาสมัคร 

 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1  เพ่ือเพ่ิมความรูและเพ่ิมบทบาทของอาสาสมัครฯ 
 3.2  เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณของอาสาสมัครฯ 
 3.3  เพ่ือใหอาสาสมัครนําความรูท่ีไดรับไปดําเนินการกับผูสูงอายุในชุมชน 

 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  4.1.  ผูสูงอายุในชุมชนทุกคน ตองไดรับการดูแลจากอาสาสมัครฯ ของชุมชน 
  4.2.  อาสาสมัครฯ ไดรับความรูจากการเขารวมอบรมในเนื้อหาท่ีนําไปใชเปนประโยชน 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และนอกสถานท่ี 
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1  เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ 
  6.2  เชิญอาสาสมัครฯ ของแตละชุมชน 
  6.3  เชิญวิทยากรใหความรูดานผูสูงอายุ 
  6.4  ศึกษาดูงานดานผูสูงอายุนอกสถานท่ี 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ 2559 (กุมภาพันธ – มีนาคม) 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  500,000 บาท 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม ฝายสังคมสงเคราะห 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1  ผูสูงอายุจะไดมีคนดูแลแทนลูกหลาน สมาชิกในครอบครัว 
  10.2  เทศบาลฯ มีผูประสานงานขอมูล เบื้องตนสําหรับผูสูงอายุโดยเฉพาะ 
  10.3  ทําใหนโยบายดานสวสัดิการตางๆ จะถึงผูสูงอายุโดยตรง 
  10.4  ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 

กองสวัสดกิารสังคม 
 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการจัดหาอุปกรณสําหรับผูพิการ / ผูสูงอายุท่ียากไร 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ / ผูพิการ มีผลตอการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท้ังดานการสงเสริมศักยภาพ และการเทาเทียมกันในการไดรับบริการจากหนวยงานรัฐ 

 

3.  วัตถุประสงค 
 จัดหากายอุปกรณสําหรับผูพิการและผูสูงอายุท่ียากไร ซ่ึงจําเปนตองไดรับการชวยเหลือจาก

เทศบาล เชน ชวยจัดหาแวนตา ไมเทา เครื่องชวยฟง ฯลฯ และอุปกรณนั้นตองไมเปนครุภัณฑ ซ่ึงผูสูงอายุท่ี
ขอรับตองอยูในเกณฑการชวยเหลือได 
 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  ผูพิการ/ผูสูงอายุท่ียากไรท่ีมีทะเบียนบาน และอาศัยอยูจริงในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1  ขออนุมัติโครงการ 
  6.2  กําหนดระเบียบ/หลักเกณฑการชวยเหลือ 
  6.3  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
  6.4  แจงหลักเกณฑใหทราบ 
  6.5  ดําเนินการตามหลักเกณฑ 
  6.6  นําเสนอคณะกรรมการ 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  50,000 บาท 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม ฝายสังคมสงเคราะห 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1  ผูพิการ/ผูสูงอายุท่ียากไรไดรับความชวยเหลือ คุณภาพชีวิตดีข้ึน 
  10.2  ผูพิการ/ผูสูงอายุท่ียากไรไดรับบริการจากรัฐเทาเทียมประชาชนท่ัวไป 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 
สํานักการศึกษา 

 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ (กิจกรรมการอบรมสัมนาและทัศนะศึกษาดูงาน
บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช)   
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.๒๕๔๒  และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี๓ พ.ศ.๒๕๕๓ 
หมวด 4 มาตรา๒๒  กําหนดแนวทางการจัดการศึกษา โดยมุงเนนใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  กอปรกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2542  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2546  มาตรา 
16 (9) ไดกําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาท่ีในการจัดการศึกษา  และพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  
แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552   มาตรา 50 (6) (9)  มาตรา 53 (1)  และมาตรา 56 (1) 
กําหนดใหเทศบาลนคร  มีหนาท่ีตองใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม  หมวด ๕  มาตรา  ๔๑ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอม  ความเหมาะสมและความ
ตองการภายในทองถ่ิน   ดังนั้นหากองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดการศึกษา  จะสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตาม
แนวการจัดการศึกษาดังกลาวขางตนไดนั้น ตองมีการพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาทองถ่ินอยู
เสมอ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน  เพ่ือพัฒนาอยางตอเนื่อง  ใหเปนผูมี
ความรู  ความสามารถ มีวิสัยทัศนดานการศึกษาทองถ่ินท่ีทันสมัยทันเหตุการณ  ซ่ึงการอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานนั้นถือเปนกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาคน  เพ่ือใหเกิดความรู  วิสัยทัศนและทัศนคติท่ีดี  อันจะ
นําไปสูกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ  
ตลอดจนนํามาซ่ึงกระบวนการในการมีสวนรวมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการพัฒนาโรงเรียน
อยางเปนรูปธรรม 

      ดังนั้น  เพ่ือเปนการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาทองถ่ิน และเพ่ือพัฒนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และบุคลากรผูเก่ียวของกับการจัดการศึกษา      สํานักการศึกษาจึงไดจัดทําโครงการ
สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ  (กิจกรรมการสัมมนาและศึกษาดูงานดานการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และบุคลากรทางการศึกษา)  
 

3.  วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือนําความรูมาพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ 
3.2  เพ่ือใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการ

ศึกษา และบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา ไดนําความรูท่ีไดรับจากการสัมมนา และศึกษาดูงาน มา
ปรับใชใหเหมาะสมกับการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
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 3.๓  เพ่ือใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูบริหารสถานศึกษา  บุคลากรทางการ

ศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา  ไดนําความรูท่ีไดรับจากการสัมมนา  และศึกษาดูงาน           
มาประยุกตใชในการจัดบริหารจัดการศึกษา  การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน  การนิเทศการศึกษาและ
กระบวนการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
                3.4  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ดานการจัดการศึกษากับสถานศึกษาในสงักัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 
  

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
     4.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 

              - ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน บุคลากรทางการศึกษา และ
บุคลากรผูเก่ียวของกับการจัดการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รวม 185 คน 
               -  การดําเนินงาน  จัดกิจกรรม 2 ชวงระยะเวลา  ดังนี้ 
                   ชวงท่ี 1  จัดการอบรมสัมมนา จํานวน 1 วัน มีผูเขารวมกิจกรรม  จํานวน 185  คน 
                   ชวงท่ี 2  นําคณะผูเขารวมการการอบรมศึกษาดูงาน   ณ  จังหวัดเชียงราย  เชียงใหม   
พระนครศรีอยุธยา  และกรุงเทพมหานคร   จํานวน  5  วนั  โดยมีผูเขารวมกิจกรรม  จํานวน  185  คน 
              4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

              - ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน บุคลากรทางการศึกษา  และ
บุคลากรผูเก่ียวของกับการจัดการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีความรู  ความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การนิเทศการศึกษา   และกระบวนการมีสวนรวมในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัด 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
5.1  การสัมมนาฯ  ณ  หองประชุม  โรงแรมแกรนดปารค 
5.2  การศึกษาดูงานดานการศึกษา ณ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม พระนครศรีอยุธยาและ

กรุงเทพมหานคร   
 

6.  วิธีดําเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  6.1   ประชุมผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผูเก่ียวของ  

 6.2   จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.3   ติดตอ ประสานงานบุคลากร  สถานท่ี  ยานพานหะ  สถานท่ีพักและอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

ในการเตรียมการเพ่ือจัดกิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
6.4   ประชุมผูเก่ียวของในการดําเนินงานกิจกรรม 
6.5   ดําเนินงานตามแผน 
6.6   ประเมินผลการดําเนินงาน 
6.7   สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
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7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
แบงเปน  2  ชวงเวลา  ดังนี ้
              ชวงท่ี 1  จัดการอบรมสัมมนา  จํานวน  1 วัน  ในวันท่ี  19 กุมภาพันธ  2558 โดยมี
ผูเขารวมกิจกรรม  จํานวน   185  คน     
              ชวงท่ี 2  นําคณะผู เขารวมการอบรมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย  เชียงใหม 
พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร  จํานวน 7   วัน    ระหวางวันท่ี  20 - 26  กุมภาพันธ  2558  
โดยมีผูเขารวมกิจกรรม  จํานวน  185  คน   
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  ใชงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  ของสํานักการศึกษา จํานวน 
100,000  บาท (โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ)  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ใน
การจัดสัมมนา และศึกษาดูงาน และงบประมาณจากเงินรายไดของสถานศึกษา รวม 778,500 บาท(เจ็ดแสน
เจ็ดหม่ืน    แปดพันหารอยบาทถวน) ซ่ึงจายเปนคาท่ีพัก 3 วันๆละ 600 บาท จํานวน 92 หอง เปนเงิน 
165,600  บาท คาเครื่องดื่ม อาหารวาง และอาหาร 6 วัน จํานวน 185  คนๆละ 340 บาท เปนเงิน 
377,400 บาท   คาจางเหมายานพาหนะ จํานวน 2 คันๆละ 6 วันๆละ 15,000 บาท เปนเงิน 180,000 
บาท และคาใชจายในการจัดสัมมนา เปนเงิน 55,500บาท โดยถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  สํานักการศึกษา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
            10.1  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผูบริหารสถานศึกษา  บุคลากรทางการ
ศึกษา และบคุลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา สามารถนําความรูท่ีไดรับจากการสัมมนา และการศึกษาดู
งาน       มาปรับใชใหเหมาะสมกับการจัดการศึกษาทองถ่ิน 

 10.2  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผูบริหารสถานศึกษา  บุคลากรทางการ
ศึกษา และบคุลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการสัมมนา และการศึกษาดู
งานมาประยุกตใชในการจัดบริหารจัดการศึกษา  การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน  การนิเทศการศึกษา  และ
กระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  10.3 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ผูบริหารสถานศึกษา  บุคลากรทางการ
ศึกษา และบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทองถ่ิน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป พ.ศ. 2559 

สํานักการศึกษา 
 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  ฝกอบรมสัมมนาเตรียมความพรอมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  ปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี สิ่งแวดลอมตาง ๆ 
และมีความเจริญกาวหนาของวิชาการตาง ๆ มากมาย ซ่ึงมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตเปนอยางมาก   หลาย
ประเทศและทองถ่ิน  เตรียมพรอมโดยการสรางกลไกและพัฒนาใหมีศักยภาพสูงข้ึน สามารถปรับตัวและรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนตางเห็นพองตองกันวาการศึกษาเปนปจจัยท่ีสําคัญยิ่งใน
การพัฒนาประเทศ 
  ประเทศไทยกําลังเรงพัฒนาการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และในแผนดาน
การจัดตั้งประชาคมอาเซียนใน 3 เสาหลัก (Pillans) นั้นแผนงานสําหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ไดเนนใหเกิด
ความรวมมือกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ในดานความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมและการสรางอัตลักษณอาเซียน 
(Building an asean Identity) โดยเฉพาะการศึกษาจะมีความเขมแข็ง เนื่องจากการศึกษาเปนรากฐานของการ
พัฒนาในทุก ๆ ดาน สําหรับการเตรียมการพัฒนาการศึกษาไทยนั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการมีจุดมุงหมายในการ
สรางประชาคมอาเซียนดวยการศึกษาใหประเทศไทยเปน Education hab ซ่ึงมีแผนการศึกษาแหงชาติท่ีจะมุง
สรางความตระหนักรูของคนไทยในการจัดการศึกษาเพ่ือสรางคนไทยใหเปนคนของประชาคมอาเซียน พัฒนา
สมรรถนะใหพรอมจะอยูรวมกันและสงเสริมความรวมมือ การมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา 
  ดังนั้น เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558  สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ผูบริหารเทศบาล จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเตรียมความพรอมดานการศึกษา เพ่ือจะเพ่ิม
ขีดจํากัดความสามารถในการแขงขันเสริมสรางศักยภาพและเพ่ิมพูนสมรรถนะใหแกพนักงานครูเทศบาลและ
บุคลากรท่ีเก่ียวของทางการศึกษา จึงไดจัดโครงการฝกอบรมสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน 
 

3.  วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจในกระบวนการเรียนรู เพ่ือกาวสูประชาคม
อาเซียน 
  2. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจยุทธศาสตรการปรับวิธีการเรียน การสอนสู
อาเซียน 
  3. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรูนํามาพัฒนาการสอนในหนวยงานของตนเอง ใหมีความทันสมัย
และกาวทันสูการเปนประชาคมอาเซียน 

4. เพ่ือใหผูเขาอบรมไดเตรียมความพรอมท่ีจะกาวสูประชาคมอาเซียน 
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4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร สํานักงานเทศบาลและบุคลากรของหนวยงานสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
1. คณะผูบริหาร สํานักงานเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
2. คณะผูบริหารสถานศึกษา 
3. ผูอํานวยการสํานัก / บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 

1. การฝกอบรมสัมมนา 
- หองประชุมโรงแรมแกรนดปารค 

2. การศึกษาดูงาน 
- ณ ประเทศเวียดนาม 

 

6.  วิธีดําเนินการ 

1. จัดทําโครงการขออนุมัติโครงการ 
2. จัดทําหนังสือแจงสถานศึกษา 
3. จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมสัมมนาสงเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาการเรียนการสอนรองรับ

การเขาสูประชาคมอาเซียน 
4. จัดการอบรมสัมมนาใหความรูกับผูเขารับการอบรม 
5. จัดการศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม 
6. จัดประชุมปฏิบัติถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน 
7. จัดทํารูปเลมสรุปการดําเนินงาน 

 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

  - 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

  สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี คาใชจายในการ 
ฝกอบรมสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน
คาใชสอยวัสดุ คาจางและบริการ คาเชาท่ีพัก คาเบี้ยเลี้ยง คาธรรมเนียม ฯลฯ คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติ รายการนี้ไมเขาหลักการรายจายหมวดอ่ืน ๆ งบประมาณประจําป 2557  จํานวน 300,000 บาท 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 

  สํานักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 คณะผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจในกระบวนการเรียนรู เพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน ซ่ึง
สามารถนํามาปรับประยุกตใชในการบริหารในหนวยงานของดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะผูเขารับการ
อบรมสามารถปรับสูรูปแบบวิธีการใหสอดคลองพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน อยางเปน
รูปธรรม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป พ.ศ. 2559 

สํานักการศึกษา 
 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล (กิจกรรมการประชุมปฐมนิเทศพนักงานครู
เทศบาล) 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีนโยบายจัดการศึกษาเนนความเปนเลิศทางวิชาการและ
พัฒนา  พนักงานครูและบคุลากรทางการศึกษา ใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานในวิชาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยอนุมัติงบประมาณสําหรับการฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลไวในประจําปงบประมาณ  
2556 
  ท้ังนี้ในการจัดการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กําหนดเปาหมายใหโรงเรียนและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด สามารถจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพในระดับดีใกลเคียงกันสํานักการศึกษาจึงได
จัดใหมีกิจกรรมการประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล 
 

3.  วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือใหพนักงานครูเทศบาลมีความม่ันใจในการปฏิบัติตน 
3.2  เพ่ือรับทราบนโยบายของเทศบาลเขาใจหลักการและวิธีการปฏิบัติงาน 
3.3  เพ่ือใหมีความรู ประสบการณและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

พนักงานครูเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จํานวน  650  คน และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครนครศรธีรรมราช  จํานวน 130  คน รวม  780  คน 

 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 

หองแกรนดฮอลล โรงแรมแกรนดปารค จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

6.  วิธีดําเนินการ 

  - 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

  วันท่ี 2 มิถุนายน 2556     

8.  งบประมาณดําเนินการ 

  เบิกจายจากโครงการฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล  ประจําปงบประมาณ 2556   
เพ่ือเปนคาใชจายในการประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล  โดยจายเปนคาตอบแทนใชสอยคาของขวัญของ
รางวัลและวัสดุ  (ถัวเฉลี่ยตามท่ีจายจริง) ประกอบดวยคาเชาท่ีพัก คาเชาหองประชุม คาจางเหมาทําอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาจางเหมาจัดทําเอกสาร  คาเชาวัสดุ–อุปกรณสํานักงาน คาจางเหมาถายภาพพรอมอัดขยาย
ภาพ คาเครื่องเสียง คาโตะเกาอ้ี และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  รวมเปนเงิน  145,000 บาท (หนึ่งแสน 
ส่ีหม่ืนหาพันบาทถวน) 
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9.  ผูรับผิดชอบ 

  สํานักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

- ผูเขารวมการประชุมปฐมนิเทศสามารถปรับปรุงและพัฒนาการจัด กระบวนการเรียนการ
สอน ไดตรงตามเปาหมายของหลักสูตร 

- ผูเขารับการประชุมสัมมนาสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดอยาง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

- ผูเขารับการประชุมสัมมนา ไดรับประสบการณจากการแลกเปลี่ยน เรียนรูรวมกันและ
เสริมสรางวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 
สํานักการศึกษา 

 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน  ทรัพยากรมนุษยท่ีสําคัญ คือ บุคลากรไดแก  ผูบริหาร
สถานศึกษา ครู  ผูรับผิดชอบสอนในรายวิชาตาง ๆ ท่ีมีความรู  ความสามารถ  และความชํานาญการ  ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  อันจะชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ฉะนั้น               
การบริหารบุคคลทางการศึกษาของหนวยงาน  ควรมีการดูแล  บํารุงรักษา  และสงเสริมใหทุกคนมีขวัญ                 
และกําลังใจ  ในการทํางาน  มีความเสียสละและอุทิศตนอยางเต็มท่ีในทางปฏิบัติราชการ  ฉะนั้นเทศบาลจึงได
จัดโครงการฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล  ศึกษาดูงานดานการศึกษาและสภาพแวดลอมภายใน
สถาน ศึกษา  เ พ่ื อ พัฒนา คุณภาพการ ศึกษา  ข้ึ น แก บุ คล ากรของพนั ก ง านครู  สั ง กั ด เทศบาล                           
นครนครศรีธรรมราช  เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหนักเรียนและโรงเรียน                       
มีมาตรฐานทางการเรียนและการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

3.  วัตถุประสงค 
  7.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบุคลากรดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
  7.2 เพ่ือพัฒนาทักษะประสบการณแกผูบริหารสถานศึกษา 
  7.3 เพ่ือนํามาปรับและประยุกตใชในการพัฒนาสถานศึกษาเทศบาล 
  

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  จัดฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลทุกคน จํานวน  650 คน 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  ประจาํปงบประมาณ 2559 
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1  ศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหา  และความตองการของบุคลากรในโรงเรียน 
  6.2  เสนอขออนุมัติโครงการ 
  6.3  จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล                     
  6.4  ฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล 
  6.5  จัดทําสรุปผลการฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล 
  6.6 การประเมิน สรุปผลรายงานผูบริหารทราบ 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  ประจาํปงบประมาณ 2559 
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8.  งบประมาณดําเนินการ 
  สํานักการศึกษา  แผนงานการศึกษา  งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี  คาใชจาย 
ในการจัดฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลและศึกษาดูงานดานการศึกษา  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน                
คาใชสอยและวัสดุ  คาจางเหมาบริการ  คาประชาสัมพันธ  คาตอบแทนวิทยากร  คาเอกสาร  คาตอบแทน
นอกเวลาราชการ  คาเชาท่ีพัก  คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ  ประเภทรายจายนี้เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการนี้ไมเขา
หลักการรายจายหมวดอ่ืน ๆ งบประมาณประจําป 2559 สํานักการศึกษา จํานวน 3,600,000 บาท 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  สํานักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวของการศึกษา  ไดมีความรูและประสบการณในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน  ตอไป 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป พ.ศ. 2559 
สํานักการศึกษา 

 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลศึกษาดูงานดานการศึกษาและสภาพแวดลอม
ภายในสถานศึกษา สาธารณรัฐเกาหลี 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน ทรัพยากรมนุษยท่ีสําคัญ คือ บุคลากรไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษา ครู  ผูรับผิดชอบสอนในรายวิชาตาง ๆ ท่ีมีความรู  ความสามารถ  และความชํานาญการ   
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  อันจะชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉะนั้น  
การบริหารบุคคลทางการศึกษาของหนวยงาน  ควรมีการดูแล  บํารุงรักษา  และสงเสริมใหทุกคนมีขวัญ                 
และกําลังใจ  ในการทํางาน  มีความเสียสละและอุทิศตนอยางเต็มท่ีในทางปฏิบัติราชการ  ฉะนั้นเทศบาล 
จึงไดจัดโครงการฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล  ศึกษาดูงานดานการศึกษาและสภาพแวดลอมภายใน
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ข้ึนแกบุคลากรของพนักงานครู สังกัดเทศบาลนครนครศรธีรรมราช  
เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหนักเรียนและโรงเรียนมีมาตรฐานทางการเรียนและ
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

3.  วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบุคลากรดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
  3.2 เพ่ือพัฒนาทักษะประสบการณแกผูบริหารสถานศึกษาและศึกษาดูงานดานการศึกษา 
                           และสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา 
  3.3 เพ่ือนํามาปรับและประยุกตใชในการพัฒนาสถานศึกษาเทศบาล 
 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  จัดฝกอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาลและศึกษาดูงาน  จํานวน  60  คน 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  ระยะท่ี 1  วันท่ี  15  มกราคม  2558  ณ หองประชุมเทศบาล 

  ระยะท่ี 2  ระหวางวันท่ี  20 – 24  มกราคม  2558  ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1  ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการของบุคลากรในโรงเรียน 
  6.2  เสนอขออนุมัติโครงการ 
  6.3  จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล                     
ศึกษาดูงานและสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา 
  6.4  ฝกอบรมสัมมนาพนักงานครเูทศบาล 
  6.5  จัดทําสรุปผลการฝกอบรมสัมมนาการศึกษาดูงานและสภาพแวดลอม 
ภายในสถานศึกษา 
  6.6  การประเมิน สรุปผลรายงานผูบริหารทราบ 
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7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  ระยะท่ี 1  วันท่ี  15  มกราคม  2558   

  ระยะท่ี 2  ระหวางวันท่ี  20 – 24  มกราคม  2558  
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  สํานักการศึกษา  แผนงานการศึกษา  งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี  คาใชจาย 
ในการจัดฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลและศึกษาดูงานดานการศึกษา  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน                
คาใชสอยและวัสดุ  คาจางเหมาบริการ  คาประชาสัมพันธ  คาตอบแทนวิทยากร  คาเอกสาร  คาตอบแทน
นอกเวลาราชการ  คาเชาท่ีพัก    คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ  ประเภทรายจายนี้เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการนี้               
ไมเขาหลักการรายจายหมวดอ่ืน ๆ งบประมาณประจําป 2558  สํานักการศึกษา  จํานวน  200,000  บาท 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  สํานักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวของการศึกษา  ไดมีความรูและประสบการณ  ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน  ตอไป 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป พ.ศ. 2559 

อุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช (กองวิชาการและแผนงาน) 
 

1. ช่ือโครงการ / กิจกรรม/ มาตรการ    
กิจกรรมสงเสริมความรูในการปองกันและปราบปรามทุจริตใหแกนักเรียน “เยาวชนรุนใหม  

หัวใจสุจริต” อุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช (กองวิชาการและแผนงาน) 
 

2. หลักการและเหตุผล 

ในโลกแหงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว มีการหลั่งไหลเขามาของวัตถุนิยมมากข้ึน ทําให

ผูคนเริ่มหลงใหลในวัตถุนิยมและความสะดวกสบายในการดํารงชีวิตโดยไมคิดถึงผูอ่ืน จึงทําใหสังคมเกิดความ

วุนวายแกงแยงแขงขันกัน เพราะขาดคุณธรรมพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต

เพราะคุณธรรมขอนี้เปนพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนาตนเองใหเปนคนดี และสังคมมีความสุข  

หากมองถึงเด็กและเยาวชนท่ีจะเปนกําลังสําคัญของชาติในอนาคตอยูในสถานศึกษาท่ีเปนสังคมจําลอง

สังคมใหญ เปนสถานท่ีหลอหลอมอุปนิสัยของนักเรียนใหเติบโตมาเปนพลเมืองของประเทศ การจัดประสบการณ

การเรียนรูใหแกนักเรียนจึงเปนเรื่องสําคัญเชนกัน รวมท้ังการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน วิถีชีวิต และแบบอยางของ

บุคลากรในโรงเรียนดวย  ดังนั้นถาเราปรารถนาเห็นสังคมท่ีดี ปราศจากการทุจริต คดโกงกัน ก็ควรเริ่มตนจัดการ

ปองกันหรือจัดการกับพฤติกรรมเล็กๆ ของการศึกษาในสถานศึกษาท่ีอาจเปนสิ่งเลวรายตอพฤติกรรมเหลานั้น เชน 

การลอกขอสอบหรือการบาน การแซงคิว การเก็บของไดแลวเก็บไวใชเอง การลักขโมย เปนตน 

ในการนี้ทางอุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช (กองวิชาการและแผนงาน) มีแนวคิดจัดทํากิจกรรม

“เยาวชนรุนใหม หัวใจสุจริต” เปนการสงเสริมความรูใหกับนักเรียนเปลี่ยนสังคมไทยใหใสสะอาด สรางเสริม

ภูมิคุมกันใหนักเรียนเห็นความสําคัญของความซ่ือสัตยสุจริต และภัยรายของการทุจริต 
 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึก คุณธรรมจริยธรรมใหกับเยาวชนอันเปนพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนา

ตนเองใหเปนคนดี 

  2. เพ่ือสงเสริมความรูใหกับนักเรียนกอใหเกิดทัศนคติ และคานิยมเรื่องความซ่ือสัตยสุจริตใน

สถาบนัการศึกษา 

  3. เพ่ือสนับสนุนใหนักเรียนมีกระบวนการเรียนรู ท่ี เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง มีทักษะ

กระบวนการคิด และมีจิตสาธารณะ ยึดม่ันในคุณธรรม จรยิธรรม และปองกันการทุจริต 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

เด็กและเยาวชน/นักเรียนจากสถาบันการศึกษาตางๆ จํานวน ๑๐๐ คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  อุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช 

  (สถานท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม) 
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6. วิธีดําเนินกิจกรรม 
  ๑. ประชาสัมพันธโครงการไปยังสถาบันการศึกษา เพ่ือเชิญนักเรียนเขารวมโครงการดังกลาว 

  ๒. ดําเนินการจัดบรรยายโดยวิทยากรท่ีเชี่ยวชาญดานการปองกันและปราบปรามทุจริต ภายใต

หัวขอ “เยาวชนรุนใหม หัวใจสุจริต” 

  ๓. จัดกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือสรางความสัมพันธของกลุมนักเรียน และฝกใหมีทักษะและ

กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล อีกท้ังสามารถนําไปเผยแพรใหคนรอบขางไดดวยตัวเอง 

  ๔. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  เดือนกรกฎาคม 2559 

  (ระยะเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม) 

8. งบประมาณ 

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (คาใชจายในการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช 

ประจําป ๒๕๕๙) โดยประมาณคาใชจาย ดังนี้ 

  1. คาตอบแทน (วิทยากรบรรยายและนันทนาการ)   เปนเงิน    4,000 บาท   

  2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (100ชุดๆละ 25 บาท)  เปนเงิน    2,500 บาท 

  3. คาอาหารเท่ียง (100ชุดๆละ 60 บาท)    เปนเงิน    6,000 บาท 

  4. คาจัดสถานท่ี (จัดทําปายประชาสัมพันธ)    เปนเงิน     2,000 บาท        

  ๕. คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน   เปนเงิน    2,500 บาท 

  รวมท้ังส้ิน (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน)    เปนเงิน  17,00๐ บาท 

  (คาใชจายแตละรายการถัวเฉล่ียจายกันได) 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

อุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช (กองวิชาการและแผนงาน) 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  1. นักเรียนเกิดความรูความเขาใจในความซ่ือสัตยสุจริตมากข้ึน สามารถนําไปเผยแพรใหคนรอบ

ขางไดดวยตัวเอง  

  2. นักเรียนไดรับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี ใหยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวา

ประโยชนสวนตน 

  3. นักเรียนมีกระบวนการเรียนรูท่ีเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีจิต

สาธารณะ ยดึม่ันในคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต อีกท้ังสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป พ.ศ. 2559 

อุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช (กองวิชาการและแผนงาน) 
 

1. ช่ือโครงการ / กิจกรรม/ มาตรการ    
  กิจกรรมจัดฉายภาพยนตรชุดการเสริมสรางจิตสํานึกรวมตอตานการทุจริต “หัวใจสีขาว” 

อุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช (กองวิชาการและแผนงาน) 
2. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันภาพยนตรนับเปนสื่อบันเทิงท่ีไดรับความนิยมเปนอยางมาก และสามารถเขาถึงบุคคลได
ทุกเพศทุกวัย การดูภาพยนตรจะทําใหเหมือนตกไปอยูในอีกโลกหนึ่งเลยก็วาได ไมเฉพาะเด็กเทานั้นแมแตผูใหญ
บางคนก็เชนกัน  โดยลักษณะของภาพยนตรก็มีหลากหลายรูปแบบแตกตางกันออกไปตามยุคสมัย แตถาหากใชสื่อ
ภาพยนตรเปนสื่อสําหรับการศึกษา ก็นาเชื่อวาภาพยนตรจะสามารถถายทอดความรูความคิดท่ีเปนประโยชนไปสู
ทุกคนไดอยางกวางขวาง และจะไดรับสาระความรูรวมถึงแงคิดในเรื่องตางๆ ไดเปนอยางดี  ดวยเหตุนี้การใชสื่อ
ภาพยนตรหรือการตูนมานําเสนอถึงปญหาท่ีสะทอนวิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม จะทําให
มองเห็นถึงความเปนจริงท่ีคนในสังคมตองมีคานิยมในการรักความดี และรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการ
โกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชนท่ีจะเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพในอนาคต  

 ในการนี้ทางอุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช (กองวิชาการและแผนงาน) มีแนวคิดในการ

นําสื่อภาพยนตรมาใชใหเกิดประโยชน โดยจัดฉายภาพยนตรชุดการเสริมสรางจิตสํานึกรวมตอตานการทุจริต 

“หัวใจสีขาว” เปนการสงเสริมความรูใหกับเยาวชนเปลี่ยนสังคมไทยใหใสสะอาด สรางเสริมภูมิคุมกันใหนักเรียน

เห็นความสําคัญของความซ่ือสัตยสุจริต และปลูกฝงจิตสํานึกในการรักความถูกตองและมีความกลาหาญทาง

จริยธรรม 
 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึก คุณธรรมจริยธรรมใหกับเยาวชนอันเปนพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนา

ตนเองใหเปนคนดี 

  2. เพ่ือกระตุนใหเกิดจิตสาธารณะ ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอ

ตัวเอง และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาผลประโยชนสวนรวม 

  3. เพ่ือใหมีจิตสํานึกในบทบาทและหนาท่ีของตัวเองและปฏิบัติหนาท่ีใหดีท่ีสุด เคารพกฎเกณฑ

กติกา และหากมีการกระทําผิดก็พรอมท่ีจะยอมรับและแกไข 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

เยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 3๐๐ คน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  - หองฉายภาพยนตรวิกวิบวับ  อุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช 

  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  - โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  (สถานท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม) 



 

76 

6. วิธีดําเนินการ 
  ๑. ประชาสัมพันธโครงการไปยังสถาบันการศึกษาตางๆ เพ่ือรอการตอบรับของสถาบันการศึกษาท่ีสนใจ  

  ๒. ดําเนินฉายภาพยนตรชุดการเสริมสรางจิตสํานึกรวมตอตานการทุจริต โดยแบงตามลักษณะ

ภาพยนตร ดังนี ้

   - หนังสั้น ชุด “โตไปไมโกง” เหมาะสําหรับผูชมตั้งแตอายุ ๑๓ ปข้ึนไป โดยจัดฉาย ณ 

หองฉายภาพยนตรวิกวิบวับ อุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช 

  - การตูนนิมนตยิ้มเดลี่ ชุด “คนดีไมคอรรัปชั่น” เหมาะสําหรับผูชมตั้งแตอายุ ๓–๑๒ ป 

โดยจัดฉาย ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช ท่ีสนใจเขารวมโครงการ 

  ๓. จัดกิจกรรมตอบคําถาม/ใหสาระความรู และรับของขวัญของรางวัล  

  ๔. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ชวงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2559 

  (ระยะเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม) 

8. งบประมาณ 
  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (คาใชจายในการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช 

ประจําป ๒๕๕๙) โดยประมาณคาใชจาย ดังนี้ 

  1. คาจัดสถานท่ี (จัดทําปายประชาสัมพันธ)    เปนเงิน  2,000  บาท 

  2. คาของขวัญของรางวัล       เปนเงิน  2,000  บาท      

  ๓. คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน   เปนเงิน  1,000 บาท 

  รวมท้ังส้ิน (หาพันบาทถวน)     เปนเงิน  5,00๐  บาท 

  (คาใชจายแตละรายการถัวเฉล่ียจายกันได) 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

  อุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช (กองวิชาการและแผนงาน) 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  1. เยาวชนเกิดความรูความเขาใจในความซ่ือสัตยสุจริตมากข้ึน สามารถนําไปเผยแพรใหคนรอบ

ขางไดดวยตัวเอง  

  2. เยาวชนมีจิตสาธารณะ คํานึงถึงสังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเอง และพรอมท่ีจะ

เสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาผลประโยชนสวนรวม 

  3. เยาวชนมีจิตสํานึกในบทบาทและหนาท่ีของตัวเองและปฏิบัติหนาท่ีใหดีท่ีสุด เคารพกฎเกณฑ

กติกา และเม่ือกระทําผิดก็พรอมท่ีจะยอมรับและแกไข 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป พ.ศ. 2559 

อุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช (กองวิชาการและแผนงาน) 
 

1. ช่ือโครงการ / กิจกรรม/ มาตรการ    
  กิจกรรมนานาความรู หัวขอ “รูไว ไมโกง” อุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช (กองวิชาการ

และแผนงาน) 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาท่ีสําคัญซ่ึงไดแพรกระจายขยายวงกวางไปท่ัวโลก จากผล

การศึกษา พบวาในประเทศไทยมีการทุจริตคอรรัปชั่นมาโดยตลอดท้ังระดับประเทศและระดับทองถ่ิน  

ท้ังภาคราชการและ ภาคเอกชน อีกท้ังไดทวีความรุนแรงและสงผลกระทบอยางรายแรงตอการเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม เสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนความม่ังคงของประเทศ  

  ดังนั้น เพ่ือการกระตุนและสงเสริมใหขาราชการท้ังภาครัฐและเอกชน สรางจิตสํานึกตานการ

ทุจริตในทุกระดับอยางเปนระบบและหลากหลาย อาทิ เชน การทุจริตเชิงนโยบายในการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึง 

ลวนแตมีเจาหนาท่ีของรัฐเขาไปมีสวนเก่ียวของ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการปลูกฝงคานิยมท่ีสรางสรรค 

หรือเครื่องมือท่ีจะควบคุมใหเจาหนาท่ีเกิดพฤติกรรมในเชิงบวกและปองกันไมใหเกิดพฤติกรรมในเชิงลบ รวมกัน

ปองกันและตอตานการทุจริตโดยมิชอบ รวมท้ังกลุมของสถาบันการศึกษาซ่ึงมีแนวโนมสูงข้ึน ดังนั้นควรตระหนัก

ถึงความสําคัญโดยใชหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมไปถึงการสงเสริมและปลูกฝงคานิยมไทย ๑๒ ประการ ในการ

ดําเนินชีวิตของเยาวชนผานระบบการศึกษาซ่ึงเปนการสรางจิตสํานึกท่ีดีทีสุด 

  ในการนี้ อุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช (กองวิชาการและแผนงาน) มุงหวังใหตระหนัก

ถึงการปองกันการทุจริตและปลูกฝงการสรางจิตสํานึกท่ีดี จึงนําเสนอกิจกรรมนานาความรู หัวขอ “รูไว ไมโกง” 

โดยจัดทําเปนสื่อเอกสารเพ่ือรณรงคการปองกันการทุจริตและสรางจิตสํานึกท่ีดีใหแกกลุมอาชีพขาราชการ และ

กลุมอาชีพนักเรียน-นักศึกษา ซ่ึงเปนกลุมอาชีพท่ีถูกมองวากอใหเกิดปญหาดังกลาว 
 

3. วัตถุประสงค 
  ๑. เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสใหกลุมอาชีพขาราชการ และ

นักเรียน-นักศึกษา 

  ๒. เพ่ือกระตุนใหกลุมอาชีพขาราชการ และนักเรียน-นักศึกษามีจิตสํานึก ปลอดการทุจริต

คอรรัปชั่นโดยการสงเสริมและปลูกฝงคานิยมไทย ๑๒ ประการ 

  ๓. เพ่ือสงเสริมความรู และตระหนักถึงภัยรายของการทุจริตท่ีจะสงผลกระทบตองสังคมและ

ประเทศชาติ 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  - เผยแพรสื่อเอกสาร (แผนพับ) สําหรับกลุมอาชีพขาราชการในหนวยงานรัฐ จํานวน ๕๐๐ ฉบับ 

  - เผยแพรสื่อเอกสาร (แผนพับ) สําหรับกลุมอาชีพนักเรียน-นักศึกษาในสถาบันการศึกษาตางๆ 

จํานวน ๕๐๐ ฉบับ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  - หนวยงานภาครัฐ และสถาบนัการศึกษา 

  - อุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช 

  (สถานท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม) 

6. วิธีดําเนินการ 
  ๑. จัดทําสื่อเอกสาร (แผนพับ) เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีเหมาะสมกับกลุม

อาชีพขาราชการ และอาชีพนักเรียน-นักศึกษา 

  ๒. เผยแพรเอกสารตามหนวยงานตางๆ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  เดือนพฤษภาคม 2559 

  (ระยะเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (คาใชจายในการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช 

ประจาํป ๒๕๕๙) โดยประมาณคาใชจาย ดังนี้ 

  ๑. คาสื่อประชาสัมพันธ      เปนเงิน     ๕,๐๐๐ บาท        

  ๒. คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน   เปนเงิน    ๑,๐๐๐ บาท 

  รวมท้ังส้ิน (หกพันบาทถวน)     เปนเงิน    ๖,๐๐๐ บาท 

  (คาใชจายแตละรายการถัวเฉล่ียจายกันได) 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
  อุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช (กองวิชาการและแผนงาน) 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  ๑. กลุมขาราชการ และนักเรียน-นักศึกษาตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสํานึกในการ

ตอตานการทุจริตในหนวยงานของตน 

  ๒. กลุมขาราชการ และนักเรียน-นักศึกษาเกิดความรูความเขาใจในความซ่ือสัตยสุจริตมากข้ึน 

สามารถนําไปเผยแพรใหคนรอบขางไดดวยตัวเอง และมีทัศนคติท่ีดีตออาชีพของตน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 

พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช (กองวิชาการและแผนงาน) 
 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการมัคคุเทศกอาสา พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช ซ่ึงเปนแหลงเรียนรูและสถานท่ีทองเท่ียวของจังหวัด
นครศรีธรรมราช จึงมีนักเรียน และนักทองเท่ียวไดแวะเวียนมาทัศนศึกษาหาความรูในแตละวันเปนจํานวนมาก 
  ในการนี้ทางพิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช มีแนวคิดจัดทําโครงการ “มัคคุเทศกอาสา” นํา
ชมพิพิธภัณฑฯ โดยทางพิพิธภัณฑเมืองฯ จัดอบรมใหแก นักเรียน นักศึกษาท่ีสนใจ เพ่ือทําหนาท่ีมัคคุเทศก
อาสา พาชมพิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช ในชวงเวลาเสาร-อาทิตย หรือ ชวงปดเทอม 
 

3.  วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนรักในวัฒนธรรมทองถ่ิน ภูมิลําเนาของตนเอง 
  2. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และปลูกฝงใหรูจักการเสียสละเพ่ือ
ประโยชนสวนรวม 
  3. เพ่ือฝกฝนใหเด็กและเยาวชนประพฤติตนเปนแบบอยางของเจาบานท่ีดี รูจักตอนรับแขก
เมืองดวยน้ําใจไมตรีอันงดงาม 
 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ท่ีสนใจ จํานวน 50 คน 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช  
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  - รับสมัครมัคคุเทศกอาสาจํานวน 50 คน 
  - จัดทําเนื้อหา และกําหนดการในการอบรม พรอมวิทยากรท่ีเชี่ยวชาญดานมัคคุเทศก 
  - ติดตอรถชมเมือง และสถานท่ี ท่ีจะพามัคคุเทศกไปศึกษาหาความรู 
  - สรุปผลดําเนินการ 

ในการอบรมครั้งนี้ พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราชเปนผูดําเนินการ โดยใชระยะเวลา 2 วัน 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2559 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  คาตอบแทนวิทยากร     เปนเงิน 2,000 บาท 
  คาอาหารเท่ียง 2 วัน 50 ชุดๆละ 60 บาท (50x60x2) เปนเงิน 6,000 บาท 
  คาอาหารเท่ียง 2 วัน 50 ชุดๆละ 25 บาท (50x25x2) เปนเงิน 2,500 บาท 
  คาใชจายอ่ืนๆ       เปนเงิน 2,000  บาท 
  รวม                12,000 บาท 
  (คาใชจายแตละรายการถัวจายกันได)  
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9.  ผูรับผิดชอบ 
  พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช (กองวิชาการและแผนงาน) 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  1. เด็กและเยาวชนรักในวัฒนธรรมทองถ่ิน ภูมิลําเนาของตนเอง 
  2. เด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และปลูกฝงใหรูจักการเสียสละเพ่ือ
ประโยชนสวนรวม 
  3. เด็กและเยาวชนประพฤติตนเปนแบบอยางของเจาบานท่ีดี รูจักตอนรับแขกบานแขกเมือง
ดวยน้ําใจไมตรีอันงดงาม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 

สํานักปลัดเทศบาล 
 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการตลาดริมน้ําเมืองลกิอร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   โครงการตลาดน้ําเมืองลิกอร เทศบาลเมืองนครนครศรีธรรมราช เปนแนวคิดและนโยบายของ 
ผศ.เชาวนวัศ  เสนพงศ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช จัดเปนภารกิจดานสงเสริมการทองเท่ียว ซ่ึงเปน
อํานาจหนาท่ีประการหนึ่งในการจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ตาม
พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 
16(8) ท่ีใชกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน โดยการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีอยูในพ้ืน
ท่ีมาจัดทําตลาดริมน้ําใหประชาชนในพ้ืนท่ีนําสินคามาจําหนาย เปนการสงเสริมใหประชาชนมีรายได ใหความรู
ดานชีวิตความเปนอยูของชุมชน ใหความรูดานวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาชาวบาน ตลอดจนการปรับปรุง
ภูมิทัศนสวนสาธารณะศรีธรรมโศก ภูมิทัศนกําแพงเมืองและริมคลองหนาเมืองใหเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  โครงการดังกลาวไดดําเนินการตอเนื่องมาเปนปท่ี 2 นับวาประสบความสําเร็จเปนอยางยิ่ง มี
ประชาชนเขารวมงานและรวมออกรานจําหนายสินคาในแตละเดือนเปนจํานวนมาก 
 

3.  วัตถุประสงค 
  3.1  เพ่ือสานตอการจัดตั้งตลาดริมน้ําเมืองลิกอรใหเปนแหลงสินคาชุมชน เพ่ือสงเสริมรายได
ของชุมชน 
  3.2  เพ่ือเปนแหลงเรียนรูดานวิถีชีวิตของชุมชนวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาชาวบาน 
  3.3  เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดนครศรีธรรมราช และใชเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ
ของเมือง 
   

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
   ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ เขารวมงานจํานวนไมนอย
กวา 5,000 คนตอครั้ง 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  บริเวณคลองหนาเมือง (ฝงสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช และสนามหนาเมือง) อําเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 
  6.2 ประสานหนวยงาน บุคลากร ท่ีเก่ียวของในการดําเนินงาน 
  6.3 จัดการประชุมคณะทํางานฯ ในแตละเดือนเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม 
  6.4 ทําหนังสือเชิญคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการในสงักัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขา
รวมโครงการฯ ในแตละเดือน 
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  6.5 ประชาสัมพันธใหชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติไดรับ
ทราบโดยท่ัวกัน 
  6.6 ดําเนินการขอเบิกงบประมาณคาใชจายในการดําเนินงานของแตละเดือน 
  6.7 สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กําหนดจัดกิจกรรมทุกวันศุกรสุดทายของเดือน เริ่ม
ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 ระหวางเวลา 15.00 – 23.00 น. 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  เบิกจายจากงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวดคาใชสอย ประเภท
รายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการพัฒนาและสงเสริมการ
ทองเท่ียว (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการ
ทองเท่ียว) เปนเงิน 4,920,000.- บาท (สี่ลานเกาแสนสองหม่ืนบาทถวน) และไดตั้งประมาณการคาใชจาย
สําหรับดําเนินการโครงการนี้ เปนเงิน 1,800,000.- บาท (หนึ่งลานแปดแสนบาทถวน) คาใชจายสามารถถัว
เฉลี่ยกันไดทุกรายการ 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  ฝายสงเสริมการทองเท่ียว สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี รักและหวงแหน
ทรัพยากรการทองเท่ียวและถ่ินท่ีอยูของตน 
  10.2 ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายไดจากการนําสินคาจากชุมชนมาวางจําหนาย เปนการกระจาย
รายไดสูชุมชน 
  10.3 ภูมิทัศนบริเวณตลาดริมน้ําเมืองลิกอรสวยงามข้ึน กลายเปนสถานท่ีทองเท่ียวพรอมให
ประชาชนมาพักผอนหยอนใจ 
  10.4 เปนแหลงสันทนาการของประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และคาดวามีผูสนใจเขา
รวมกิจกรรมตลาดริมน้ําเมืองลิกอรในแตละเดือนไดตามเปาหมาย 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 

กองสวัสดกิารสังคม 
 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   สถานการณในเรื่องเด็กและเยาวชนมีความรุนแรงมากข้ึน จึงไดจัดตั้งองคกรกลางเด็กและ
เยาวชนในระดับเทศบาลมากข้ึน เพ่ือสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชนใหมีการรวมกลุมและ
ดําเนินกิจกรรมท่ีเปนประโยชน 
 

3.  วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือใหมีเครือขายในกลุมเด็กและเยาวชนท่ีทําหนาท่ีประสานกิจกรรมท่ีเปนประโยชน 
3.2  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนทํางานรวมกันอยางเปนระบบ 
3.3  เพ่ือสรางความสามัคคี และหลีกเลี่ยงปญหาท่ีสงผลกระทบตอเด็กและเยาวชน 

 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน/เด็กและเยาวชนในชุมชนในเขตเทศบาล 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  พ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และสถานท่ีอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมของกิจกรรม 
ดูงานนอกสถานท่ี 
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1  ขออนุมัติโครงการ 
  6.2  สํารวจความตองการ 
  6.3  ประสานงาน 
  6.4  จัดกิจกรรม 
  6.5  ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2559 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  120,000 บาท 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม ฝายพัฒนาชุมชน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  เกิดเครือขายเชื่อมโยงกลุมเด็กละเยาวชนท่ีมีการดําเนินงานในดานตางๆ เขาดวยกันอยางเปน
รูปธรรม 

 



84 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป พ.ศ. 2559 

สํานักการศึกษา 
 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมอานสรางสุขดี๊ดีท่ีศาลามีชัย  
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551  มุงพัฒนาใหนักเรียนเกิด
ความรู  ความเขาใจดานทักษะ  กระบวนการ  และมีความสุขในการเรียน  การพัฒนากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักเรียนนับไดวามีความสําคัญมาก  เพราะจะทําใหนักเรียนเปนคนดี  มีวินัย  ใฝเรียนรู   ซ่ึงการจัดกิจกรรม
ทุกอยางตองเนนนักเรียนเปนสําคัญ  และใชกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย  การใชสื่อเทคโนโลยี  
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห การประเมินตามสภาพจริง  การใชแหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถ่ิน  
ตลอดจนการพัฒนางานบริหารวิชาการอยางเปนระบบ  สมบูรณสะดวกในการนํามาใช และทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึน ไมวาจะเปนในกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระก็นับไดวามีความสําคัญมาก และมี
ความจําเปนอยางยิ่งตอนักเรียน 
  จากการท่ีโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย  ไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงเรียนท่ีมีการจัด
กิจกรรมสงเสริมการอานท่ีดี  และอยูในจังหวัดท่ีไดรับการประกาศเปน “มหานครและนครแหงการอานใน
วาระการอานแหงชาติ” ทางโรงเรียนจึงไดจัดทํา “โครงการอานสรางสุขดี๊ดีท่ีศาลามีชัย” ข้ึน  เพ่ือสงเสริม
และรณรงคใหครู  นักเรียน  ผูปกครอง  เห็นความสําคัญและไดรับความสุข  ความเพลิดเพลินจากการอาน  
3.  วัตถุประสงค 

  1.  เพ่ือสรางความตระหนักใหนักเรียน  ครู  ผูปกครองและบุคคลในชุมชน เห็น
ความสําคัญของการอานและมีนิสัยรักการอาน  ตลอดจนใหการอานนําไปสูการใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต 
  2.  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยการอานหนังสือ 
  3.  เพ่ือสงเสริมใหครู  นักเรียน  ผูปกครองและบุคคลในชมุชน รักการอานและรวม
กิจกรรมสงเสริมการอานท่ีโรงเรียนจัดข้ึน 
  4.  เพ่ือเสริมสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางนักเรียน  ครู  ผูปกครองและบุคคลในชุมชน  

5.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน   

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

  - 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 

โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 
 

 



85 

6.  วิธีดําเนินการ 

ข้ัน 

(What) 

กิจกรรม 

(How) 

ระยะเวลา 

(When) 

ผูรับผิดชอบ 

(Who) 

1.เตรียมการ 

( Plan) 

1.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

2.ประชุมชี้แจงเพ่ือสรางความเขาใจใน

รูปแบบและการดําเนินงานของโครงการ 

3.แตงตั้งคณะทํางาน 

พฤษภาคม 

2558 

 

-นางสาวเยาวเรศ ผิวเหมาะ 

-ผูบริหาร 

 

 

2.ดําเนินการ 

(Do) 

ดําเนินงานตามแผน    

1. กิจกรรมตะกราความรูสูชุมชน 

2. กิจกรรมพ่ีอานนองฟง 

3. กิจกรรมภาษาไทยวันละคํา 

4. กิจกรรมอาเซียนนารู 

5. กิจกรรมเริงรองดวย รอยกรอง 

6. กิจกรรมสรรพสิ่งนารู 

7. กิจกรรมนิทานสอนใจ 

8. กิจกรรมหนึ่งภาพแทนพันคํา 

9. กิจกรรมรูแลวแบงปน 

10.กิจกรรมเรียงรอยถอยคํา 

11.กิจกรรมเรยีนรูไดจากปายนิเทศ 

12.กิจกรรมอานแลวรู ดูแลวดี๊ดี 

13.กิจกรรมขอเวลา ๕ นาที 

14.กิจกรรมภาพนี้มีความหมาย 

15.กิจกรรมเกงเชาวปญญา 

16.กิจกรรมลีลาอักษร 

17.กิจกรรมเกงภาษาหาคํา 

18.กิจกรรมจิ๋วแตแจว 

19.กิจกรรมทองโลกตางแดน 

20.กิจกรรมคนคนเรื่องประเทือง  

  ปญญา 

21.กิจกรรมเซียมซีเสี่ยงทายคูความรู 

22.กิจกรรมภาษาไทยมีทํานอง 

 

ภาคเรียนท่ี  1 

- 

ภาคเรียนท่ี  2 

2558 

 

 

 

- คณะครู  นักเรียนท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 

 

 

 

 



3.ประเมินผล 
( Check) 

1.ประเมินผลการดําเนินงาน 
3.สรุปผลดําเนินงาน 
3.รายงานผลดําเนินงาน 

มีนาคม  2558 
 

-นางสาวเยาวเรศ  ผิวเหมาะ 
-นางจุฑาทิพย  การดี 
-นางประจวบ  ปุนปอง 
-นางเรวดี   ทาสง 

4.ปรับปรุง 
( Action) 

   นําผลการประเมินมาปรับปรุง เพ่ือการ
พัฒนา 

มีนาคม  2558 -นางสาวเยาวเรศ  ผิวเหมาะ 

 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 พฤษภาคม  2558 –  มีนาคม  2559 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

  งบประมาณ   80,000   บาท  มีคาใชจายดังนี้ 
 -  วัสดุอุปกรณการตกแตงกิจกรรมหองสมุดท้ัง  22  กิจกรรม 30,000 บาท 
 -  คาไวนิลตกแตงหองสมุด     25,000 บาท 
 -  ซองบัตร  บัตร  กําหนดสง       3,000 บาท 
 -  ของขวัญของรางวัล นักเรียนรวมกิจกรรม      4,000  บาท 
 -  เต็นท  โตะ  เกาอ้ี      10,000 บาท 
 -  คาอาหาร       5,000  บาท 
 -  คารถ        3,000  บาท 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 

 - สํานักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  (โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย) 
 - นางสาวเยาวเรศ   ผิวเหมาะ  และคณะครู 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1. นักเรียนและบคุคลในชุมชน

รอยละ 80  เห็นความสําคัญ

และมีนิสัยรักการอานเพ่ิมมาก

ข้ึน 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดีข้ึนในทุกกลุม

สาระการเรยีนรู 

3. นักเรียน  ครู  ผูปกครอง

และบุคคลในชุมชนเห็นคุณคา

ของการอานและเขารวม

กิจกรรมอานสรางสุขดี๊ดีท่ี

ศาลามีชัยท่ีโรงเรียนจัดข้ึน 

-  แบบสอบถาม 

-  แบบสังเกต 

 

-  แบบประเมินการจัดกิจกรรม 

 

 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

 

 

-  แบบสอบถาม 

-  แบบสังเกต 

 

-  แบบประเมินการจัด

กิจกรรม 

 

 

- ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนทุกกลุมสาระ 

 

 

 

 

1.  นักเรียน ครู ผูปกครองและบุคคลในชุมชนเห็นความสําคัญและเห็นคุณคาของการอาน

ตลอดจนใหการอานนําไปสูการใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต 

2.  นักเรียนและบุคคลในชุมชนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยการอานหนังสือ 

เพ่ิมมากข้ึน  

3.  นักเรียน ครู ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนรักการอานและรวมกิจกรรมสงเสริมการอาน

ท่ีโรงเรียนจัดข้ึน 

4.  นักเรียน ครู ผูปกครองและบุคคลในชุมชนมีสัมพันธภาพอันดีตอกัน 

5.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป พ.ศ. 2559 

สํานักการศึกษา 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการบริหารจัดการพุทธภูมิ ประจําปงบประมาณ 2559 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดดําเนินการจัดสรางพุทธภูมิ พุทธสถานสังเวชนียสถาน 4 

ตําบล  เปนแหลงศึกษาเรียนรูเพ่ือถวายเปนพุทธบูชา  ในบริเวณพุทธภูมิ สวนสมเดจ็พระศรีนครินทร 

84 (ทุงทาลาด)  ไดเลาเรื่องราวพุทธประวัติ  ดังนี้ 

1. ภาพนูนต่ํา  4 ภาพ  สถานท่ีประสูติ สถานท่ีตรัสรู สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา และ 

สถานท่ีเสด็จดับขันธปรินิพพาน 

2. สังเวชนียสถาน 4 ตําบล ขนาดยอสวน 4 แหง คือ สถานท่ีประสูติ (เสาหินอโศก

มหาราช) สถานท่ีตรัสรู (พุทธคยา) สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา (สารนาท) และสถานท่ี

ปรินิพพาน (กุสินารา) 

3. พระประธานพระพุทธรูปปางลีลา 

4. พระโพธิสัตวกวนอิม 

 ในการนี้ ฝายศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน  สํานักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

เชิญชวนพุทธศาสนิกชน นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลท้ัง 10 โรง ตลอดจนกลุมผูสูงอายุในสังกัด

เทศบาล และใกลเคียง ท่ีนับถือศาสนาพุทธหิ้วปนโตไปปฏิบัติธรรมกลอมเกลาจิตใจ ปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรม เปนคนดีเติบโตอยูในสังคมอยางมีความสุข  

                จากสภาพปญหาพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนกับเด็กปรากฏอยูในสื่อตาง ๆ นั้น   สถานการศึกษาท่ี

รับผิดชอบอบรมสั่งสอนนักเรียนท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  จึงคิดหาวิธีการท่ีจะปองกัน

พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคท่ีจะเกิดข้ึนกับเด็กในโรงเรียนพรอมการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมควบคูไปดวย 

และไดจัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และวิถีชีวิตตามหลักศาสนาข้ึน ไดนําศาสนาท่ี

นักเรียนนับถือมาใชเปนแนวทางใหนักเรียนไดเรียนรูและนําไปดําเนินชีวิต โดยนักเรียนท่ีเปนไทยพุทธ ซ่ึงมี

จํานวนมาก และผูสูงอายุ ในทุกๆ วันศุกรสุดทายของเดือน  จะเตรียมปนโตมาจากบานกลุมละ 1 สาย มา

โรงเรียนและเดินทางทํากิจกรรมตอนเชาท่ีพุทธภูมิ ตั้งแตเวลา   09.00  น.  โดยจะมีครูคอยควบคุมและ

ดูแล เพ่ือไปรวมฟงเทศน ฟงพระธรรมคําสอน สวดมนตไหวพระ กรวดน้ํา แผเมตตา และถวายอาหารเพล

แดพระสงฆรวมกับผูสูงอายุ  

  ตามวิถีปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน  ซ่ึงงานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน   สํานักการศึกษา  ได

เริ่มทํากิจกรรมดังกลาวตั้งแตตนปงบประมาณ  2559 เพ่ือนักเรียนและพุทธศาสนิกชน รูจักสัมมาคารวะ

ตอผูใหญ ลดปญหาพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคลงได โดยเฉพาะผูปกครอง ชุมชน ตางก็ใหการยอมรับ 

สนับสนุน กิจกรรมของโรงเรียน และตองการใหโรงเรียนดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง  
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โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและวิถีชีวิตตามหลักศาสนา จึงเปนโครงการท่ีดี

โครงการหนึ่ง เปรียบเสมือนหนวยงานเทศบาลและโรงเรียนไดฉีดวัคซีนปองกันโรคใหแกเด็ก ๆ ตั้งแตแรก 

เพ่ือใหเด็กสามารถเติบโตเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข ไมสรางปญหา

แกสังคม และพรอมจะสงเสริมใหโรงเรียนทุกโรงในการดูแลรับผิดชอบของเทศบาล  ไดรวมทํากิจกรรม

ลักษณะนี้มากยิ่งข้ึน   
 

3. วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริมพุทธศาสนาในบริเวณพุทธภูมิ 

๒. เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษา  ประชาชนและนักทองเท่ียวเชิงพระพุทธศาสนา  ใชสถานท่ี

เปนแหลงหาความรูเพ่ิมเติม 

๓. เพ่ือเปนสถานท่ีพัฒนาดานจิตใจและความสามัคคีของชาวพุทธ 

๔. เพ่ือจัดใหมีกิจกรรมอนุรักษหิ้วปนโตสามัคคีประจําเดือน  12  เดือน 

๕. เพ่ือใหผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจางและประชาชนท่ัวไป  ไดรวมกิจกรรมทาง

ศาสนา 

๖. เพ่ือเปนแหลงเรียนรูพุทธประวัติ  ยอสวนจากสถานท่ีจริงโดยไมตองเดินทางไป  

ตางประเทศ 

๗. เพ่ือเปนการสนองนโยบายรัฐบาล ในการจัดการสงเสริมประเพณีทองถ่ินและปรองดอง

สมานฉันท 

๘. เพ่ือให เด็ก เยาวชน ประชาชน เรียนรูถึงประเพณี วัฒนธรรม มรดกไทย 
 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

๑. ดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในบริเวณพุทธภูมิ 

๒. โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทุกโรงและโรงเรียนตางๆ ไดนําคณะนักเรียนมาศึกษาพุทธ

ประวัติและรวมกิจกรรมประจําเดือนเพ่ือพัฒนาจิตใจเด็กนักเรียน 

๓. ไดเปนสถานท่ีพัฒนาจิตใจของพุทธศาสนิกชน  ตลอดจนเปนท่ีพักผอนของประชาชน

ท่ัวไป 

๔. มีการประชาสัมพันธทางสื่อสารมวลชน  ประสานงานเจาหนาท่ีทุกสวนท้ังภาครัฐและ

เอกชน  ตลอดจนชาวตางประเทศใหรูจักพุทธภูมิมากยิ่งข้ึน 

๕. ไดเปนแหลงเรียนรูพุทธประวัติ  ยอสวนจากสถานท่ีจริงโดยไมตองเดินทางไป  

ตางประเทศ 

๖. จัดกิจกรรมวันสําคัญท่ีเก่ียวกับพุทธศาสนาตลอดท้ังป 

๗. เปนการสงเสริมใหชุมชนและประชาชนท่ัวไปตลอดจนชาวตางประเทศ เขารวม

สักการะบูชาไดเปนการสงเสริมวิชาพระพุทธศาสนา  ใหกับนักเรียน นักศึกษาท่ัวไป 

๘. มีบุคลากรดูแลรักษาความสะอาดรอบบริเวณสังเวชนียสถาน 4 ตําบล และบริเวณรอบ 

องคพระโพธิสัตวกวนอิม  และพนักงานขับรถ 

9.  สนองนโยบายรัฐบาล ในการจัดการสงเสริมประเพณีทองถ่ินและปรองดองสมานฉันท 
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5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 

ณ พุทธภูมิ  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร 84 (ทุงทาลาด) 
 

6.  วิธีดําเนินการ 

๑. ประชุมหารือประสานกับผูบริหารสวนราชการท่ีเก่ียวของ 

๒. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ 

๓. มอบหมายหนาท่ีดําเนินงาน 

๔. ประสานขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๕. ดําเนินงานตามโครงการ 

๖. ประเมินผลโครงการ 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

  ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2558 – 30  กันยายน  2559 
                

8. งบประมาณดําเนินการ 

               สํานักการศึกษา  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและ    วัฒนธรรม

ทองถ่ิน  คาใชจายในการบริหารจัดการพุทธภูมิ  ประเภท รายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  งบประมาณป  2559 งบประมาณตั้งไว  1,000,000  บาท  เพ่ือจายเปน

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ดูแลรักษาความสะอาดรอบบริเวณพุทธภูมิ  บริเวณพระโพธิสัตวกวนอิม  (ทุก

รายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได) 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 

                   งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน  สํานักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

๑. มีบุคลากรดูแลรักษาความสะอาดรอบบริเวณสังเวชนียสถาน 4 ตําบล และบริเวณรอบ

องคพระโพธิสัตวกวนอิม 

๒. ไดเปนแหลงจัดกิจกรรมวันสําคัญสงเสริมพระพุทธศาสนา  ในบริเวณพุทธภูมิ 

๓. ไดเปนสถานท่ีสวดมนต ปฏิบัติธรรม ในโอกาสวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาสําหรับ

พุทธศาสนิกชน 

๔. ผูเขาศึกษาพุทธประวัติในสังเวชนียสถาน 4 ตําบล  เขาใจในพระพุทธศาสนาและไดเผย

แผประชาสัมพันธกิจกรรมงานเทศบาลตอไป 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 
สํานักการศึกษา 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการสงเคราะหเด็กยากไรในชุมชนและเด็กเรรอนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
    จากสาเหตุประชาชนในชนบทอพยพถ่ินฐานเขาสูเมือง  เพ่ือหางานทํา  และการออกสํารวจ
ของเจาหนาท่ีไดพบเด็กเรรอน ยากไรในชุมชน ทําใหเกิดปญหาชุมชนแออัด ปญหาการวางงาน ปญหาสังคม 
ปญหาสิ่งแวดลอม และโดยเฉพาะปญหาทางดานเศรษฐกิจ ในปจจุบันผูปกครองและนักเรียนประสบปญหาคา
ครองชีพเพ่ิมสงูข้ึน  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   จึงมีนโยบายชวยเหลือพัฒนาสงเคราะหเด็กยากไรในชุมชน 
เด็กเรรอน  และเด็กดอยโอกาส ในเขตเทศบาล  ใหไดรับการศึกษา   มีอาหารการกิน  เพ่ือพัฒนาเด็กใหเปน
คนดี สมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   
            เทศบาลนครนครศรธีรรมราช  จึงกําหนดโครงการสงเคราะหเด็กยากไรในชุมชนและเด็ก
เรรอน  เพ่ือดําเนินการและชวยเหลือเด็กเรรอนและเด็กดอยโอกาสตามชุมชนภายในเขตเทศบาล ข้ึน 
 

3.  วัตถุประสงค 
1. เพ่ือจัดการศึกษา  สงเขาเรียนในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียน  ใหแกเด็ก

เรรอน   เด็กดอยโอกาส  เด็กยากไรในเขตเทศบาล เพ่ือลดปญหาสังคม   
2. เพ่ือชวยเหลือใหเด็กไดมีเครื่องแตงกาย/ชุดนักเรียน /อุปกรณการเรียน และอาหาร

กลางวันตามสมควร 
3. เพ่ือสนับสนุนทุนคาพาหนะและคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กผูดอยโอกาส  เด็กเรรอน    

เด็กออทิสติก  ท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
สนับสนุนสงเสริมและสงเคราะหเด็กยากไรในชุมชน   เด็กเรรอน   เด็กดอยโอกาส   ใหไดรับ 

การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและฝกวิชาชีพตามถนัด เพ่ือนําไปใชในการดํารงชีวิตไดอยางมี
ความสุข 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
อาคารศิลปาชีพ  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

6.  วิธีดําเนินการ     
1. สํารวจขอมูลเด็กเรรอน เด็กดอยโอกาสและเด็กยากไรในชุมชน ท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาล  

นครนครศรีธรรมราช ท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาล      
2.   เขียนโครงการ/เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3.   ดําเนินการตามโครงการฯ 
4.   จัดการศึกษา สงเขาเรียนในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียน และฟนฟูการพัฒนา  

             ท้ัง 4 ดานใหแกเด็กเรรอนเด็กดอยโอกาสและเด็กออทิสติก 
      5.   บริการอาหารกลางวัน/คาพาหนะ 
      6.   จางเหมาบริการครูสอนเด็กเรรอนและเด็กออทิศติก 
      7.   ติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
      8.   สรุปรายงานการดําเนินงานตอผูบริหาร 
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7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 

  วันท่ี  1  ตุลาคม  2558  -  30  กันยายน  2559 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  2559 โครงการสงเคราะหเด็กยากไรในชุมชน
และเด็กเรรอน  งบประมาณตั้งไว  450,000  บาท  (สึ่แสนหาหม่ืนบาทถวน)  สําหรับจายเปนคาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ   เพ่ือเปนคาสนับสนุนคาพาหนะ คาอาหารกลางวัน,  คาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปนและคาจางเหมา
บริการครูปฏิบัติการสอน  จํานวน 2 อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม
กําหนดระดับ)  โดยถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ ดังนี้ 
            1.  คาจางเหมาบริการครูปฏิบัติการสอน จํานวน 2 อัตรา 
            2.  คาอาหารและคาพาหนะนักเรียนดอยโอกาส ท่ีมีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาล วันละ 40 
บาท 
            3.  คาจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณการเรียนการสอน,วัสดุสํานักงานและวัสดุงานบานงานครัว 
            4.  คาวัสดุเครื่องแตงกาย 
            5.  คาจางเหมาบริการในการทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
            6.  คาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษา 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  สํานักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 

            1.  เด็กไดรับความรูความเขาใจ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามศักยภาพแหงตน           
            2.  สามารถฟนฟูสภาพรางกาย  จิตใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กเรรอน เด็กดอยโอกาส 
ในเขตเทศบาลในแนวทางท่ีถูกตอง 
            3.  สามารถชวยเหลือและสงเด็กเรรอนเด็กดอยโอกาสและเด็กยากไรในชุมชนในเขตเทศบาล
เขารับการศึกษาท้ังในและนอกระบบโรงเรียนหรือฝกอบรมวิชาชีพ 
            4.  สามารถทําใหเด็กไมมีเวลาไปม่ัวสุมกับสิ่งเสพติดจนกอใหเกิดปญหาแกสังคม 
            5.  สามารถชวยเหลือเศรษฐกิจครอบครัวของเด็กผูเขารับการศึกษาใหมีชีวิตความเปนอยู 
ท่ีดีข้ึน  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 
สํานักการศึกษา 

 

1. ช่ือโครงการ   

   กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2559 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   เด็กเปนทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญยิ่งของประเทศชาติ ในการท่ีจะพัฒนาบานเมืองให 

เจริญกาวหนาและม่ันคง  อีกท้ังเปนผูท่ีจะตองเจริญเติบโตข้ึนเปนผูใหญในภายภาคหนา เด็กทุกคนควร

ไดรับการเอาใจใสจากครอบครัวชุมชนและรัฐเพ่ือสงเสริมใหเด็กๆเหลานั้นไดรับการศึกษา ท้ังในระบบ 

และนอกระบบและตามอัธยาศัยท่ีรัฐจัดให ไดรับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาในดานสุขภาพ

รางกายและจิตใจ สงเสริมใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีความรับผิดชอบยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริต  

มีความเมตตาเอ้ือเฟอเผื่อแผรูจักคนเสียสละ รูจักใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชน สิ่งเหลานี้ท่ี

ผูใหญทุกคนตองฝกฝน เนื่องจากเด็กมีความสําคัญตอประเทศ หนวยงานรัฐจึงไดจัดใหวันเสารของสัปดาห

ท่ี 2 ของทุกปเปนวันเด็กแหงชาติ เพ่ือใหทุกคนเห็นความสําคัญและเพ่ือสรางความตระหนักใหเด็กๆ 

ทุกคนเปนคนดีของครอบครัวและชุมชนและประเทศชาติตอไป 

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงไดรวมกับหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และ

สถานศึกษา รวมจัดทําโครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติประจําป 2559 ข้ึนเพ่ือสนับสนุนสงเสริมการ

เรียนรูและนันทนาการใหกับเด็กและเยาวชน ไดทํากิจกรรมและแสดงออกถึงบทบาทหนาท่ีของเด็ก  

ในการพัฒนาเด็กใหมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม เพ่ือท่ีจะไดเติบโตเปนผูใหญท่ีสมบูรณท้ังดาน

รางกาย จิตใจ สงเสริมใหกลาคิด กลาทํา และกลาแสดงออกในสิ่งท่ีดี ตลอดจนสงเสริมกิจกรรมเรียนรู

นอกหองเรียน ซ่ึงเปนกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนรูของโรงเรียนฯ เพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสสัมผัส

กับแหลงเรียนรูจริง และยังเปนโอกาสท่ีครูและนักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันนอกโรงเรียน ซ่ึงการ

ดําเนินการดังกลาวเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีท่ีตองสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 

ผูสูงอายุ และผูพิการ เพ่ือประโยชนสูงสุดของประชาชน  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
 

3. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือจัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนไดยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

ตลอดจนการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

  2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการรอบดาน มีความสมบูรณท้ังรางกาย 

สังคม จิตใจ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยการรวมกิจกรรมเสริมพัฒนาการในดานตาง ๆ  

  3. เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีความสามารถ กลาแสดงออก ในกิจกรรมท่ีกอใหเกิด

ประโยชนตอสังคม และมีความเชื่อม่ันในตนเอง โดยการรวมกิจกรรมการแสดงบนเวที 
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   4. เพ่ือเปนการตอบสนองนโยบายรัฐบาลท่ีมุงสงเสริมใหภาครัฐและเอกชนรวมกันระดม

สรรพกําลังในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิและหนาท่ีของเด็กตามแนวการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม  

  5.  เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดรวมกิจกรรมเสริมสรางความสามัคคีสมานฉันทใน

หมูคณะ และปลูกฝงบทบาทพลเมืองท่ีดีของเด็กตอสังคมและประเทศชาติ โดยการใหเด็กและเยาวชนได

ทํากิจกรรมรวมกันเปนหมูคณะ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

   จัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ในวันเสารท่ี 9 มกราคม 2559 ณ สวนสมเด็จ

พระศรีนครินทร 84 (ทุงทาลาด) โดยมีเด็กและเยาวชนเขารวมกิจกรรมอยางท่ัวถึง  

 4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

   - เด็กและเยาวชนการกลาแสดงออก 

   - เด็กและเยาวชนมีจิตใจเอ้ือเฟอตอผูอ่ืน และรูจักการเสียสละ 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  กําหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร 84  (ทุงทาลาด)  

อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

6. วิธีการดําเนินการ 

            5.1 เสนอโครงการฯ ใหผูบริหารอนุมัติ 

            5.2 ประชมุคณะกรรมการจัดงานและแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบแตละฝาย/กิจกรรม 

  5.3 ประชาสัมพันธการจัดงานผานเสียงตามสาย   และสถานีวิทยุชุมชน 

            5.4 จัดเตรียมความพรอมดานสถานท่ี ตกแตงเวที และบริเวณการจัดงานวันเด็ก 

  5.5 ดําเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 

   5.5.1 จัดกิจกรรมชุดการแสดงบนเวที ของนักเรียนโรงเรียนและศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีความกลาแสดงออก  มีความ

เชื่อม่ันในตนเอง และเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ จํานวน  15  ชุดการแสดง 

 5.5.2 จัดกิจกรรมสันทนาการ เลนเกม  เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการรอบ

ดานมีความกลาแสดงออก และเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ อีกท้ังปลูกฝงบทบาทการเปนพลเมืองท่ี

ดีของสังคม โดยมีเด็กและเยาวชนเขารวมโครงการอยางท่ัวถึง 

  5.6 ประสานงานกองทัพภาคท่ี 4 ขอสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ และชุดการแสดง

นิทรรศการเพ่ือจัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนเขารวมหรือชมกิจกรรม เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนได  

มีความกลาแสดงออก มีความรักชาติ และเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ 
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   5.7 จัดเตรียมอาหารม้ืออาหารกลางวัน  อาหารวาง และเครื่องดื่ม สําหรับผูรวม

กิจกรรมตามกําหนดการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทางดานรางกายท่ีสมบูรณ 

และไดรับประทานอาหารครบหมู 

  5.8 ดําเนินการจัดซ้ือ วัสดุ อุปกรณ และของรางวัลประกอบการดําเนินการตาม

กิจกรรม ฯ สําหรับเด็กและเยาวชนท่ีเขารวมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 

5.9 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

     กําหนดการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติใน วันเสาร ท่ี 9  มกราคม  2559  

 

8. งบประมาณ 

  เบิกจายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2559 แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนนัทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย

ท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 

จํานวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน) โดยตั้งจายจากเงินรายได  ซ่ึงคาใชจายทุกรายการสามารถถัว

เฉลี่ยไดตามความเหมาะสม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  

 

9.  ผูรับผิดชอบ 
 สํานักการศึกษา  เทศบาลนคนครศรีธรรมราช 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 เด็กและเยาวชนไดตระหนักและแสดงออกถึงความรับผิดชอบ สิทธิและหนาท่ีท่ี

พึงปฏิบัติตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

 10.2 เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการรอบดานอยางครบถวน ท้ังทางดานรางกาย สังคม 

จิตใจ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

  10.3  เด็กและเยาวชนกลาแสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และมีความเชื่อม่ันใน

ตนเอง  

  10.4  เด็กและเยาวชนมีความสามัคคีสมานฉันทในหมูคณะ และปฏิบัติตนตามบทบาท

พลเมืองท่ีดีของสังคม 

  10.5 หนวยงานของภาครัฐและเอกชนไดตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชน

นํามาซ่ึงการมีสวนรวมในการสง เสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 
สํานักการศึกษา 

 

1. ช่ือโครงการ 
   โครงการฝกอบรมสงเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  สังคมไทยกําลังประสบปญหามากมาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาเก่ียวของกับเยาวชน ไมวาจะ
เปนปญหาครอบครัว แตกแยก ปญหายาเสพติดและอบายมุขตางๆเปนตน ทําใหเยาวชนไทยจํานวนไมนอยตอง
สูญเสียอนาคตท่ีดีไป หรือถึงกับตองสูญเสียชีวิตไปอยางนาเสียดาย ดังนั้นเพ่ือใหเยาวชนของชาติไดรับการศึกษามี
ความรูคูคุณธรรม เปนผูมีระเบียบวินัย สามารถดํารงชีวิตอยู ในสังคมไดอยางมีความสุข  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เยาวชนท่ีพลาดโอกาสทางการศึกษาจะตองดูแลเปนพิเศษ                      
  การนําเยาวชนเขารับการอบรมคุณภาพชีวิตเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
มองเห็นความสําคัญของการพัฒนาเยาวชนใหเปนผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวน  เปนท่ียอมรับของสังคมสามารถนําพา
ตนเองไปสูความสําเร็จในชีวิต จึงจัดใหมีโครงการอบรมสงเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหเยาวชนไดรับความรูตามแนวทางของการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย                     

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรพุทธศักราช  2551 
2. เพ่ือใหเยาวชนไดมีความรู ความเขาใจ  ในการปองกันแกไขปญหายาเสพติด 
3. เพ่ือใหเยาวชนเกิดความรัก ความสามัคคี  มีสัมพันธภาพท่ีดีในหมูคณะ 
4. เพ่ือใหเยาวชนเกิดคุณธรรม  มีจริยธรรม  และความเปนระเบยีบวินัย 
5. เพ่ือใหเยาวชนนําความรูและประสบการณ  ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ตลอดจน

สามารถดํารงชีวิต ในสังคมไดอยางมีสุข 
 

3. เปาหมาย/ผลผลิต 
  จัดอบรมสงเสริมคุณภาพชีวิตและทัศนศึกษาใหแกเยาวชนท่ีกําลังศึกษาอยูในการศึกษานอก
ระบบ และตามอัธยาศัย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมตอนปลาย ซ่ึงเทศบาลรับผิดชอบในการ
สนับสนุนสงเสริมการศึกษา จํานวน 1 รุน จํานวนเยาวชนเขารับการอบรม 50 คน พนักงานเจาหนาท่ีและ
วิทยากร 15 คน 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
 

  ณ เทศบาลนครนครศรธีรรมราช และทัศนศึกษาดูงานในจังหวัดชมุพร ,ประจวบคีรีขันธและ
จังหวัดเพชรบุรี 
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  - 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
ระหวางวันท่ี  2 - 5 กันยายน  2558   
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8.  งบประมาณดําเนินการ 
  ใชงบประมาณเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ 2558  สํานักการศึกษา  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย)  ประเภทรายจายท่ี
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ โครงการฝกอบรมสงเสริมคุณภาพชีวิต
เยาวชนโดยถัวเฉลี่ยจาย  ดังนี้ 

1. คาตอบแทนวิทยากรในการอภิปรายสัมมนากิจกรรมกลุมและทัศนศึกษาดูงานในวันท่ี 2-5 กันยายน 
2558 วันละประมาณ 6 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมงๆละ600บาท/คน  เปนเงิน 24,000  บาท 

2. คาอาหารสําหรับเยาวชน  ผูเขารับการอบรมฯ เจาหนาท่ี และวิทยากร ในวันท่ี 2-5 กันยายน 
2558  จํานวน 60 คนๆละ 750บาท/วัน  จํานวน 4 วัน       เปนเงิน  180,000  บาท 

3. คาทีพักสําหรับเยาวชนผูเขารับการอบรมฯ เจาหนาท่ีและวิทยากร  ในวันท่ี 2-5 กันยายน 2558  
จํานวน 60 คนๆละ 300บาท/วัน  จํานวน 2 วัน  เปนเงิน 36,000 บาท 

4. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (เบรก) ในวันท่ี 2-5 กันยายน 2558  จํานวน 60 คนๆละ 25 บาท/
ครั้ง   จํานวน 8 ครั้ง       เปนเงิน  12,000  บาท 

5. คาจางเหมารถทัวรปรับอากาศ ในวันท่ี 2-5 กันยายน 2558  จํานวน 1 คันๆละ 16,000บาท/วัน 
จํานวน 3 วัน เปนเงิน  48,000 บาท 

 

              รวมเปนเงินท้ังส้ิน  300,000  บาท  (สามแสนบาทถวน) 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
 

 สํานักการศึกษา   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
1. เยาวชนไดรับความรูตามแนวทางของการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ระดับการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน 
2. เยาวชนไดมีความรู ความเขาใจ  ในการปองกันแกไขปญหายาเสพติด 
3. เยาวชนเกิดความรัก ความสามัคคี  และมีสัมพันธภาพท่ีดีในหมูคณะ 
4. เยาวชนเกิดคุณธรรม  มีจริยธรรม  และความเปนระเบียบวินัย 
5. เยาวชนสามารถนําความรูและประสบการณ  ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพ 

และดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 

กองวิชาการและแผนงาน 
 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมประชาสัมพันธใหประชาชนรวมตรวจสอบการทํางานของเทศบาล 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   หากเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของเทศบาลแลว 
 

3.  วัตถุประสงค 
  3.1  เพ่ือปองกันและลดโอกาสในการทุจริต 
  3.2  เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาล 
   

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
   การทุจริตลดลง 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  พ้ืนท่ีภายในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  ประชาสัมพันธผานสื่อทุกชองทาง  

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  ภายใน 30 กันยายน 2559 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  5,000,000.- บาท 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  งานประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของเทศบาล ซ่ึงจะลดโอกาสในการทุจริตนอยลง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 

กองสวัสดกิารสังคม 
 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการชวยเหลือสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสและครอบครัว 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ดานสังคมสงเคราะหเปนหนาท่ีท่ีเทศบาล ตองดําเนินการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนใน
ทองถ่ิน โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาสเนนเปาหมายหลัก คือ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และผูท่ีไดรับ
ผลกระทบ 

 

3.  วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล ดานบริการข้ันพ้ืนฐานสําหรับ

สิ่งจําเปนในชีวิตประจําวัน 
3.2  เพ่ือลดภาระคาใชจายในครอบครัว 
3.3  เพ่ือชวยสงเคราะหผูดอยโอกาสใหมีชีวิตประจําวันไดอยางปกติ 

 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  ผูปวยเอดสและผูท่ีไดรับผลกระทบในครอบครัว ท่ีมีชื่อในทะเบียนบานในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1  ขออนุมัติโครงการ 
  6.2  รับคํารอง 
  6.3  ตรวจสอบคุณสมบัติ 
  6.4  รับข้ึนทะเบียน 
  6.5  ติดตามและประเมินผล 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  3,228,000 บาท 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม ฝายสังคมสงเคราะห 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1  ผูไดรับความเดือดรอนในชุมชนและในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  10.2  คาใชจายในครอบครัวผูประสบความเดือดรอนลดนอยลง 
  10.3  ชุมชน/สังคม เกิดความตระหนัก มีจิตสํานึกในการดูแลชวยเหลือผูดอยโอกาส 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 

กองสวัสดกิารสังคม 
 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการชวยเหลือประชาชนยากจนดานการรักษาพยาบาลและการนําผูปวยสงตอ 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ยังมีประชาชนในเขตเทศบาลสวนหนึ่งท่ีเจ็บปวย และแพทยตองสงตอเพ่ือไปรักษาพยาบาลท่ี
อ่ืน ไดประสบความเดือดรอนเรื่องคารักษาพยาบาล เนื่องจากขาดคาเดินทางไป-กลับ คาเฝาไข และคาใชจาย
อ่ืนๆ 

 

3.  วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือใหผูปวยท่ียากจนสามารถเดินทางไปรักษาพยาบาลตางจังหวัด และโรงพยาบาล

อ่ืนๆ ซ่ึงเปนโรงพยาบาลของรัฐได 
3.2  เพ่ือลดภาระคาใชจายใหประชาชน และภาครัฐในการรักษาพยาบาล 
3.3  เพ่ือใหประชาชนไดมีโอกาสมีชีวิตอยูรอดตอไป 

 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  กลุมประชาชนท่ียากจนในเขตเทศบาลท่ีตองเดินทางไปรักษาพยาบาลโรงพยาบาลตางจังหวัด
และโรงพยาบาลอ่ืนๆของรัฐ โดยไดรับคาเดินทางไป-กลับ และคาเฝาไขตามหลักเกณฑ 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1  ขออนุมัติโครงการ 
  6.2  กําหนดหลักเกณฑ 
  6.3  แตงตั้งคณะกรรมการ 
  6.4  แจงใหองคกรชุมชนทราบ 
  6.5  ดําเนินการตามหลักเกณฑ 
  6.6  ติดตามและประเมินผล 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  30,000 บาท 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม ฝายสังคมสงเคราะห 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผูปวยไดรับการรักษาพยาบาลทันทวงที และลดคาใชจายของรัฐในการรักษาพยาบาล 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 

กองสวัสดกิารสังคม 
 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  ทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพท่ีแข็งแรง สุขภาพจิตท่ีสมบูรณ สงผลใหมีชีวิตท่ียืนยาว ไมมีโรคภัยไข
เจ็บ ซ่ึงไมเปนภาระครอบครัวอีกตอไป 

 

3.  วัตถุประสงค 
3.1  เปนศูนยบริการทางสังคมแกผูสูงอายุ 
3.2  เปนศูนยกลางการเรียนรู 
3.3  เปนศูนยดูแลผูสูงอายุแบบเชามา เย็นกลับ 

 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  4.1  ผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป 
  4.2  จัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ 
  4.3  จัดกิจกรรมรูปแบบตางๆ 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ศูนยฟนฟูสุขภาพและสถานท่ีอ่ืนๆ ตามกิจกรรมกําหนด 
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1  เขียนโครงการ 
  6.2  มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบโครงการและคอยชวยเหลือ 
  6.3  จัดทําแผนปฏิบัติกิจกรรม 
  6.4  เผยแพรและประชาสัมพันธ 
  6.5  ประสานหนวยงานภาครัฐและเอกชนดานวิทยากร 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  1,400,000 บาท 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม ฝายสังคมสงเคราะห 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผูสูงอายุจะไดรับการบริการดูแลจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอยางเต็มรูปแบบ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป พ.ศ. 2559 
กองสวัสดกิารสังคม 

 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการสงเคราะหผูประสบภัยและครอบครัวผูยากไรในชุมชน 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน โดยเฉพาะดานการสังคมสงเคราะหตางๆ การสงเสริม
อาชีพใหประชาชนไดประกอบอาชีพในการเลี้ยงครอบครัวและการชวยเหลือผูประสบภัย 

 

3.  วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือใหผูประสบสาธารณภัยไดรับการดูแล บรรเทาความเดือนรอนอยางทันทวงที 
3.2  เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยและครอบครัวผูยากไรใหสามารถพ่ึงพาตนเองได 

 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  4.1  ผูประสบภัยสาธารณะและครอบครัวผูยากไร ในชุมชนเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชทุกชุมชน 
  4.2  ผูมีรายไดนอย หรือผูยากไร ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1  ขออนุมัติ 
  6.2  ผูประสบความเดือดรอนยื่นเรื่องขอความชวยเหลือ 
  6.3  ตรวจสอบขอเท็จจริง 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  30,000 บาท 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม ฝายสังคมสงเคราะห 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1. ผูประสบภัยสาธารณภยัไดรับการชวยเหลือ บรรเทาความเดือดรอนทันทวงที 
  10.2. เทศบาลไดแบงเบาภาระของผูประสบภัย และครอบครัวจนสามารถเพ่ิงตนเองได 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 

กองสวัสดกิารสังคม 
 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการจัดลานกีฬาท่ีเอ้ือตอผูพิการในชุมชน 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  เพ่ือสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับตางๆ และเปนการดําเนินการดานสิทธิเสรีภาพของคน
พิการท่ีจะไดรับความเสมอภาคในการบริการจากรัฐอยางเทาเทียม 

 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1. เพ่ือสงเสริมใหคนพิการไดออกกําลังกาย และมีสถานท่ีออกกําลังกาย 
 3.2. สงเสริมความเสมอภาคในสังคม 
 3.3. เพ่ือเปนชองทางปองกันความพิการซํ้าซอน 

 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  จัดทําปายสัญลักษณคนพิการ ติดตั้งลานกีฬาในชุมชนท่ีเทศบาลไดดําเนินการไวแลว และ
สวนธารณะ สถานท่ีพักผอนหยอนใจ เปนการบงชี้วาผูพิการสามารถเขาใชบริการดวยความปลอดภัย 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1  ขออนุมัติ 
  6.2  จัดทําปาย/ติดตั้ง 
  6.3  ประชาสัมพันธ 
  6.4  ติดตามประเมินผล 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  50,000 บาท 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม ฝายสังคมสงเคราะห 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1  ผูพิการตามสถานท่ีออกกําลังกาย 
  10.2  ผูพิการรูสึกภูมิใจในสิทธิความเสมอภาคในสังคม 
  10.3  เพ่ือสนองนโยบายของรัฐ 
  10.4  ลดความพิการซํ้าซอน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป พ.ศ. 2559 
กองสวัสดกิารสังคม 

 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการติดตามเยี่ยมบาน  สงเสริมอาชีพและการมีรายไดของผูดอยโอกาส 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  สถานการณผูดอยโอกาสของประชากรของประเทศไมวาจะเปนกลุมคนไรท่ีพ่ึง คนมีรายไดไม
เพียงพอแกการยังชีพ หรือบุคคลท่ีอยูในสภาวะยากลําบาก คนไดรับการปลอยตัวจากการพนโทษ รวมท้ังบุคคล
ในครอบครัวติดเชื้อ HIV ซ่ึงเปนสถานการณท่ีภาครัฐตองติดตามเฝาระวังและใหความชวยเหลือ ตามอํานาจ
หนาท่ี 

 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1  ติดตามเยี่ยมบานผูดอยโอกาสประเภทผูตองขังท่ีไดรับการปลอยตัวตามขอตกลง 
 3.2  ใหความชวยเหลือดานสงเสริมอาชีพ และการมีรายได กับผูดอยโอกาสทุกกลุมในเขต

เทศบาลโดยการเปดการอบรมสงเสริมอาชีพหลักสูตรตางๆ 
 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ติดตามเยี่ยมบานผูดอยโอกาสประเภทผูตองขังท่ีไดรับการปลอยตัว ท่ีไดรับแจงประสาน

จากราชทัณฑทุกราย 
 4.2 จัดอบรมดานอาชีพและการมีรายได ใหกับกลุมผูดอยโอกาสทุกกลุม จํานวน 1 หลักสูตร 

 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1  ขออนุมัติโครงการ 
  6.2  ออกเยี่ยมบานผูดอยโอกาส 
  6.3  ใหความชวยเหลือดานความรูวิชาการการประกอบอาชีพ 
  6.4  จัดอบรม 
  6.5  ติดตามและประเมินผล 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  45,000 บาท 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม ฝายสังคมสงเคราะห 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1  ผูดอยโอกาสทุกกลุมในเขตเทศบาลมีอาชีพหรือรายไดเลี้ยงตัวเอง หรือครอบครัวได 
  10.2  คาใชจายในครอบครัวผูประสบความเดือดรอนลดนอยลง 
  10.3  ชุมชน/สังคม เกิดความตระหนัก มีจิตสํานึกในการดูแลชวยเหลือผูดอยโอกาส 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 

กองสวัสดกิารสังคม 
 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการเสริมสรางพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตผูสูงอายุ/ผูพิการใน
ภาคเอกชน 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  จากการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรในสังคมไทย มีแนวโนมวาจะเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
เต็มรูปแบบทําใหสังคมไทยตองวางแผนเพ่ือรองรับและเตรียมรับมือกับสถานการณดังกลาว 

 

3.  วัตถุประสงค 
 เพ่ือรณรงคขอความรวมมือผูประกอบการและทุกภาคสวนในสังคมใหเห็นถึงความสําคัญ และ

ความจําเปนในการปรับสภาพแวดลอมของสถานท่ีประกอบการใหเปนมิตรกับผูสูงอายุและผูพิการ 
 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1. ติดตามเยี่ยมบานผูดอยโอกาสประเภทผูตองขังท่ีไดรับการปลอยตัว ท่ีไดรับแจงประสาน

จากราชทัณฑทุกราย 
 4.2. จัดอบรมดานอาชีพและการมีรายได ใหกับกลุมผูดอยโอกาสทุกกลุม จํานวน 1 

หลักสูตร 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1  ขออนุมัติโครงการ 
  6.2  เชิญกลุมเปาหมาย 
  6.3  จัดหาวิทยากรท่ีมีความรู 
  6.4  ติดตามและประเมินผล 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  50,000 บาท 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม ฝายสังคมสงเคราะห 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1. ผูเขารวมอบรมใหความรวมมือในการปรับปรุง สภาพแวดลอมใหเปนมิตรตอผูสูงอายุ/
ผูพิการ 
  10.2. ผูสูงอายุ/ผูพิการ มีความปลอดภัยในการใชสถานท่ีสาธารณะมากข้ึน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป พ.ศ. 2559 
กองสวัสดกิารสังคม 

 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการอบรมฟนฟูศักยภาพการประกอบอาชีพของคนพิการในเขตเทศบาล 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
  เนื่องจากคนพิการเปนทรัพยากรสวนหนึ่งของประเทศ จึงสมควรสนับสนุนใหคนพิการไดมี
โอกาสดานตางๆ สามารถดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมเทาเทียมกับคนปกติ
ท่ัวไป ใหไดรับการสงเคราะห การพัฒนา การฟนฟูทางสังคม และการฝกอาชีพ ตลอดจนแกปญหาและขจัด
อุปสรรคตางๆ ทางเศรษฐกิจ 
 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1  เพ่ือใหคนพิการไดเขาถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ พ.ศ.2550 
 3.2  เพ่ือใหคนพิการไดมีทางเลือกในการประกอบอาชีพตามท่ีถนัดและเหมาะสม 
 3.3  เพ่ือฟนฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพ แบงเบาภาระในครอบครัว 

 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1  จัดหลักสูตรอบรมใหความรูแกคนพิการ/ดูแลคนพิการ ดานการสงเสริมการประกอบ

อาชีพจํานวน 30 คน 
 4.2  จัดกลุมคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ เพ่ือเขาอบรมหลักสูตรการฝกอาชีพระยะสั้น จํานวน 

2 อาชีพ 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1  ขออนุมัติโครงการ 
  6.2  คัดเลือกคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ 
  6.3  จัดหาวิทยากรอบรมใหความรูแกคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ 
  6.4  สรุปผลการดําเนินงาน/ติดตามและประเมินผล 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาร 2559 (เดือนพฤษภาคม 2559) 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  100,000 บาท 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม ฝายสังคมสงเคราะห 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 คนพิการไดเขาถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ.2550 
  10.2  คนพิการไดมรทางเลือกในการประกอบอาชีพตามท่ีถนัด 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 

กองวิชาการและแผนงาน 
 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเทศบาล 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   ประชาชนมีสวนสําคัญท่ีจะชวยพัฒนาและขับเคลื่อนการทํางานของเทศบาล เทศบาลจึงตอง
สงตอขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวนใหแกประชาชน 
 

3.  วัตถุประสงค 
  3.1  เพ่ือใหประชาชนรับทราบขอมูลขาวสาร กิจกรรม โครงการตางๆ ของเทศบาลอยาง
ถูกตอง 
  3.2  เพ่ือใหประชาชนเกิดความรู ความเขาใจ ในกิจกรรมและโครงการตางๆ 
  3.3  เพ่ือเปนขอมูลใหประชาชนตรวจสอบความถูกตอง และใหขอเสนอแนะแนวทาง
แกปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
   

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนชวยกันตรวจสอบการดําเนินการตางๆ ของเทศบาล 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  พ้ืนท่ีภายในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  ประชาสัมพันธผานสื่อทุกชองทางท่ีเทศบาลมีอยู 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  ภายใน 30 กันยายน 2559 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  5,000,000.- บาท 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  งานประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ประชาชนเกิดความเขาใจในกิจกรรมตางๆ ของเทศบาล และมีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ดําเนินการตางๆ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 

กองวิชาการและแผนงาน 
 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมสถานีวิทยุกระจายเสียง 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   ประชาชนมีสวนสําคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนการทํางานของเทศบาล เทศบาลจึงตอง
สงตอขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวนใหแกประชาชน 
 

3.  วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือปองกันและลดโอกาสในการทุจริต 
  3.2 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาล 
   

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
   ประชาชนชวยกันตรวจสอบการดําเนินการของเทศบาล 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  พ้ืนท่ีภายในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  ประชาสัมพันธขอมูลตางๆ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลฯ ผานชวงรายการตางๆ และ
ชวงตนชั่วโมง 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  ภายใน 30 กันยายน 2559 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  1,000,000.- บาท 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  สถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กองวิชาการและแผนงาน  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ประชาชนเกิดความเขาใจในกิจกรรมตางๆ ของเทศบาล และมีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ดําเนินการตางๆ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 

กองวิชาการและแผนงาน 
 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมประชาสัมพันธแจงรายละเอียดขอมูลโครงการท่ีจะดําเนินการใหผูเก่ียวของและ
ประชาชนในพ้ืนท่ีทราบและเขาใจเพ่ือเปนขอมูลในการตรวจสอบ 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   ประชาชนในพ้ืนท่ีและผูเก่ียวของ ตองมีสวนสําคัญในการรวมกันตรวจสอบการดําเนินงาน
ตามโครงการตางๆ 
 

3.  วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือปองกันและลดโอกาสในการทุจริต 
  3.2 เพ่ือใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
  3.3 เพ่ือใหเทศบาลไดรับผลงานท่ีคุมคา ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด 
   

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
   ลดการเกิดการทุจริตในโครงการตางๆ 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  พ้ืนท่ีท่ีมีการดําเนินโครงการนั้นๆ 
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  ติดตั้งปายประชาสัมพันธ จุดท่ีมีการดําเนินการตามโครงการ 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  ภายใน 30 กันยายน 2559 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  5,000,000.- บาท 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  งานประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  การทุจริตในโครงการตางๆ ลดลง และเทศบาลไดรับผลงานท่ีมีคุณภาพ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 

สํานักปลัดเทศบาล 
 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  กิจกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  ดวยระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ขอ 5 ใหผูรับตรวจ (หนวยงานของราชการสวนทองถ่ิน) จัดวางระบบการควบคุมภายในตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน และตามระเบียบฯ ขอ 6 ใหผูรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวัน
นับจากวันสิ้นปงบประมาณ หรือปปฏิทินแลวแตกรณี เวนแตการรายงานครั้งแรกใหกระทําภายในสองรอยสี่สิบวัน  
นับจากวันวางระบบการควบคุมภายในแลวเสร็จ ดังนั้นเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบฯ ดังกลาว เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จึงตองจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือใหมีความ
ม่ันใจวาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร  

3.  วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2.  เพ่ือใหมีการรายงานขอมูล และรายงานทางการเงินท่ีนาเชื่อถือได 
  3.  เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

  สามารถรายงานผลการควบคุมภายในตามกําหนดเวลาท่ีระเบียบฯ กําหนด  

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

-  

6.  วิธีดําเนินการ 

  1.  สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในกิจกรรมตาง ๆ ของสวนงานยอย (สํานัก/
กอง) ตามแบบรายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปย.1 
  2.  สอบทานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในกิจกรรมตาง ๆ ของสวนงาน
ยอย (สํานัก/กอง) - แบบ ปย.2   
  3.  รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน – แบบ ปส. 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

  สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสวนงานยอยตามแบบ ปย.1 และ แบบ ปย.2 
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 29 ธันวาคม 2558 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

  ไมมี 
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9.  ผูรับผิดชอบการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายในตามแบบ ปส. 

  หนวยตรวจสอบภายใน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  1.  ทําใหการปฏิบัติงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถใชทรัพยากรเปนไปอยางประหยัดและคุมคา ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือไม
จําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงิน หรือดานอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีข้ึนในอนาคต  

2.  ทําใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวน และเชื่อถือได สรางความม่ันใจ 
แกผูบริหาร และบุคคลภายนอก 

3. เพ่ือใหบุคลากรในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีการปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ 
อยางถูกตอง และครบถวน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 

กองวิชาการและแผนงาน 
 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ (Core team) 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สงเสริมความเขมแข็งในการบริหารจัดการ และการ
บริการสาธารณะของ อปท. นําไปสูการพัฒนา และปรับปรุง อปท. 
 

3.  วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือให อปท. เกิดการเตรียมพรอมขอมูลตางๆ ท้ัง 4 ดาน เขารับการตรวจจาก
คณะทํางาน Core team 
  2. เพ่ือใหทําผลการประเมินปฏิบัติราชการ ดังกลาว นําไปพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ 
อปท. ไดดียิ่งข้ึน 
   

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
   การตรวจการประเมินการปฏิบัติราชการของ อปท. ปละ 1 ครั้ง 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  เทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  จัดเตรียมความพรอมเอกสารเพ่ือรับการตรวจประเมิน เตรียมสถานท่ีและสรุปผล 
ขอเสนอแนะแกผูบริหารทองถ่ินพิจารณา 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  ระหวางเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  ไมมี 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  รายงานผลสรุปการตรวจรับรองการปฏิบัติงานของ อปท. ประจําป 2559 ท้ัง 4 ดาน ตาม
สัดสวนคะแนนท่ีได (รอยละ) 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 

สํานักปลัดเทศบาล 
1. ช่ือโครงการ / กิจกรรม/ มาตรการ    
  โครงการ Smile Office (สํานักงานยิ้ม) 
2.  หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันหนวยงานภาครัฐและเอกชน ตางมุงพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ 
และกิจกรรมหนึ่งท่ีไดรับการยอมรับอยางแพรหลายในการเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับหนวยงาน คือ กิจกรรม 
Smile Office (สํานักงานยิ้ม) ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีชวยพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ ประโยชนท่ีเห็นไดชัดเจนของ

การดําเนินกิจกรรม ไดแก สถานท่ีทํางาน และสภาพแวดลอม การทํางานสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากร
มีสุขภาพกาย และจิตท่ีดี บุคลากรมีระเบียบวินัยมากข้ึน การขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากรคน วัสดุ และ
งบประมาณ และการลดการเก็บเอกสารท่ีซํ้าซอนลง และยังชวยลดตนทุนของหนวยงานลงอีก 

การดําเนินกิจกรรมดังกลาว จึงกอใหเกิดการทํางานท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความ 
ปลอดภัย ตลอดจนการสรางทัศนคติท่ีดีในการทํางานของพนักงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงไดกําหนด
นโยบายในการปรับปรุงระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยนํากิจกรรม Smile Office (สํานักงานยิ้ม) 

มาเปน กาวแรกของการบริหารท่ีจะนําไปสูการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการเพ่ิมประสิทธิภาพในงาน รวมท้ัง
ชวยพัฒนาจิตสํานึกในมาตรฐานการปฏิบัติงานซ่ึงเปนพ้ืนฐานการพัฒนาไปสูระบบการบริหารงานคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลตอไป 

ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงไดจัดใหมีโครงการ Smile Office (สํานักงานยิ้ม) ข้ึน 
เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน และเพ่ิมคุณภาพงานใหมีมาตรฐานยิ่งข้ึน 
 

3.  วัตถุประสงค 
               2.1 เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ และมีวินัยในการปฏิบัติงานใหความสําคัญตอการ
พัฒนางานอยางตอเนื่อง 

 2.2 เพ่ือใหสถานท่ีทํางานมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด สวยงาม ท้ังการจัดสํานักงาน
เอกสาร ตลอดจนสภาพแวดลอมภายนอก 

 2.3  เพ่ือปลูกฝงคานิยม สุขนิสัยการทํางานและพัฒนาการทํางานท่ีดีใหมีประสิทธิภาพ 
 2.4  เพ่ือยกระดับคุณภาพงานใหมีมาตรฐานการทํางาน และการใหบริการเปนแบบอยาง

เดียวกันมุงสูผลลัพธเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ 
 2.5  เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการทํางานใหแกบุคลากรทุกระดับ 
 2.6  เพ่ือใหบุคลากรมีระเบียบวินัย สามารถจัดเอกสารไดอยางเปนระบบและสะดวกในการใช

งาน 

4.  เปาหมาย 

  ทุกสวนราชการจัดความเปนระเบียบเรียบรอย เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ประกอบดวย 
5 สํานัก 4 กอง ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดแก 
  - สํานักปลัดเทศบาล รวมถึงงานทะเบียนราษฎร และฝายปองกันฯ 
  - สํานักการชาง 
  - สํานักการคลัง รวมถึงฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
  - สํานักการประปา 
  - สํานักการศึกษา 
  - กองสวัสดิการสังคม 
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  - กองวิชาการและแผนงาน รวมถึงศูนย ICT สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ  และงาน
ประชาสัมพันธ 
  - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
  - กองการแพทย 

5.  วิธีการ/ข้ันตอนดําเนินการ 
 1)  เสนอโครงการ Smile Office (สํานักงานยิ้ม) 
 2)  ประชาสัมพันธโครงการ 
 3)  ดําเนินงานตามโครงการ 
 4)  ติดตามและประเมินผล  
 ๕)  จัดทําตัวชี้วัดในการทํางาน และดําเนินงานตามตัวชี้วัดเพ่ือทํากิจกรรมใหตอเนื่อง 
 ๖)  หลังจากประเมินผลกิจกรรมโดยคณะกรรมการ จํานวน ๓ ครั้ง และจะมอบรางวัลใหกับ

สวนราชการท่ีชนะการประกวด ในวันท่ี 24 เมษายน 2559 (วันเทศบาล) 
 

6.  ระยะเวลาดําเนินการ 
                   1 ตุลาคม 2558 – 3๑ มีนาคม 2559  

7.  สถานท่ีดําเนนิการ 

            อาคารสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประกอบดวย 
   - สํานักปลัดเทศบาล รวมถึงงานทะเบียนราษฎร และฝายปองกันฯ 
   - สํานักการชาง 
   - สํานักการคลัง รวมถึงฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
   - สํานักการประปา 
   - สํานักการศึกษา 
   - กองสวัสดิการสังคม 
   - กองวิชาการและแผนงาน รวมถึงศูนย ICT สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ และงาน
ประชาสัมพันธ 
   - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
   - กองการแพทย 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
    งบประมาณ ป พ.ศ. 2559 สํานักปลัดเทศบาล หมวดคาวัสดุ 

9.  ผูรับผิดชอบ 
   สํานักปลัดเทศบาล 
 

10. ตัวช้ีวัด/ ผลลัพธ 
  2.1  บุคลากรมีความรูความเขาใจ และมีวินัยในการปฏิบัติงานใหความสําคัญตอการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

  2.2  สถานท่ีทํางานมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด สวยงาม ท้ังการจัดสํานักงานตลอดจน
สภาพแวดลอมภายนอก 

 2.3 ปลูกฝงคานิยม สุขนิสัยการทํางานและพัฒนาการทํางานท่ีดีเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ 
 2.4 ยกระดับคุณภาพงานตามมาตรฐานเดียวกัน  
 2.5 สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการทํางานใหแกบุคลากรทุกระดับ 
 2.6 ใหบุคลากรมีระเบียบวินัย สามารถจัดเอกสารไดอยางเปนระบบและสะดวกในการใชงาน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 

สํานักปลัดเทศบาล 
 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  กิจกรรมการตรวจสอบภายใน 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2545 ขอ 8 กําหนดใหผูตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอแผนการตรวจสอบ
ประจําปตอผูบริหารทองถ่ิน และใหปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนท่ีไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน และ
รายงานผลการตรวจสอบใหผูบริหารทองถ่ินทราบ ดังนั้นเพ่ือเปนการถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกลาว    
หนวยตรวจสอบภายในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงไดจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป พ.ศ. 2559  
เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   

3.  วัตถุประสงค 

  ๑.  เพ่ือสอบทานความเพียงพอ และประสิทธิผลของการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ  
  2.  เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ วาไดมีการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ 
รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของหรือไม 
  3.  เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการเงิน           
การบัญชี และดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  
  4.  เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะ หรือแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  5.  เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการ ไดทราบถึงปญหาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา และ
สามารถตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ 
  6.  เพ่ือลดขอผิดพลาด ขอบกพรองของหนวยรับตรวจ  

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

  หนวยรับตรวจในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประกอบดวย 
  4.1  สํานักปลัดเทศบาล 
  4.2  สํานักการคลัง 
  4.๓  สํานักการชาง 
  4.๔  สถานศึกษาในสังกัดสํานักการศึกษา 
  4.5  สํานักการประปา 
  4.6  กองวิชาการและแผนงาน 
  4.7  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
  4.8  กองสวัสดิการสังคม 
  4.9  กองการแพทย 
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5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 

ขอมูลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 

6.  วิธีดําเนินการ 

  6.1 ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปโดยการสุมตัวอยาง การตรวจนับ 
การตรวจสอบเอกสารใบสําคัญ การคํานวณ การตรวจสอบ การผานรายการ การตรวจสอบความสัมพันธของ
ขอมูล การวิเคราะหเปรียบเทียบ การสอบถาม การสังเกตการณ การตรวจทาน การประเมินผล ฯลฯ 
  6.2 รายงานผลการตรวจสอบใหผูท่ีเก่ียวของทราบ 
  6.3 การติดตามผลการตรวจสอบของหนวยรับตรวจ 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

  ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

  ไมมี 

9.  ผูรับผิดชอบ 

  หนวยตรวจสอบภายใน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  ๑.  หนวยรับตรวจมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และมีประสิทธิผล 
  2.  หนวยรับตรวจไดมีการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
  3.  หนวยรับตรวจสามารถแสดงขอมูลและตัวเลขทางดานการเงิน การบัญชี และดานอ่ืน ๆ 
ไดอยางความถูกตอง และเชื่อถือได 
  4. หนวยรับตรวจมีการปรับปรุง แกไขการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผลมากข้ึน 
  5.  ทําใหหัวหนาสวนราชการไดทราบถึงปญหาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา และ
สามารถตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ 
  6.  ทําใหหนวยรับตรวจลดความเสี่ยง และขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 

สํานักปลัดเทศบาล 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
  โครงการจางเหมาบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกในการใหบริการประชาชนของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ประจาํปงบประมาณ 2559 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ปจจุบันหนวยงานภาครัฐและเอกชน ตางมุงพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ 

และกิจกรรมหนึ่งท่ีไดรับการยอมรับอยางแพรหลายในการเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับหนวยงาน คือ กิจกรรม 
Smile Office (สํานักงานยิ้ม) ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีชวยพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ ประโยชนท่ีเห็นไดชัดเจนของ

การดําเนินกิจกรรม ไดแก สถานท่ีทํางาน และสภาพแวดลอม การทํางานสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากร
มีสุขภาพกาย และจิตท่ีดี บุคลากรมีระเบียบวินัยมากข้ึน การขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากรคน วัสดุ และ
งบประมาณ และการลดการเก็บเอกสารท่ีซํ้าซอนลง และยังชวยลดตนทุนของหนวยงานลงอีก 

การดําเนินกิจกรรมดังกลาว จึงกอใหเกิดการทํางานท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความ 
ปลอดภัย ตลอดจนการสรางทัศนคติท่ีดีในการทํางานของพนักงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงไดกําหนด
นโยบายในการปรับปรุงระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยนํากิจกรรม Smile Office (สํานักงานยิ้ม) 

มาเปน กาวแรกของการบริหารท่ีจะนําไปสูการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการเพ่ิมประสิทธิภาพในงาน รวมท้ัง
ชวยพัฒนาจิตสํานึกในมาตรฐานการปฏิบัติงานซ่ึงเปนพ้ืนฐานการพัฒนาไปสูระบบการบริหารงานคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลตอไป 

ดังนั้น เทศบาลนครนครศรธีรรมราช จึงไดจัดใหมีโครงการ Smile Office (สํานักงานยิ้ม) ข้ึน 
เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน และเพ่ิมคุณภาพงานใหมีมาตรฐานยิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ และมีวินัยในการปฏิบัติงานใหความสําคัญตอการ
พัฒนางานอยางตอเนื่อง 

 3.2 เพ่ือใหสถานท่ีทํางานมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด สวยงาม ท้ังการจัดสํานักงาน
เอกสาร ตลอดจนสภาพแวดลอมภายนอก 

 3.3  เพ่ือปลูกฝงคานิยม สุขนิสัยการทํางานและพัฒนาการทํางานท่ีดีใหมีประสิทธิภาพ 
 3.4  เพ่ือยกระดับคุณภาพงานใหมีมาตรฐานการทํางาน และการใหบริการเปนแบบอยาง

เดียวกันมุงสูผลลัพธเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ 
 3.5  เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการทํางานใหแกบุคลากรทุกระดับ 
 3.6  เพ่ือใหบุคลากรมีระเบียบวินัย สามารถจัดเอกสารไดอยางเปนระบบและสะดวกในการใช

งาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ทุกสวนราชการจัดความเปนระเบียบเรียบรอย เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ประกอบดวย 
5 สํานัก 4 กอง ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดแก 
   - สํานักปลัดเทศบาล รวมถึงงานทะเบียนราษฎร และฝายปองกันฯ 
   - สํานักการชาง 
   - สํานักการคลัง รวมถึงฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
   - สํานักการประปา 
   - สํานักการศึกษา 
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   - กองสวัสดิการสังคม 
   - กองวิชาการและแผนงาน รวมถึงศูนย ICT สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ  และงาน
ประชาสัมพันธ 
   - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
   - กองการแพทย 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  อาคารสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประกอบดวย 
   - สํานักปลัดเทศบาล รวมถึงงานทะเบียนราษฎร และฝายปองกันฯ 
   - สํานักการชาง 
   - สํานักการคลัง รวมถึงฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
   - สํานักการประปา 
   - สํานักการศึกษา 
   - กองสวัสดิการสังคม 
   - กองวิชาการและแผนงาน รวมถึงศูนย ICT สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ และงาน
ประชาสัมพันธ 
   - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
   - กองการแพทย 

6. วิธีดําเนินการ 
 1)  เสนอโครงการ Smile Office (สํานักงานยิ้ม) 
 2)  ประชาสัมพันธโครงการ 
 3)  ดําเนินงานตามโครงการ 
 4)  ติดตามและประเมินผล  
 ๕)  จัดทําตัวชี้วัดในการทํางาน และดําเนินงานตามตัวชี้วัดเพ่ือทํากิจกรรมใหตอเนื่อง 
 ๖)  หลังจากประเมินผลกิจกรรมโดยคณะกรรมการ จํานวน ๓ ครั้ง และจะมอบรางวัลใหกับ

สวนราชการท่ีชนะการประกวด ในวันท่ี 24 เมษายน 2559 (วันเทศบาล) 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2558 – 3๑ มีนาคม 2559  

8. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณ ป พ.ศ. 2559 สํานักปลัดเทศบาล หมวดคาวัสดุ 

9. ผูรับผิดชอบ 
  สํานักปลัดเทศบาล 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1  บุคลากรมีความรูความเขาใจ และมีวินัยในการปฏิบัติงานใหความสําคัญตอการพัฒนางานอยาง
ตอเนื่อง 

  10.2  สถานท่ีทํางานมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด สวยงาม ท้ังการจัดสํานักงานตลอดจน
สภาพแวดลอมภายนอก 

 10.3 ปลูกฝงคานิยม สุขนิสัยการทํางานและพัฒนาการทํางานท่ีดีเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ 
 10.4 ยกระดับคุณภาพงานตามมาตรฐานเดียวกัน  
 10.5 สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการทํางานใหแกบุคลากรทุกระดับ 
 10.6 ใหบุคลากรมีระเบียบวินัย สามารถจัดเอกสารไดอยางเปนระบบและสะดวก 

ในการใชงาน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 

กองสวัสดกิารสังคม 
 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดมีการขุดลอกคลองเพ่ือแกปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาล 
และตระหนักวาการแกไขปญหาท่ีแทจริง คือการสรางจิตสํานึกสาธารณะใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแล
รักษาคูคลองใหมีความสะอาด 
 

3.  วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือใหประชาชนตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอมท่ีสงผลกระทบโดยตรงกับชุมชน 
3.2  เพ่ือใหเกิดกระบวนการ การมีสวนรวม ในการดูแลรักษา อนุรักษสิ่งแวดลอม 
3.3  เพ่ือใหแมน้ําลําคลองมีความสะอาด น้ําไหลสะดวก สามารถบรรเทาปญหาน้ําทวม 
     ในเขตเมืองได 

 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  คลองสายหลักในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 7 สาย 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  สํารวจทุกครัวเรือนในชุมชนเปาหมาย 
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1 ขออนุมัติโครงการ 
  6.2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการชุมชน 
  6.3 กําหนดกิจกรรม 
  6.4 สนับสนุนการดําเนินงาน 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ 2559 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
  150,000 บาท 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม ฝายพัฒนาชุมชน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1 ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอม และมีจิตสํานึกใน
การดูแลคุคลองและสิ่งแวดลอม 
  102 ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลรักษา อนุรักษแมน้ําลําคลอง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป พ.ศ. 2559 

สํานักปลัดเทศบาล 
 

1. ช่ือโครงการ / กิจกรรม/ มาตรการ    

  กิจกรรมตรวจสอบของสภาทองถ่ิน (การยื่นญัตติ / กระทู) 
 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ   

  เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติ ในการแกปญหาท่ีสงผลกระทบ ถึงประโยชนของประชาชน และชุมชนใน
เขตพ้ืนท่ีตางๆ เพ่ือแกไขปญหาไดอยางทันทวงที 
 

3. วัตถุประสงค   

  3.1 เพ่ือตรวจสอบความโปรงใสในการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช 

  3.2 เพ่ือรักษาผลประโยชนท่ีประชาชนควรจะไดรับ 
 

4. เปาหมาย/ ผลผลิต  

ความเปนอยูท่ีดีข้ึนของประชาชน ในทุกเขตพ้ืนท่ี 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ    

ท่ีทําการกิจการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

6. วิธีดําเนินการ   

  6.1 การสอบถามความประสงคของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   

  6.2 การตรวจสอบและการหาขอมูลท่ีเก่ียวของกับการรางญัตติ 

  6.3 การจัดทํารางญัตติ สงพิมพ และตรวจสอบความถูกตอง 
  6.4 การจัดสงรางญัตติใหกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

30 กันยายน พ.ศ. 2559 
 

8. งบประมาณดําเนินการ  

ไมมี 

9. ผูรับผิดชอบ   

สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

10. ตัวช้ีวัด/ ผลลัพธ  

ความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ป พ.ศ. 2559 

สํานักปลัดเทศบาล 
 

1. ช่ือโครงการ / กิจกรรม/ มาตรการ  
  กิจกรรมตรวจสอบของสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ   

  เพ่ือตรวจสอบความโปรงใส และความสื่อสัตยสุจริต ในการปฏิบัติหนาท่ี ของสมาชิกสภา

เทศบาลนครนครศรธีรรมราช เพ่ือนําความรู, ความเขาใจ, และความสามารถในการกําหนดปญหา  การประเมิน

ศักยภาพในดานตางๆ  ของตัวบุคคล อันนํามาซ่ึงการพัฒนาหรือแกไขปญหา  ดวยความรวมมือจากสมาชิกสภา

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
รวมถึงการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ในเขตเทศบาลนครนครศรธีรรมราช  
 

3.วัตถุประสงค   

  3.1 เพ่ือตรวจสอบความโปรงใสในการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช 

  3.2 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
  3.3 เพ่ือคุมครองผลประโยชนใหแกประชาชน 
  3.4 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
   

4. เปาหมาย/ ผลผลิต  

เพ่ืออํานวยความสะดวก และรักษาผลประโยชนสูงสุดใหแกประชาชน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ    

ท่ีทําการกิจการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

6. วิธีดําเนินการ   

6.1 การรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชน 

6.2 การประสานงาน และเจรจากับผูรองเรียนถึงขอปฏิบัติท่ีพึงพิจารณา 

๖.๓ การประสานงาน/ การติดตามเรื่องรองเรียน/ รองทุกข เพ่ือใหไดขอยุตท่ีรวดเร็ว 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

30 กันยายน พ.ศ. 2559 
  

8. งบประมาณดําเนินการ  

ไมมี 

9. ผูรับผิดชอบ   

สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

10. ตัวช้ีวัด/ ผลลัพธ  

ความสะดวก และสิทธิประโยชนท่ีประชาชนไดรับ 

 



122 
รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ป พ.ศ. 2559 

สํานักปลัดเทศบาล 

1. ช่ือโครงการ / กิจกรรม/ มาตรการ  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชลงพ้ืนท่ีรับรองเรียน 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ   

  เพ่ือตรวจสอบความโปรงใส และความสื่อสัตยสุจริต ในการปฏิบัติหนาท่ี ของสมาชิกสภา

เทศบาลนครนครศรธีรรมราช เพ่ือกําหนดปญหา และประเมินศักยภาพในดานตางๆ ของชุมชน อันนํามาซ่ึง 

การพัฒนา และแกไขปญหา ดวยความรวมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และประชาชนในเขต

พ้ืนท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
3.วัตถุประสงค   

3.1 เพ่ือหาขอเท็จจริงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  

3.2 เพ่ือสรางแนวความคิดและทฤษฎีใหมข้ึนในชุมชน0  

3.3 เพ่ือนําขอเท็จจริงไปใชประโยชนในงานพัฒนาซ่ึงนับวามีประโยชนและสําคัญตองานพัฒนา

อยางมาก เพราะจะไดนําไปวางแผนและนําไปปฏิบัติในงานพัฒนา  

3.4 เพ่ือตรวจสอบความโปรงใสในการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช 

  3.5 เพ่ือใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาของการปฏิบัติงาน  
  3.6 เพ่ือคุมสิทธิประโยชนใหแกประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  3.7 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  3.8 เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
   

4. เปาหมาย/ ผลผลิต 

เพ่ือใหทราบถึงปญหา และขอเท็จจริงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน จนถึงการปรับปรุง พัฒนา 
แกไขปญหาตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการใชชีวิตรวมกันภายในชุมชน 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ    

ท่ีทําการกิจการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

6. วิธีดําเนินการ   

6.1 การรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชน 

6.2 ออกสํารวจความตองการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 

๖.๓ ปรับปรุงและพัฒนาในสวนท่ีบกพรองและเพ่ิมพูนศักยภาพคนภายในชุมชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
30 กันยายน พ.ศ. 2559 

8. งบประมาณดําเนินการ  

  ไมมี 

9. ผูรับผิดชอบ   

สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

10. ตัวช้ีวัด/ ผลลัพธ  

ความสะดวก และสิทธิประโยชนท่ีประชาชนไดรับ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป พ.ศ. 2559 

สํานักปลัดเทศบาล 

1. ช่ือโครงการ / กิจกรรม/ มาตรการ  
  ศูนยรับเรื่องรองเรียนของสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ   

  เพ่ือตรวจสอบความโปรงใส และความสื่อสัตยสุจริต ในการปฏิบัติหนาท่ี ของสมาชิกสภา

เทศบาลนครนครศรธีรรมราช เพ่ือประเมินศักยภาพในดานตางๆ ของตัวบุคคล และประชาชน อันนํามาซ่ึงการ

พัฒนา และแกไขปญหาใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดวยความรวมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช และประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

3.วัตถุประสงค   

  3.1 เพ่ือตรวจสอบความโปรงใสในการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภาเทศบาลนคร 

นครศรีธรรมราช 

  3.2 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน จากเรื่องรองเรียน /รองทุกข 

  3.3 เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในทุกเขตพ้ืนท่ี  
 

4. เปาหมาย/ ผลผลิต  

  เพ่ืออํานวยความสะดวก และรักษาผลประโยชนสูงสุดใหแกประชาชน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ    

  ท่ีทําการกิจการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

6. วิธีดําเนินการ   

  6.1 การรับ และพิจารณาเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

6.2 การรับ, การประสานงาน และเจรจากับผูรองเรียน 

  ๖.๓ การพิจารณาเรื่องรองเรียน/ รองทุกขในเบื้องตน เพ่ือคัดแยกและมอบหมาย เจาหนาท่ี 

ดําเนินการเรื่องรองเรียน เพ่ือคุมครองผลประโยชนใหแกประชาชน 

  6.4 การประสานงาน/ การติดตามเรื่องรองเรียน/ รองทุกข เพ่ือใหไดขอยุติทันที และรวดเร็ว 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และวินิจฉัยสั่งการเพ่ือแกไขปญหา ใหเสร็จสิ้น ตามลําดับ
ความสําคัญของเรื่องรองเรียน/ รองทุกข นั้นๆ หรือตามหวงระยะเวลาท่ีกําหนด  
  

8. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมมี  
 

9. ผูรับผิดชอบ   

สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

10. ตัวช้ีวัด/ ผลลัพธ  

ความสะดวก และสิทธิประโยชนท่ีประชาชนไดรับ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป พ.ศ. 2559 

กองสวัสดกิารสังคม 
 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
   เทศบาลตระหนักในความสําคัญและความจําเปนในการจัดเก็บขอมูลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล เพ่ือชวยใหการวางแผนแกไขปญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

3.  วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือใหทราบถึงปญหาท่ีแทจริงของชุมชน 
3.2  เพ่ือใหไดขอมูลของชุมชนไวสําหรับใชพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางถูกตอง

และตรงเปาหมาย 
3.3  ชวยใหการวางแผนแกไขปญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนในเขต

เทศบาล 
 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
  สํารวจและจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล 
จํานวน 62 ชุมชน 
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลท่ีตรวจสอบ 
  สํารวจทุกครัวเรือนในชุมชนเปาหมาย 
 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1  ขออนุมัติโครงการ 
  6.2  ประชุมคณะทํางาน 
  6.3  ดําเนินการสํารวจ 
  6.4  สรุปบันทึกและประมวลผลการจัดเก็บ 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2559 
 

8.  งบประมาณดําเนนิการ 
  120,000 บาท 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม ฝายพัฒนาชุมชน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ไดขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและในเขตเทศบาลได
ถูกตอง ตรงตามเปาหมาย และเปนไปตามความตองการของประชาชน อยางแทจริง 
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