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สวนที่ 1
บทนํา
1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงคเพื่อต%องการ
บ&งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู&ในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน&วยงานที่อาจเกี่ยวข%องกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาว&าการควบคุมและการป/องกันการทุจริตที่มีอยู&ใน
ป0จจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม&
การทุจริตในระดับท#องถิ่น พบว&าป0จจัยที่มีผลต&อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท%องถิ่นได%แก& การ
กระจายอํานาจลงสู&องคกรปกครองส&วนท%องถิ่น แม%ว&าโดยหลักการแล%วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญ
เพื่อให%บริการต&าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต&อความต%องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต&
ในทางปฏิบัติทําให%แนวโน%มของการทุจริตในท%องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช&นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนท#องถิ่น จําแนกเป8น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด%านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ%าง และการเงินการคลัง ส&วนใหญ&เกิดจากการ
ละเลยขององคกรปกครองส&วนท%องถิ่น
2) สภาพหรือป0ญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช&องว&างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะป0ญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู%ความเข%าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะป0ญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธให%ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะป0ญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส&วนต&างๆ
7) สภาพหรือลักษณะป0ญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท%องถิ่น
สาเหตุและป+จจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนท#องถิ่นสามารถสรุปเป.นประเด็น
ได# ดังนี้
1) โอกาส แม%ว&าในป0จจุบันมีหน&วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข%องกับการป/องกันและปราบปราบ
การทุจริตแต&พบว&า ยังคงมีช&องว&างที่ทําให%เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล&าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช%
กฎหมายที่ไม&เข%มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม&รัดกุม และอํานาจหน%าที่โดยเฉพาะข%าราชการระดับสูงก็เป8นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทําให%เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป8นที่ยอมรับว&าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ&งเน%นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทํา
ให%คนในป0จจุบันมุ&งเน%นที่การสร%างความร่ํารวย ด%วยเหตุนี้จึงเป8นแรงจูงใจให%เจ%าหน%าที่มีแนวโน%มที่จะทําพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น
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3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร&งใส การทุจริตในป0จจุบันมีรูปแบบที่ซับซ%อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให%การทุจริตกลายเป8นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร&งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป8นการยากที่จะเข%าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล&านี้
4) การผูกขาดในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได%แก& การจัดซื้อ-จัดจ%าง เป8นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข%องเป8นห&วงโซ&ผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให%สินบนแก&
เจ%าหน%าที่เพื่อให%ตนเองได%รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได%แก& การผูกขาด
ในโครงการก&อสร%างและโครงสร%างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได%รับค&าตอบแทนที่ไม&เหมาะสม รายได%ไม&เพียงพอต&อรายจ&าย ความยากจนถือเป8นป0จจัยหนึ่ง ที่ทํา
ให%ข%าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต%องการที่จะมีสภาพความเป8นอยู&ที่ดีขึ้น ทําให%เจ%าหน%าที่ต%อง
แสวงหาช&องทางเพื่อเพิ่ม “รายได%พิเศษ” ให%กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเป8นคุณธรรมที่ได%รับการเน%นเป8นพิเศษ
ถือว&าเป8นเครื่องวัดความดีของคน แต&ในป0จจุบันพบว&า คนมีความละอายต&อบาปและเกรงกลัวบาปน%อยลง และมี
ความเห็นแก&ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต&ประโยชนส&วนตนเป8นที่ตั้งมากกว&าที่จะยึดผลประโยชนส&วนรวม
7) มีค&านิยมที่ผิด ป0จจุบันค&านิยมของสังคมได%เปลี่ยนจากยกย&องคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเป8นยก
ย&องคนที่มีเงิน คนที่เป8นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน&งหน%าที่การงานสูง ด%วยเหตุนี้ ผู%ที่มีค&านิยมที่ผิด เห็นว&า
การทุจริตเป8นวิถีชีวิตเป8นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป8นคนเซ&อ เห็นคนโกงเป8นคนฉลาด ย&อมจะทําการทุจริตฉ%อ
ราษฎรบังหลวง โดยไม&มีความละอายต&อบุญและบาป และไม&เกรงกลัวต&อกฎหมายของบ%านเมือง
2. หลักการและเหตุผล
ป0จจุบันป0ญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเป8นป0ญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง และ
สลับซับซ%อนมากยิ่งขึ้นและส&งผลกระทบในวงกว%าง โดยเฉพาะอย&างยิ่งต&อความมั่นคงของชาติ เป8นป0ญหา ลําดับต%น
ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด%านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส&วนในสังคมไทย
ไม&ว&าจะเป8นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองส&วนท%องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว&าเป8น
องคกรที่เอื้อต&อการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏข&าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู&เสมอ
ซึ่งได%ส&งผลสะเทือนต&อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต&อระบบการปกครองส&วนท%องถิ่นอย&างยิ่ง ส&งผล
ให%ภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล%องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป8น เครื่องมือที่ใช%ประเมินการทุจริตคอรรัป
ชันทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อความโปร&งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว&า ผลคะแนนของ
ประเทศไทยระหว&างป_ 2555 – 2558 อยู&ที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในป_ 2558 อยู&
อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป8นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและ
ประเทศมาเลเซีย และล&าสุดพบว&าผลคะแนนของประเทศไทยป_ 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป_ 2558 ได%ลําดับที่
101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท%อนให%เห็นว&าประเทศไทย เป8นประเทศที่มีป0ญหาการคอรรัปชันอยู&ใน
ระดับสูง
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แม%ว&าในช&วงระยะที่ผ&านมา ประเทศไทยได%แสดงให%เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป/องกันการ
ทุจริต ไม&ว&าจะเป8นการเป8นประเทศภาคีภายใต%อนุสัญญาสหประชาชาติว&าด%วยการต&อต%านการทุจริต (United
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะอย&างยิ่งคณะกรรมการป/องกันปราบปรามการทุจริตแห&งชาติได%จัดทํายุทธศาสตรชาติว&าด%วยการป/องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล%ว 3 ฉบับ แต&ป0ญหาการทุจริตในประเทศไทยไม&ได%มีแนวโน%มที่ลดน%อยถอยลง
สาเหตุที่ทําให%การทุจริตเป8นป0ญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด%วยป0จจัยทางด%านพื้นฐาน โครงสร%างสังคม ซึ่ง
เป8นสังคมที่ตั้งอยู&บนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคม
อุปถัมภที่ทําให%สังคมไทยยึดติดกับการช&วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู&ญาติพี่น%องและพวกพ%อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย&องคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส&วน มองว&าการทุจริต
คอรัปชันเป8นเรื่องปกติที่ยอมรับได% ซึ่งนับได%ว&าเป8นป0ญหาที่ฝ0งรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต&อดีต หรือกล&าวได%ว&าเป8น
ส&วนหนึ่งของค&านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล%ว ผนวกกับป0จจัยทางด%านการทํางานที่ไม&ได%บูรณาการความร&วมมือ
ของทุกภาคส&วนไว%ด%วยกัน จึงส&งผลให%การทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ได%กล&าวมาข%างต%นไม&สามารถทําได%
อย&างเต็มศักยภาพ ขาดความเข%มแข็ง
ป0จจุบันยุทธศาสตรชาติว&าด%วยการป/องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช%อยู&เป8นฉบับที่ 3 เริ่มจากป_ พ.ศ.
2560 จนถึงป_ พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ&งสู&การเป8นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป8นสังคมมิติใหม& ที่
ประชาชนไม&เพิกเฉยต&อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได%รับความร&วมมือจากฝlายการเมือง หน&วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อให%ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิใน
ด%านความโปร&งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต%าน
ทุจริต” มีเป/าหมายหลักเพื่อให%ประเทศไทยได%รับการประเมินดัชนีการรับรู%การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ไม&น%อยกว&าร%อยละ 50 ในป_ พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได%นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต%องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ%าหน%าที่ของรัฐและประชาชนต%องมีพฤติกรรมแตกต&างจากที่เป8นอยู&ใน
ป0จจุบัน ไม&ใช%ตําแหน&งหน%าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได%กําหนด ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเป8น 6
ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สร%างสังคมที่ไม&ทนต&อการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต&อต%านการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบป/องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู%การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให%การดําเนินการขับเคลื่อนด%านการป/องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป8น รูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป8นไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรว&าด%วยการป/องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงได%ตระหนักและให%ความสําคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร&งใส สร%างค&านิยม วัฒนธรรมสุจริตให%เกิดในสังคมอย&างยั่งยืน จึงได%ดําเนินการ
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จัดทําแผนปฏิบัติการป/องกันการทุจริต เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด%านการป/องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ผ&านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต&าง ๆ ที่เป8นรูปธรรมอย&างชัดเจน อันจะนําไปสู&การปฏิบัติอย&างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเป/าหมายของการป/องกันและปราบปรามการทุจริตอย&างแท%จริง
3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต&อต%านการทุจริตของผู%บริหารเทศบาลนครศรีธรรมราช
2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของข%าราชการฝlายการเมือง ข%าราชการ
ฝlายบริหาร บุคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รวมถึงประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3) เพื่อให%การบริหารราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป8นไปตามหลักบริหารกิจการบ%านเมืองที่
ดี (Good Governance)
4) เพื่อส&งเสริมบทบาทการมีส&วนร&วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข&ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช
4. เป5าหมาย
1) ข%าราชการฝlายการเมือง ข%าราชการฝlายบริหาร บุคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รวมถึง
ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน%าที่ราชการให%บังเกิด
ประโยชนสุขแก&ประชาชนท%องถิ่น ปราศจากการก&อให%เกิดข%อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม
การขัดกัน แห&งผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป/องกันป0ญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข%าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให%สาธารณะและภาคประชาชนเข%ามามีส&วนร&วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข&ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ที่มีเข%มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ&วงดุลการใช%อํานาจอย&างเหมาะสม
5) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป8นที่ยอมรับจากทุกภาคส&วน
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5. ประโยชนของการจัดทําแผน
1) ข%าราชการฝlายการเมือง ข%าราชการฝlายบริหาร บุคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รวมถึง
ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีจิตสํานึกรักท%องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร%างค&านิยม
และอุดมการณในการ ต&อต%านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝ0งหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิ
บาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใช%ในการทํางานและชีวิตประจําวัน
2) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สามารถบริหารราชการเป8นไปตามหลักบริหารกิจการบ%านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร&งใส เป8นธรรมและตรวจสอบได%
3) ภาคประชาชนมีส&วนร&วมตั้งแต&ร&วมคิด ร&วมทํา ร&วมตัดสินใจรวมถึงร&วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ มี
จิตสํานึกรักท%องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร%างเครือข&ายภาคประชาชนที่มีความเข%มแข็งในการเฝ/าระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข&ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเข%มแข็งในการเฝ/าระวังการทุจริต
5) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป8นที่ยอมรับจากทุกภาคส&วนให%เป8นองคกรปกครองส&วนท%องถิ่นต%นแบบ ด%านการ
ป/องกันการทุจริต อันจะส&งผลให%ประชาชนในท%องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให%ความร&วมมือกันเป8น เครือข&ายใน
การเฝ/าระวังการทุจริตที่เข%มแข็งอย&างยั่งยืน
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สวนที่ 2
แผนปฏิบัติการป,องกันการทุจริต 3 ป. (พ.ศ.2562 - 2564)

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
มิติ
1.การสรางสังคมที่
ไมทนตอการทุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนัก
แกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝ#าย
สภาทองถิ่น และฝ#ายประจําขององค)กร
ปกครองสวนทองถิ่น
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนัก
1.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสุขาภิบาลและอนามัย
ในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
สิ่งแวดลอม
ใหบังเกิดประโยชน8สุขแกประชาชน
ในทองถิ่น
1.1.2 การสรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการประพฤติตามประมวล
จริธรรม

1.มาตรการ "สงเสริมการปฏิบัติงานตามคูมือประมวลจริยธรรมของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช"

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)

ป 2563
งบประมาณ
(บาท)

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)

500,000

500,000

500,000

0

0

0
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนัก
1.กิจกรรม "สรางความโปรงใสในการใชจายงบประมาณ"
ที่จะไมกระทําการอันเปAนการขัดกันแหงผล 2.กิจกรรม "ใหความรูเรื่องผลประโยชน8ทับซอนใหกับพนักงานเทศบาล
ประโยชน8หรือการมีผลประโยชน8ทับซอน
ลูกจางประจํา และพนักงานจางของสํานักการประปาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช"
1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนัก
แกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนัก
ในการตอตานการทุจริต
1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนัก
ในการรักษาประโยชน8สาธารณะ

1.โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน
1.โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับระเบียบและกฏหมายในการ
จัดเก็บรายได
2.กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานการสํารวจ
ขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย8สิน
3.โครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)

ป 2563
งบประมาณ
(บาท)

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)

0
0

0
0

0
0

2,000,000

2,000,000

2,000,000

0

0

0

0

0

0

150,000

150,000

150,000
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มิติ

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)
480,000

ป 2563
งบประมาณ
(บาท)
480,000

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)
480,000

300,000
150,000

300,000
150,000

300,000
150,000

1.โครงการรณรงค8ปKองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
2.โครงการฝJกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลกิจกรรมหลักสูตร
"โตไปไมโกง"

283,000
313,300

283,000
313,300

283,000
313,300

1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนัก 1.โครงการฝJกอบรมสงเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน
ในการตอตานการทุจริต
2.โครงการนิทรรศการสื่อเสมือนจริงผานจอ (Virtual Reality-VR)
3.โครงการสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล

300,000
342,400
300,000

300,000
342,400
300,000

300,000
342,400
300,000

1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนัก 1.โครงการมัคคุเทศก8อาสาสรางจิตสํานึกและเสียสละเพื่อสวนรวม
ใหมีจิตสาธารณะ

20,000

20,000

20,000

5,138,700

5,138,700

5,138,700

ภารกิจตามมิติ
1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนัก
ในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนัก
แกเด็กและเยาวชน
1.3.1. สรางจิตสํานึกและความตระหนัก
ในความซื่อสัตย8สุจริต

มิติที่ 1

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมการเรียนรู
หลักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.โครงการพัฒนาศักยภาพองค8กรสตรีในเขตเทศบาล
3.โครงการฝJกอบรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหประชาชนในเขต
เทศบาล

13 โครงการ 3 กิจกรรม 1 มาตรการ

9

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)

ป 2563
งบประมาณ
(บาท)

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)

2.การบริหารราชการ 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองใน
เพื่อปKองกันการทุจริต การตอตานการทุจริตของผูบริหาร

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองใน
การตอตานการทุจริตของผูบริหาร

1.โครงการอบรมเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ และ
การปKองกันปราบปรามการทุจริตขององค8กรปกครองสวนทองถิ่น

120,000

120,000

120,000

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงาน
บุคคลใหเปAนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่อง 1.กิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อน
ตําแหนง/การมอบหมายงาน
2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหาร
การเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช
ประโยชน8ในทรัพย8สินของทางราชการ
โดยยึดใหเปAนไปตามกฏหมาย ระเบียบ

1.โครงการควบคุมการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป
2.โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อจดจาง
3.กิจกรรม "ควบคุมการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปสํานักการประปา"
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มิติ

ภารกิจตามมิติ
2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการ
สาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิด
ความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียม
กันโดยไมเลือกปฏิบัติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.โครงการประเมินความพึงพอใจและคุณภาพในการใหบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2.โครงการจัดทําคูมือติดตอราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3.โครงการปKองกัน ควบคุม ดูแลรักษาผูปYวยและผูติดเชื้อเอชไอวี
4.โครงการดูแลผูปYวยวัณโรคอยางมีพี่เลี้ยง
5.โครงการโรงเรียนวัยใสเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6.โครงการศูนย8สงเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
7.โครงการเสริมสรางพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการดํารงชีพ
ผูสูงอายุในสังคมของภาคเอกชน
8.โครงการอบรมฟ[\นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการ
ในเขตเทศบาล
9.กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการงานทะเบียนราษฎร

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)
50,000

ป 2563
งบประมาณ
(บาท)
50,000

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)
50,000

45,000
300,000
50,000
500,000
1,000,000
50,000

45,000
300,000
50,000
500,000
1,000,000
50,000

45,000
300,000
50,000
500,000
1,000,000
50,000

100,000

100,000

100,000

0

0

0
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ภารกิจตามมิติ
2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใช
อํานาจหนาที่ใหเปCนไปตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและ
ระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวของ
ในแตละขั้นตอนเป^ดเผย ณ ที่ทําการและ
ในระบบเครือขายสารสนเทศของ
องค8กรปกครองสวนทองถิ่น
2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต ปฏิบัติราชการ
แทนหรือการดําเนินการอื่นใดของผูมี
อํานาจในองค8กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)

ป 2563
งบประมาณ
(บาท)

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)

1.กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.กิจกรรมขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง เคลื่อนยาย รื้อถอนอาคาร
3.กิจกรรมการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนการใหบริการชําระภาษีทองถิ่น

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1.มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และหัวหนาสวนราชการ

0

0

0

12

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)

ป 2563
งบประมาณ
(บาท)

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/
บุคคลในการดําเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตนใหเปCนที่ประจักษ)
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/
บุคคลที่มีความซื่อสัตย8 สุจริตมีคุณธรรม
จริยธรรม

1.กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย8 สุจริต
มีคุณธรรม จริยธรรม

0

0

0

2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/
บุคคลที่ใหความชวยเหลือกิจการ
สาธารณะของทองถิ่น

1.กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคลผูทําประโยชน8และเขารวม
กิจกรรมเทศบาล

0

0

0

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ
หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต

13

มิติ

มิติที่ 2

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)

ป 2563
งบประมาณ
(บาท)

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)

2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวาง
บุคลากรในองค8กรไดปฏิบัติหนาที่
ราชการดวยความซื่อสัตย8 สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหาร
ราชการบานเมืองที่ดี

1.มาตรการ "จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช

0

0

0

2.5.2 การใหความรวมมือกับหนวยงาน
ราชการ จังหวัด อําเภอที่ไดดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค8กรปกครองสวนทองถี่น

1.โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการปKองกันการทุจริต
2.มาตรการ "ใหความรวมมือในการตรวจประเมินประสิทธิภาพ
การดําเนินงานขององค8กรปกครองสวนทองถิ่น (LPA)

0

0

0

0

0

0

2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบดําเนินการใหเปAนไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหา
บุคลากรในองค8กรปกครองสวนทองถิ่นที่
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
รวม

1.กิจกรรมการแตงตั้งเจาหนาที่ดูแลเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากร
ในองค8กรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดย
มิชอบ

0

0

0

2,215,000

2,215,000

2,215,000

12 โครงการ 9 กิจกรรม 3 มาตรการ
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มิติ
3. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)

ป 2563
งบประมาณ
(บาท)

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทางที่เปCนการอํานวย
ความสะดวกแกประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่ขององค)กรปกครอง
สวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดใหมีศูนย8ขอมูลขาวสารตาม
กฏหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ

1.โครงการปรับปรุงศูนย8ขอมูลขาวสารของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

0

0

0

3.1.2 มีการรเผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร การ
บริหารงบประมาณ การเงินการจัดหา
การคํานวณราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงานเปAนไปตามหลักเกณฑ8 วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฏขอบังคับที่กําหนด

1.โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ - จัดจาง
2.กิจกรรม "การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ"

0
0

0
0

0
0
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ภารกิจตามมิติ
3.1.3 มีการป^ดประกาศ เผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปAน
ประโยชน8กับการมีสวนรวมตรวจสอบของ
ประชาชน

3.2 การรับฟKงความคิดเห็น การรับ
และตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกข)
ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟcงความคิด
เห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการ
ตามอํานาจหนาที่ขององค8กรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนิน
กิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปAนอยู
และสุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.โครงการประชาสัมพันธ8กิจกรรมเทศบาล
2.โครงการสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

1.โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2.โครงการรานอาหารปลอดภัยใสใจสุขภาพ
3.โครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลริมบาทวิถี
4.โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย
5.โครงการควบคุมสัตว8และแมลงพาหะนําโรค

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)
4,100,000
200,000

ป 2563
งบประมาณ
(บาท)
4,100,000
200,000

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)
4,100,000
200,000

99,000

99,000

99,000

250,000
250,000
500,000
1,000,000

250,000
250,000
500,000
1,000,000

250,000
250,000
500,000
1,000,000
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ภารกิจตามมิติ

3.2.2 มีชองทางใหประชาชนใน
ทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกข8ได
โดยสะดวก

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.โครงการดําเนินงานศูนย8รับเรื่องรองทุกข8สํานักการประปา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปAนลายลักษณ8
1.โครงการจัดตั้งศูนย8ใหคําปรึกษาดานกฏหมาย ไกลเกลี่ย และ
อักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข8
ระงับพิพาทเบือ้ งตน
ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา
และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/
รองทุกข8

3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวน
รวมบริหารกิจการขององค)กรปกครอง
สวนทองถิ่น
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวน
รวมในการจัดทําแผนพัฒนาการรจัด
งบประมาณ

1.โครงการจัดทําแผนพัฒนา งบประมาณ และการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2.โครงการจัดทําแผนสุขภาพเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)

ป 2563
งบประมาณ
(บาท)

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)

0

0

0

0

0

0

600,000

600,000

600,000

465,000

465,000

465,000
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ภารกิจตามมิติ
3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน

มิติที่ 3

รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.กิจกรรมแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

13 โครงการ 2 กิจกรรม

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)

ป 2563
งบประมาณ
(บาท)

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)

0

0

0

7,464,000

7,464,000

7,464,000
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

4. การเสริมสรางและ 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงาน
ปรับปรุงกลไกในการ การควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ ตรวจเงินแผนดินกําหนด
ราชการขององค8กร 4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทํา 1. โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
ปกครองสวนทองถิ่น ระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
4.1.2 มีการติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการ
จัดทําแผนปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง
และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับ
ดูแล

4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชน
มีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือ
การบริหารราชการตามชองทางที่
สามารถดําเนินการได

1. โครงการการอบรมการจัดการความเสี่ยง

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)

ป 2563
งบประมาณ
(บาท)

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)

0

0

0

60,000

60,000

60,000
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4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย
ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหาร
งบประมาณ การรับ-จายเงิน การหา
ประโยชน8จากทรัพย8สินของทางราชการ
4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ

4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบ
ของสภาทองถิ่น
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจ
ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปAนไปตามกฏหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)

ป 2563
งบประมาณ
(บาท)

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)

1. กิจกรรมรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนทราบ
2. กิจกรรม "การติดตามงบประมาณ คาที่ดินและสิ่งกอสราง"

0
0

0
0

0
0

1. กิจกรรม "การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน
2. โครงการอบรมคณะกรรมการตางๆ ตามระเบียบพัสดุ
3. โครงการอบรมการบูรณาการปฏิบัติงานดานพัสดุระหวางภาครัฐ
และภาคประชาชน

0
0

0
0

0
0

80,000

80,000

80,000
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มิติ

ภารกิจตามมิติ
4.3.2 สงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นใหมี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝYายบริหารตามกระบวนการ และ
วิธีการที่กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ
ไดกําหนดไว โดยไมฝcกใฝYฝYายใด

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1. กิจกรรมการติดตามผลการแกไขปcญหาที่สมาชิกสภาทองถิ่นนํา
เสนอในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)

ป 2563
งบประมาณ
(บาท)

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)

0

0

0

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของ
ชุมชน (Community) และบูรณาการ
ทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต

มิติที่ 4

4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝKา
ระวังการทุจริต

1. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขต
เทศบาล

300,000

300,000

300,000

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน
การทุจริต

1. โครงการอบรมการรวมพลังตอตานการทุจริตของทุกภาคสวน

150,000

150,000

150,000

รวม
รวมทั้งสิ้น

6 โครงการ 4 กิจกรรม
44 โครงการ 18 กิจกรรม 4 มาตรการ

590,000
590,000
590,000
15,257,700 15,257,700 15,257,700
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สวนที่ 3
รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมือง ฝ+ายบริหาร ขาราชการฝ+ายการเมือง
ผายสภาทองถิ่น และฝ+ายประจําขององค0กรปกครองสวนทองถิ่น
1.1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชน0สุขแก
ประชาชนในทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
2. หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ ป" จ จุ บั น ที่ มีก ารพั ฒ นาของภาคเศรษฐกิ จ และการขยายตั ว ของเมื อ งที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
อย,างต,อเนื่อง ไดส,งผลกระทบต,อวิถีชีวิตความเป0นอยู, สภาพแวดลอม และสุขภาพของประชาชน ก,อใหเกิดป"ญหาดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น เช,น ทําใหปริมาณน้ําเสียและขยะเพิ่มขึ้น เกิดสภาพชุมชนแออัด สภาพแวดลอมการอยู,
อาศัยเสื่อมโทรม มลพิษทางอากาศ สารเคมีปนเป67อนในห,วงโซ,อาหาร ซึ่งลวนก,อใหเกิดผลกระทบต,อสุขภาพอนามัย
และความเป0นอยู,ของประชาชนทั้งทางตรงและทางออม
การดําเนินงานเฝ:าระวัง ป:องกัน และแกไขป"ญหาดานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม จึงถือ
เป0นความสําคัญที่จะตองดําเนินการอย,างเหมาะสมและทันต,อเหตุการณ โดยกลไกหลักสําคัญที่จะส,งเสริมใหการ
ดําเนินงานดังกล,าว สามารถขับเคลื่อนไดอย,างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คือ บุคลากรดานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดลอมทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการ ที่มีบทบาทสําคัญในการส,งเสริม ป:องกัน ป:องปราม และแกไขไม,ให
เกิดป"ญหา ดังนั้น บุคลากรเหล,านี้จึงควรไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีความสามารถที่เหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงแบบพลวัตร รวมถึงการเพิ่มพูนความรูเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
สิ่ งเหล, า นี้ นั บ ว, า มี ความจํ า เป0 น อย, า งยิ่ งในการพั ฒ นาทรั พยากรบุ คคล อั น จะส, งผลใหเกิ ด การพั ฒ นางานใหเกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในลําดับถัดไป
กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดลอม ไดเล็ งเห็ น ถึ งความสํ า คั ญ ดั งกล, า ว จึ งไดจั ด ทํ าโครงการพั ฒ นา
ศักยภาพบุคลากรดานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอมขึ้น
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของ
กับงานดานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม ใหมีองคความรูดานวิชาการต,างๆ และความเชี่ยวชาญความชํานาญใน
การปฏิบัติงาน สามารถบูรณาการใหเกิดประโยชนสูงสุดต,อไปได
3. วัตถุประสงค0
1. เพื่ อพั ฒ นาบุ คลากรผูปฏิ บั ติ งานใหมี ความรู และทั กษะในการดํ า เนิ นงานดานสุ ขาภิ บ าลและ
อนามัยสิ่งแวดลอม และสามารถปฏิบัติงานไดอย,างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อ สรางเสริม ประสบการณ และวิสัย ทัศ น ดานสุข าภิบ าลและอนามัย สิ่ง แวดลอม ให
กวางไกลและเหมาะสมกับสถานการณ
3. เพื่อบูรณาการองคความรูที่ไดมาประยุกตใหสอดคลองเหมาะสมกับหน,วยงาน และเผยแพร,
ความรูใหเกิดการจัดการดานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอมที่ถูกตอง นําไปสู,คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

๒๒
4. เป5าหมาย
จัดใหมี การอบรมสั มมนาและศึกษาดูงานแก, พนั กงานและผูรั บจางเหมาบริ การที่ ปฏิ บัติงานเกี่ ยวของกั บงานดาน
สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอมหรืองานอื่นที่เกี่ยวของ จํานวน 40 คน
5. วิธีดําเนินการ
1. สํารวจขอมูลเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่
2. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. จัดทํากําหนดการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
4. ติดต,อประสานงานดานวิทยากร สถานที่จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ยานพาหนะ ที่พัก
อาหาร และหน,วยงานอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ
5. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ ยวของในการอบรมสั มมนาและศึกษาดู งาน จัดทํ าคํ าสั่ งผู เขาร,ว มอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงาน ทําหนังสือเชิญวิทยากร สถานที่ศึกษาดูงาน และมอบหมายงานใหเจาหนาที่
6. จัดเตรียมยานพาหนะสําหรับการเดินทางไปอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่
7. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณต,างๆ ที่ใชในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
8. ดําเนินการตามโครงการฯ และประเมินผลโครงการฯ
9. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔
7. สถานที่ดําเนินการ
ณ หองประชุ มชั้ น 5 เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช และอบรมสั ม มนาและศึ ก ษาดู ง านในพื้ น ที่
ต,างจังหวัด
8. งบประมาณ
500,00๐.- บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10. การประเมินผล
1. กลุ,มเป:าหมายไดรับการฝUกอบรมดานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 1 ครั้งต,อปL
2. ผูเขารับการฝUกอบรมมีระดับความพึงพอใจอยู,ในระดับคะแนนค,าเฉลี่ย 3.5
11. ผลประโยชน0ที่คาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับงานดานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอมมีองคความรูดาน
วิชาการ และทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
2. บุคลากรไดรับประสบการณและเพิ่มวิสัยทัศนดานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอมใหมีมุมมองที่
กวางไกลขึ้น
3. สามารถบูรณาการองคความรูใหเกิดการพัฒนางานอย,างยั่งยืน

๒๓
1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ส,งเสริมการปฏิบัติงานตามคู,มือประมวลจริยธรรมของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช”
๒. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจาก ไดมี พ ระราชกฤษฎี ก าว, า ดวยหลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบานเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับ
จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามนโยบายของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ดานการเมือง การบริหารในการยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารเทศบาลที่ไดวางไว
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงไดมีมาตรการ “ส,งเสริมการปฏิบัติงานตามคู,มือประมวลจริยธรรม
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช” เพื่อใหเป0นไปตามหลักพระราชกฤษฎีกา ฯ และตรงตามวิสัยทัศนของระบบ
บริหารภาครัฐ และเพื่อใหเป0นไปตามยุทธศาสตรชาติว,าดวยการป:องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีการส,งเสริม
การปฏิบัติงานตามคู,มือประมวลจริยธรรม ขึ้น
๓. วัตถุประสงค0
๑. เพื่อจัดทํา แกไข และปรับปรุงประมวลจริยธรรม โดยมีการส,งเสริมใหกลุ,มเป:าหมายปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมที่ไดจัดทําขึ้น
๒. เพื่อเป0นการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
๔. เป5าหมาย
คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครู และลูกจางของเทศบาล จํานวนทั้งหมด
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖. วิธีดําเนินการ
๑. แต,งตั้งคณะทํางานโครงการ
๒. แต,งตั้งคณะทํางานคณะกรรมการจริยธรรม
๓. จัดทําและแกไขปรับปรุงประมวลจริยธรรม
๔. ประกาศประมวลจริยธรรมใหทราบโดยทั่วกัน
๕. นําประมวลจริยธรรมมาบังคับใชในองคกร
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔
๘. งบประมาณ
ไม,ใชงบประมาณ
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
๑. คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครู และลูกจางของเทศบาล จํานวนทั้งหมดไดรับการ
ส,งเสริมใหปฏิบัติงานตามคู,มือประมวลจริยธรรมเพิ่มขึ้น

๒๔
๒. พนั ก งานเทศบาล พนั ก งานครู และลู ก จางของเทศบาล จํ า นวนทั้ ง หมด มี จิ ต สํ า นึ ก
และความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
๑๐. ที่ปรึกษาโครงการ
๑. ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
๒. นายพงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
๓. นายไสว เขียวจันทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
๔. นายสมเธียร ภู,สันติสัมพันธ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
๕. นายมนัส พงศยี่หลา รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานการเจาหนาที่ ฝ^ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล
1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปLนการขัดกันแหงผลประโยชน0ทับซอน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สรางความโปร,งใสในการใชจ,ายงบประมาณ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป0นองคกรปกครองส,วนทองถิ่นขนาดใหญ, ในแต,ละปLมีงบประมาณทางดาน
รายรับและรายจ,าย เป0นจํานวนมาก การใชจ,ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจาง จึงจําเป0นตองใหเกิดความโปร,งใส
สามารถตรวจสอบได เพื่อใหการบริหารงบประมาณเป0นไปดวยความคุมค,า ภายใตกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว,าดวยการป:องกันการปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2558
3.วัตถุประสงค0
3.1 เพื่อเป0นการปฏิบัติงานใหโปร,งใส สามารถตรวจสอบได
3.2 เพื่อใหหน,วยงานมีระบบป:องกันผลประโยชนทับซอน
3.3 เพื่อเป0นการป:องกันการใชจ,ายเงิน เพื่อส,งเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
4. เป5าหมาย/ผลผลิต
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคู,มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน,วยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองานในการ
จัดหาพัสดุ

๒๕
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม,ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
ฝ^ายพัสดุและทรัพยสิน สํานักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10. ตัวชี้วัด
10.1 มีระบบป:องกันผลประโยชนทับซอน
10.2 มีการป:องกันการใชจ,ายเงิน เพื่อส,งเสริมธุรกิจของตนเองและพวกพอง
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร,งใสตรวจสอบได
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
ของสํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. หลักการและเหตุผล
ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนส,วนตนเขามาเกี่ยวของจนส,งผลกระทบ
ต,อการตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหนาที่ในตําแหน,ง การกระทําดังกล,าวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไม,รูตัว ทั้งเจตนาหรือไม,
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป0น การปฏิบัติสืบต,อกันมาจนไม,เห็นว,าจะเป0นสิ่งผิดแต,อย,างใด พฤติกรรมเหล,านี้เป0นการ
กระทําความผิดทางจริยธรรมของ เจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของส,วนรวม)
แต,กลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึง ประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนส,วนตนอยู, และมี
การใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนส,วนตัว โดยก,อใหเกิดผลเสียต,อผล
ประโยชนส,วนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไม,จํากัดอยู,ในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเท,านั้น แต,
รวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไม,ใช,รูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแต,งตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหน,งในองคกร
ต,างๆ ทั้งในหน,วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัท
ที่ตนมีส,วนไดส,วนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกัน
ระหว,างผลประโยชนส,วนตนและผลประโยชนส,วนรวม ซึ่งหน,วยงานภาครัฐทุกหน,วยงานตองเขารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร,งใสในการดําเนินงานของหน,วยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหน,วยงานควรมีการประชุมหรือ
สัมมนาภายในองคกร เพื่อใหความรูเรื่องการป:องกันผลประโยชนทับซอนแก,เจาหนาที่ เพื่อป:องกันผลประโยชนทับซอน
ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการป:องกันผลประโยชน
ทับซอน แก,บุคลากรในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อป:องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัดกิจกรรม
ป:องกันผลประโยชนทับซอน ผ,านการประชุมผูบริหารกับพนักงานเทศบาล เพื่อใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือ
ระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป0นเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพื่อไม,ใหเกิดผลประโยชนทับซอน

๒๖
3. วัตถุประสงค0
3.1 เพื่อใหความรู ความเขาใจแก,พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง เกี่ยวกับการ
ป:องกันผลประโยชนทับซอน
3.2 เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร,งใสของพนักงานเทศบาลและเจาหนาที่
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3.3 เพื่อเสริมสรางใหพนักงานเทศบาลและเจาหนาที่ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีจิต
สํานึก ค,านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย สุจริต มุ,งมั่นทํางานอย,างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส,งผล
ใหหน,วยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุ,งสู,การเป0นขาราชการทองถิ่นไทยใสสะอาด
4. เป5าหมาย
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีการดําเนินการ
จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ
ไม,ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0 ตัวชี้วัด
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน
ผลลัพธ พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง มีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน และมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไม,ยุ,งเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
1.2.1สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน
2.หลักการและเหตุผล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลฯ ขึ้น โดยในแต,ละชุมชนจะมีผูนําชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชน ทําหนาที่เป0นตัวแทนในการประสานงานดําเนินกิจกรรมและมีส,วนร,วมในการใหบริการ และ
แกไขป"ญหาของชุมชนร,วมกับเทศบาลฯเป0นอย,างดี และคณะกรรมการชุมชนยังมีบทบาทและเป0นกลไกสําคัญ ในการ
เผยแพร, ประชาสัมพันธ ขอมูลข,าวสารและนโยบายการดําเนินงานของเทศบาลฯใหกับประชาชนในชุมชนไดรับทราบ
อย,างทั่วถึง และเกิดทัศนคติที่ดีต,อเทศบาลฯอย,างดีมาโดยตลอด เพื่อสรางขวัญ กําลังใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานดวยความทุ,มเท เสียสละของผูนําชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ตลอดจนการเกิดเครือข,ายการทํางานร,วมกัน
อันจะนําไปสู,การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสานงานความร,วมมือระหว,างชุมชนกับเทศบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงได
จัดทําโครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน ขึ้น
3. วัตถุประสงค0
1. เพื่อใหผูนําชุมชนและคณะกรรมการชุมชนไดศึกษาเรียนรูและสัมผัสกับประสบการณ สิ่งแวดลอม
วิทยาการและแหล,งเรียนรูที่แปลกใหม,
2. เพื่อใหผูนําชุมชนและคณะกรรมการชุมชนไดมีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยน สังสรรค และสรางความรัก
ความสามัคคี อันจะนําไปสู,การประสานความร,วมมือในการจัดกิจกรรมของชุมชนกับเทศบาลฯ
3. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดวยความเสียสละแก,องคกรชุมชน
4. เป5าหมาย
- ผูนําชุมชน, คณะกรรมการชุมชน
- ผูบริหารและเจาหนาที่กองสวัสดิการสังคม / กอง/ฝ^ายอื่นๆที่เกี่ยวของ
5 สถานที่ดําเนินการ
- จัดอบรมที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หรือสถานที่อื่นๆตามความเหมาะสม
- ทัศนศึกษาดูงานนอกพื้นที่ / ต,างจังหวัด / ต,างภาค
6. วิธีดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการฯ
2. กําหนดหลักสูตรวัน เวลาและสถานที่ในการอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
ตามความ เหมาะสม
3. ประสานผูนําชุมชน คณะกรรมการชุมชน เขาร,วมอบรมและประชุมชี้แจงทําความเขาใจ
4. ประสานวิทยากรและสถานที่ฝUกอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่
5. ดําเนินการฝUกอบรมผูนําและคณะกรรมการชุมชน ในหัวขอ “การสรางเครือข,ายชุมชนที่เขมแข็ง
ในการพัฒนาทองถิ่น” หรือหัวขออื่นๆตามความเหมาะสม
6. สรุปและประเมินผลโครงการฯ

๒๘
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณ
งบประมาณรายจ,ายทั่วไปประจําปLงบประมาณ กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน งานส,งเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน หมวดค,าใชสอย ประเภทรายจ,าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม,เขาลักษณะรายจ,ายหมวดอื่นๆ (โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน) งบประมาณตั้งไว
2,000,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม ฝ^ายพัฒนาชุมชน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
1. ผูนําชุมชนและคณะกรรมการชุมชนไดรับความรู และประสบการณอันแปลกใหม, มีโลกทัศน
กวางไกล
2. ผูบริหาร เจาหนาที่ ผูนําชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ไดพบปะสังสรรค สรุปผลการ
ดําเนินงาน ประจําปLร,วมกัน และร,วมกิจกรรม เกิดความรักความสามัคคี เป0นเครือข,ายการทํางาน
ร,วมกัน
3. ผูนําชุมชน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดวยความทุ,มเท และเสียสละ

1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน0สาธารณะ
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายในการจัดเก็บรายได
2.หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากฝ^ า ยพั ฒ นารายได ส, ว นพั ฒ นารายได สํ า นั ก การคลั ง เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช เป0 น การ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บรายได เช,น จัดเก็บภาษีทองถิ่น การจัดเก็บค,าเช,า ค,าธรรมเนียมใบอนุญาต
ต,างๆ และการจัดหารายได ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอย,างละเอียด รอบคอบ ถูกตองตามระเบียบกฎหมาย จะตอง
ดําเนินการดวยความถูกตองรวดเร็ว ทันตามกําหนดเวลา และเป0นงานที่ใหบริการประชาชนเกิดความพึงพอใจในการ
ใหบริการใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพต,อผูรับบริการและองคกร ซึ่งป"จจุบันมีการปรับเปลี่ยน แกไขเพิ่มเติม
ระเบียบ แนวทางปฏิบัติงาน ทําใหเจาหนาที่จัดเก็บรายได ตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและวิธี
ปฏิบัติงานไดอย,างถูกตอง มีประสิทธิภาพ มีความโปร,งใส ตรวจสอบได และเกิดประโยชนสูงสุดต,อทางราชการ และ
ตองศึ กษาระเบี ย บ กฎหมายเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ งานดานจั ด เก็ บ รายได และมี การพั ฒ นาศั กยภาพตนเองในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อลดป"ญหาอันเนื่องมาจากความไม,เขาใจถึงวิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และไม,ตองเสี่ยงต,อการ
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กระทําความผิดต,อระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนการแกไขป"ญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งขอเสนอแนะ การ
แกไขป"ญหา และแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกตอง
3.วัตถุประสงค0
1.เพื่อใหเจาหนาที่จัดเก็บรายได มีความรูความเขาใจในระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานจัดเก็บ
รายได สามารถนําไปปฏิบัติไดอย,างถูกตอง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2.เพื่อใหเจาหนาที่จัดเก็บรายได มีความรู ความเขาใจ บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ ดานการจัดเก็บรายได
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของไดดียิ่งขึ้น และสามารถพัฒนาคุณภาพการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
3.เพื่อใหประชาชนผูมาใชบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว และมีความพึงพอในมากขึ้น
4.เป5าหมาย
จัดใหมีการอบรมแก,เจาหนาที่จัดเก็บรายได และผูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของฝ^ายพัฒนารายได ส,วนพัฒนารายได
สํานักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
5.พื้นที่ดําเนินการ
จัดอบรม ณ หองประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6.วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหาร
2. มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการและผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
4. สรุปผลการฝUกอบรมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564
8.งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
ไม,ใชงบประมาณ
9.ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝ^ายพัฒนารายได ส,วนพัฒนารายได สํานักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
1. ผูเขารับการอบรมไดรับเพิ่มพูนความรู เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ ทําใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
2. ผูเขารับการอบรมไดมีความรู เพื่อแกไขป"ญหาดานการจัดเก็บรายได
3. ผูเขารับการอบรมไดพัฒนาทัศนคติที่ดี เพื่อมุ,งปฏิบัติหนาที่ราชการ เป0นสําคัญ
4. ผูเขารับการอบรมไดสรางความเขาใจ ในบทบาทหนาที่ของตนเอง และใหสอดคลองกับ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานจัดเก็บรายได ในการ

๓๐
ใหบริการต,อประชาชน
5. ประชาชนผูมารับริการไดรับความสะดวก และพึงพอใจในการใชบริการ
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานการสํารวจขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
2. หลักการและเหตุผล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเป0นฐานขอมูลสําคัญที่รวบรวมขอมูลทรัพยสินของประชาชนทั้งของบุคคล
และนิติบุคคลในเขตองคกรปกครองส,วนทองถิ่น ไดแก, แปลงที่ดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ ป:ายและการ
ประกอบกิจการคา เพื่อใชเป0นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองส,วน
ทองถิ่น ไดแก, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีป:าย และค,าธรรมเนียมใบอนุญาตตามกฎหมาย
สาธารณสุข อย,างไรก็ตามองคกรปกครองส,วนทองถิ่นที่จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินควรนําไปใชประโยชน
ดานการพัฒนาทองถิ่นใหเกิดผลสนองตอบความตองการของประชาชน
จากการหลักการและเหตุผลดังกล,าว ในการทําจัดแผนที่ภาษีฯของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พนักงาน
และเจาหนาที่จะตองเขาใจระบบแผนที่ภาษีฯ ใหดีเสียก,อนว,ามีหลักการสําคัญที่ควรยึดถือ นั้น และสิ่งสําคัญการ
ปฏิบัติงานดังกล,าว ขอมูลที่ไดมาจะตองเป0นจริงและถูกตอง จึงมีความจําเป0นอย,างยิ่งที่พนักงานหรือเจาหนาที่
จะตองไดรับการอบบรม เสริมสรางและพัฒนาบุคลากรในสังกัด ใหตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึกที่ดี มีความยุติธรรมแก,ประชาชน ในการเก็บขอมูล
ทะเบียนทรัพยสินใหถูกตองครบถวน จึงมีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และก,อใหเกิดประโยชนสูงสุดและองคกรประชาชน
3. วัตถุประสงค0
3.1 เพื่อใหพนักงานและเจาหนาที่มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานอย,างมีความยุติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพื่อใหพนักงานและเจาหนาที่ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ มีความซื่อสัตย
สุจริตต,อตนเองและประชาชน เป0นการป:องกันการทุจริตในหนาที่
3.3 เพื่อเป0นการสรางภาพลักษณที่ดีขององคกรมีความหนักแน,น อดทนและอดกลั้นต,อสิ่งต,างๆหรือคําพูดที่
ยั่วยุอารมณ เสริมสรางจิตสํานึกในการทําความดี
4. เป5าหมาย/ผลผลิต
พนักงานและเจาหนาที่ฝ^ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
6.1 การแนะนําใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานการแกไขป"ญหา และการมีจิตสาธารณะ โดย
คํานึงถึงประโยชนองคกรและประชาชน

๓๑
6.2 จัดทําคําสั่งแต,งตั้งเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน แบ,งหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจนและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานพรอมตรวจสอบขอมูลที่ไดมา
6.3 ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานถึง ผลดี ผลเสียและจิตสํานึกที่ดีและยึดหลักความถูกตองชัดเจน เป0น
ธรรม คุมค,า
7. ระยะเวลาในการดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณในการดําเนินการ
ไม,ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักการคลังเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
10.1 พนักงานและเจาหนาที่มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานอย,างมีความยุติธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม
10.2 พนักงานและเจาหนาที่ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ มีความซื่อสัตยฅ
สุจริตต,อตนเองและประชาชนและเสริมสรางจิตสํานึกในการอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคทํา
ใหเกิดภาพลักษณที่ดีต,อองคกร
10.3 เทศบาลมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีป:าย เมื่อมีขอมูล
ที่ถูกตองและแม,นยํา
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
2. หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เป0นป"จจัยพื้นฐานที่สําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย โดยเฉพาะ
อย,างยิ่งทรัพยากรธรรมชาติในเขตเมือง เมื่อประชากรมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ย,อมมีความตองการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมต,างๆ สูงขึ้น จึงเป0นเหตุใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเกิดความเสื่อม
โทรมลงอย,างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันผลจากการบริโภคของมนุษยก็ยังก,อใหเกิดป"ญหามลพิษต,างๆ ตามมามากมายไม,
ว,าจะเป0นป"ญหาน้ําเน,าเสีย อากาศเป0นพิษ ป"ญหาขยะมูลฝอย ซึ่งป"ญหาเหล,านี้ส,งผลกระทบต,อสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนทั้งสิ้น
ประกอบกั บในปL งบประมาณ พ.ศ.2560 กระทรวงมหาดไทย แจงประสานใหองคกรปกครองส, ว น
ทองถิ่น จัด ตั้งงบประมาณเพื่อการส, งเสริมสนั บสนุน การดํ าเนิ นกิ จกรรม/โครงการ “รักน้ํา รั กปา รั กษาแผนดิน ”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู,หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปL และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา7 รอบ 84 พรรษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงไดจัดทําโครงการ
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รักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติขึ้น เพื่อปลูกจิตสํานึกใหประชาชน
รวมทั้งรักษาสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ในเขตเมือง

ไดร,วมกันอนุรักษทรัพยากรน้ําและป^า

3.วัตถุประสงค0
1. เพื่อใหเด็กและเยาวชน รวมถึงผูนําและคณะกรรมการชุมชน มีความรูและแนวทางในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. เพื่อปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
3. เพื่อใหเกิดกระบวนการมีส,วนร,วมของประชาชนในการร,วมกันจัดกิจกรรมที่ลดป"ญหาสิ่งแวดลอม
และการอนุรักษแหล,งน้ําในเขตเมือง
4. เพื่อฟ67นฟูและรักษาระบบนิเวศใหกับแหล,งน้ํา คูคลองต,างๆ ในเขตเมือง
4. เป5าหมาย
เด็ก เยาวชน ผูนําและคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
5. พื้นที่ดําเนินการ
1. พื้นที่สาธารณะประโยชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เช,น วัด สวนธารณะ
และสถานที่ที่ประชาชนในชุมชนใชประโยชนร,วมกัน เป0นตน
2. คลองสายหลักในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดแก, คลองคูพาย คลองสวนหลวง คลองป^าเหลา
คลองหนาเมือง คลองท,าวัง คลองทุ,งปรัง คลองเตย
6. วิธีดําเนินการ
1.
สํารวจพื้นที่/สถานที่ดําเนินการ
2.
กําหนดรูปแบบกิจกรรมเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.
ขออนุมัติดําเนินโครงการฯ
4.
สนับสนุนการดําเนินงานของชุมชนดานวัสดุ/อุปกรณ
5.
ดําเนินการตามแผนและกําหนดการที่กําหนดไว
6.
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณ
งบประมาณรายจ,ายทั่วไปประจําปL กองสวั สดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งาน
ส,งเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน หมวดค,าใชสอย ประเภทรายจ,ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม,
เขาลักษณะรายจ,ายหมวดอื่นๆ (โครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) งบประมาณตั้งไว 150,000
บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน)
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม ฝ^ายพัฒนาชุมชน
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
1. เด็กและเยาวชน รวมถึงผูนําและคณะกรรมการชุมชน มีความรูและแนวทางในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. ประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ประชาชนเกิดความสามัคคี และเกิดกระบวนการมีส,วนร,วมของประชาชนในการร,วมกันจัดกิจกรรม
ที่ลดป"ญหาสิ่งแวดลอมและการอนุรักษแหล,งน้ําในเขตเมือง
4. ระบบนิเวศของแหล,งน้ํา คูคลองในเขตเมืองไดรับการดูแลและฟ67นฟู
1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมการเรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดํารัสแกพสกนิกร
ชาวไทยเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป.นปรัชญาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของ
ทางสายกลาง และความไมประมาท โดยคํานึงถึงการพึ่งพาตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช
ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรูความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน
ตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ควรจะเป.น เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยางยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒน7
และความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ การวางรากฐานการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียงมีความจําเป.นอยาง
ยิ่งที่จะตองปลูกฝ:งใหเกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงสงเสริมการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค7ทาน
มายึดหลักปฏิบัติ เพื่อเป.นแนวทางในการดํารงชีวิต และเป.นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดประโยชน7ตอ
บุคลากรขององค7กร จึงไดจัดทําโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมการเรียนรูหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อเป.นการสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง
๒. เพื่อสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เปาหมาย
คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และผูที่เกี่ยวของ จํานวน ๕๐ คน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
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เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖. วิธีดําเนินการ
๑. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๒. จัดทําคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
๓. ติดตอประสานวิทยากร,สถานที่จัดอบรมสัมมนา
๔. จัดทํากําหนดการอบรมสัมมนา
๕. กําหนดรูปแบบการอบรมสัมมนา
๖. ประชาสัมพันธ7ผูที่มีความประสงค7เขารวมกิจกรรม
๗. จัดเตรียมเอกสารวัสดุอุปกรณ7 สําหรับการอบรมสัมมนา
๘. จัดกิจกรรมรูปแบบการอบรมสัมมนา
๙. ติดตามประเมินผลโครงการและสรุปประเมินผลเสนอผูบริหาร
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
๘. งบประมาณ
เบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปHงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่น ๆ (โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล

จํานวน 480,000 บาท)

๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และผูที่เกี่ยวของ จํานวน
๕๐ คน มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง
๒. คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และผูที่เกี่ยวของ จํานวน
๕๐ คน มีการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐. ที่ปรึกษาโครงการ
๑. ผศ.เชาวน7วัศ เสนพงศ7 นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
๒. นายพงศ7สินธุ7 เสนพงศ7 รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
๓. นายไสว เขียวจันทร7 รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
๔. นายสมเธียร ภูสันติสัมพันธ7 รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
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๕. นายมนัส พงศ7ยี่หลา รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
๑๑. ผู6รับผิดชอบโครงการ
งานการเจาหนาที่ ฝKายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการพัฒนาศักยภาพองคกรสตรีในเขตเทศบาล
2.หลักการและเหตุผล
ดวยอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามพระราชบั ญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติ ม
และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก,องคกรปกครองส,วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
มีอํานาจหนาที่ในการส,งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ ประกอบกับกรมส,งเสริม การ
ปกครองทองถิ่น แจงใหองคกรปกครองส,วนทองถิ่นทั่วประเทศ บรรจุโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับงาน
ดานการพัฒนาสตรีและครอบครัวไวในเทศบัญญัติประจําปLงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการพัฒนา
สตรีและการพัฒนาครอบครัวใหมีความ เขมแข็งและแกไขป"ญหาไดอย,างถูกตอง
ดังนั้น การพัฒนาองคกรสตรีใหมีความเขมแข็ง ถือว,าเป0นบทบาทหนาที่หลักอันจะนําไปสู, ความ
เขมแข็งของชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพองคกรสตรี
ในเขตเทศบาล
ขึ้น เพื่อเป0นการเสริมสรางและพัฒนาวิสัยทัศนของสตรีในเขตพื้นที่ใหมีบุคลิกภาพที่โดดเด,น น,าเชื่อถือ สรางการ
ยอมรับ สรางทัศนคติที่เอื้อต,องานบริการเป0นฐานพลังในการขับเคลื่อน กิจกรรมต,างๆ ในชุมชนใหประสบ
ความสําเร็จ เป0นแบบอย,างที่ดีในการแกไขป"ญหาสังคม และมีส,วนร,วม
ในการพัฒนาแกไขป"ญหาในระดับทองถิ่น
เป0นรากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศต,อไป
1. วัตถุประสงค0
1. เพื่อเสริมสรางศักยภาพองคกรสตรีในชุมชน ใหเป0นแบบอย,าง โดยยึดหลักการดําเนินชีวิต
บน
พื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อเสริมสรางความรู ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถต,อการพัฒนาสตรีในการที่จะบริหารจัดการ
องคกรสตรีใหมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อกระตุนใหสตรีมีความเขมแข็ง เป0นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต,างๆ เพื่อแกไขป"ญหาใหกับ
ชุมชนและสังคม
4. เป5าหมาย
คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพองคกรสตรีและสมาชิกกลุ,มสตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
5. พื้นที่ดําเนินการ
1. จัดฝUกอบรม ณ สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม
2. ศึกษาดูงานแหล,งเรียนรูและสถานที่ที่เป0นประโยชนต,อการดําเนินงานของกลุ,ม
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพองคกรสตรีฯ เพื่อร,วมหารือเกี่ยวกับการจัดทําโครงการ
เพื่อส,งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดําเนินงาน
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2. กําหนดหลักสูตรฝUกอบรม วัน เวลาและสถานที่ในการฝUกอบรมและศึกษาดูงาน
3. ขออนุมัติดําเนินการ
4. ติดต,อประสานงานกลุ,มเป:าหมาย วิทยากรและหน,วยงานที่เกี่ยวของ
5. จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ
6. จัดอบรมตามแผนการดําเนินงานและกําหนดการ
7. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงานโครงการและรายงานผูที่เกี่ยวของต,อไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
1. งบประมาณ
งบประมาณรายจ,ายทั่วไปประจําปLงบประมาณ กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน งานส,งเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน หมวดค,าใชสอย ประเภท
รายจ,ายที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม,เขาลักษณะรายจ,ายหมวดอื่นๆ (โครงการพัฒนาศักยภาพ องคกรสตรีในเขตเทศบาล) งบประมาณ
ตั้งไว 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน)
2. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม ฝ^ายพัฒนาชุมชน
3. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
1. องคกรสตรีในชุมชน ไดรับการส,งเสริมใหแสดงออกซึ่งความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยยึด
หลักการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
2. องคกรสตรีในชุมชน ไดรับการพัฒนาศักยภาพ ทั้งดานความรู ทักษะ อันจะก,อใหเกิดประโยชนต,อการ
บริหารจัดการองคกรสตรีในเขตเทศบาล
3. สตรีและองคกรสตรีในทุกระดับมีความเขมแข็ง พรอมเป0นฐานในการผลักดันการขับเคลื่อน
ใหเกิดการพัฒนา และพรอมช,วยเหลือสังคมในการแกไขป"ญหาสังคมในทุกๆ ดานและทุกระดับ
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝUกอบรมส,งเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชนในเขตเทศบาล
2.หลักการและเหตุผล
การส,งเสริมและพั ฒนาเศรษฐกิจ ระดับ ชุมชนก,อใหเกิ ดรายไดและแกป" ญหาการว,า งงาน ของ
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ เป0นกระบวนการพัฒนาทองถิ่นเพื่อสรางชุมชน ใหเขมแข็ง
และพึ่งตนเองได และเป0นอีกวิธีหนึ่งที่จะส,งเสริมใหประชาชนไดเกิดกลุ,มอาชีพที่หลากหลาย มีการพึ่งพาอาศัยกัน
และกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู,คณะ และชุมชนยังสามารถนําสินคามาจําหน,าย หรือแลกเปลี่ยนกันจะเป0นทุน
หมุนเวียนในชุมชน และดึงใหประชาชนในบริเวณใกลเคียงมาใชบริการเช,นเดียวกับการอุดหนุนรานคาในชุมชน ซึ่ง
สอดคลองกับนโยบายการเพิ่มความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล ซึ่งเป0นแนวทางใน
การกระตุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหเกิดขึ้นในระดับฐานรากและชุมชน
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ดวยอํานาจหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชน ในทองถิ่นของ
ตนเอง ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก,องคกรปกครองส,วนทองถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 16 (6) “การส,งเสริม การฝUกและประกอบอาชีพ” เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงไดจัดทําโครงการ
ฝUกอบรมส,งเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชนในเขตเทศบาลขึ้น เพื่อเป0นการเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถกลุ,มอาชีพในเทศบาลใหมีประสิทธิภาพ สามารถพึ่งตนเองได มีภูมิคุมกันต,อการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจ ตลอดจนใหคนจนไม,มีอาชีพ ใหมีรายไดเสริมสามารถครองตนเองใหอยู,ได รวมทั้ง
สนับสนุนกลุ,มอาชีพที่มีอยู,ใหไดรับการต,อยอดเพื่อความเจริญเติบโต สามารถเป0นสินคาที่ไดรับการยอมรับในระดับ
หนึ่ง อันจะเป0นการสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต,อไป
3.วัตถุประสงค0
1. เพื่อส,งเสริมและสนับสนุนการเรียนรูของชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพือ่ ส,งเสริมใหเกิดการสรางรายไดและทุนหมุนเวียนภายในชุมชน
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถกลุ,มอาชีพในเทศบาลใหมีประสิทธิภาพ
สามารถพึ่งตนเองได มีภูมิคุมกันต,อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
4. เป5าหมาย
ประชาชน/องคกร/กลุ,มอาชีพ/ผูว,างงานและผูสนใจที่อยู,ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
5. สถานที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสมกับหลักสูตรฝUกอบรม
6. วิธีการดําเนินการ
1. ประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนในเขตเทศบาลไดรับทราบ
2. สํารวจความตองการดานอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลผ,านผูนําชุมชน
3. รวบรวมความตองการดานการฝUกอาชีพและศึกษาขอมูลหลักสูตรฝUกอบรม
4. ขออนุมัติดําเนินการ
5. ประสานวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่จัดฝUกอบรม
6. จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณในการฝUกอบรม
7. ดําเนินการจัดฝUกอบรมตามแผนการดําเนินงานและกําหนดการ
8. ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณ
งบประมาณรายจ,ายทั่วไปประจําปLงบประมาณ กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน งานส,งเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน หมวดค,าใชสอย ประเภท รายจ,ายที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม,เขาลักษณะรายจ,ายหมวดอื่นๆ (โครงการฝUกอบรมส,งเสริม และพัฒนาอาชีพใหกับประชาชนใน
เขตเทศบาล) งบประมาณตั้งไว 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน)
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม ฝ^ายพัฒนาชุมชน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
1. กลุ,มอาชีพต,าง ๆ ในชุมชนไดรับการส,งเสริมความรู ทักษะ และเพิ่มพูนประสบการณ
สามารถดํารงชีพดวยความพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผูว,างงาน ผูตกงาน มีอาชีพรองรับ สามารถบรรเทาป"ญหาความเดือดรอนของประชาชนได
3. สนับสนุนใหเกิดผลิตภัณฑชุมชน และพัฒนาใหมีคุณภาพไปสู,ตลาดภายนอกอย,างมีมาตรฐาน
4. ชุมชนเกิดความเขมแข็ง มีความรักความสามัคคี และเกิดการเรียนรูร,วมกันในชุมชน

1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย0สุจริต
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการรณรงคป:องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
2. หลักการและเหตุผล
เยาวชน คือ อนาคตของชาติ ป"จจุบันสังคมไทยกําลังประสบป"ญหาวิกฤต จากสถานการณป"ญหา
ยาเสพติดที่ไดเริ่มแพร,ระบาดและกําลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย,างน,าวิตก การหวนกลับมาระบาดอย,างหนักของยา
เสพติดในป"จจุบัน เป0นผลใหเยาวชน หลงผิดเขาสู,วงจร ของการซื้อขายและเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป0นอุปสรรค
สําคัญในการพัฒนาประเทศ และเป0นการทําลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป0นอนาคต และเป0นพลังในการพัฒนาประเทศให
ดอยคุณภาพ อันจะส,งผลกระทบต,อความมั่นคงของชาติ และเป0นภาระงบประมาณของประเทศในการบําบัดรักษา
ผูป^วยที่เกิดจากการเสพยาเสพติด อีกทั้งยังเป0นป"ญหาที่สรางความรูสึกสะเทือนใจและเจ็บปวดใหกับพ,อแม,ผูปกครอง
และป"ญหายาเสพติดไดนํามาซึ่งความรุนแรง
ในครอบครัวและอาชญากรรมต,างๆในสังคม เช,น การลักขโมย
ฉกชิงวิ่งราวและการก,อป"ญหาอาชญากรรมอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ซึ่งทําใหมีผลกระทบต,อสังคมโดยรวม
ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงไดตระหนักถึงป"ญหาดังกล,าว และเห็นว,าทุกภาคส,วนของ
สังคมควรมีบทบาทในการแกป"ญหาร,วมกัน การปล,อยใหเป0นหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจหรือหน,วยงานภาครัฐ
รับผิดชอบเพียงฝ^ายเดียวไม,เพียงพอ และจะทําใหป"ญหาการแพร,ระบาดของยาเสพติดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จึงไดกําหนด
โครงการ “ รณรงค0ป5องกันยาเสพติดในสถานศึกษา” ขึ้นเพื่อเป0นการสนองต,อนโยบายรัฐบาลในการนําสังคมไทยไปสู,สังคม
ที่พึงปรารถนา คือ สังคมอยู,เย็นเป0นสุขร,วมกัน
3. วัตถุประสงค0
2.1 เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับรูและรับทราบถึงป"ญหาและพิษภัยของยาเสพติด
2.2 เพือ่ สรางผูนําเยาวชนในการต,อตานและป:องกันการแพร,ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
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2.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สรางภูมิคุมกันทางดานร,างกายจิตใจให กับ
เยาวชนไม,ตกเป0นทาสของยาเสพติด
2.4 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร,วมแกป"ญหายาเสพติดในชุมชนอย,างเป0นรูปธรรม
2.5 เพื่อรณรงคสรางกระแสปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหเยาวชนในการป:องกัน และแกไขป"ญหายา
เสพติด
2.6
จั ด ทั ศ นศึ ก ษาดู ง านการป: อ งกั น ดู แ ลรั ก ษาผู ติ ด ยาเสพติ ด ณ สํ า นั ก วั ด ไมเสี ย บ
อําเภอชะอวด
2.7 จัดทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อสรางผูนําเยาวชน หรือใหเด็กและเยาวชนไดศึกษา ความรูเกี่ยว
กับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดถึงพิพิธภัณฑแห,งชาติ และภูมิป"ญญาชาวบาน
2.8 สนับสนุนสถานศึกษาจัดกิจกรรมดานการป:องกันเฝ:าระวังการแพร,ระบาดยาเสพติด
ในสถานศึกษาเพื่อส,งเขาร,วมการคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองส,วนทองถิ่นที่ดําเนินการป:องกัน
เฝ:าระวัง และแกไขป"ญหายาเสพติดดีเด,น
4. เป5าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวนประมาณ 200 คน ไดเขาร,วม
กิจกรรมรณรงคป:องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดทํากิจกรรมร,วมกันและไดรูป"ญหาและพิษ
ภัยของยาเสพติด และสามารถสรางภูมิคุมกันทางดานร,างกาย จิตใจ ไม,ใหตกเป0นทาสของยาเสพ
ติด
5. ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 ประชุมผูที่เกี่ยวของจัดทําโครงการ
4.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
4.3 แต,งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประสานงานผูที่เกี่ยวของ
4.4 ดําเนินงานตามโครงการ
4.5 สรุปและประเมินผลการดําเนินการ
6. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินงาน
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ
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งบประมาณเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ,ายประจําปL สํานั ก
การศึกษา ตั้งจ,ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หมวดค,าตอบแทน ใชสอยและวัสดุ (ค,าใชสอย) ประเภทรายจ,ายที่เกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม,เขาลักษณะรายจ,ายหมวดอื่นๆ (ค,าใชจ,ายในการรณรงคป:องกันยาเสพติดในสถานศึกษา)
เป0นเงิน 283,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถวน) โดยถัวเฉลี่ยจ,ายกันไดทุกรายการ ดังนี้
1. ค,าอาหาร มื้อกลางวัน และอาหารว,าง และเครื่องดื่ม
2. ค,าตอบแทนวิทยากร
3. ค,าใชจ,ายเกี่ยวกับการใชสถานที่และการตกแต,งสถานที่ฝUกอบรม
4. ค,าใชจ,ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
9. การประเมินผล
1. ประเมินผลจากความรูความเขาใจของผูเขาร,วมโครงการฯ ยาเสพติด
2. ประเมินผลจากความพึงพอใจต,อการเขาร,วมโครงการฯ ของเด็กและเยาวชน
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เด็กและเยาวชนที่เขาร,วมโครงการฯมีความรู ความเขาใจถึงป"ญหาและพิษภัยของยาเสพติด
2. เกิดแกนนําในการต,อตานและป:องกันการแพร,ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
3. ผูเขาร,วมโครงการฯสามารถใหคําแนะนําเพื่อน และเยาวชนในชุมชนถึงพิษภัย ของยาเสพติดได
4. สถานศึกษาไดรับคัดเลือกคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองส,วนทองถิ่น ที่ดําเนินการ
ป:องกัน เฝ:าระวัง และแกไขป"ญหายาเสพติดดีเด,น
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝUกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล กิจกรรมหลักสูตร “โตไปไม,โกง”
2. หลักการและเหตุผล
การจั ด การศึ ก ษาในระบบโรงเรี ย น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ที่ สํ า คั ญ คื อ บุ ค ลากรไดแก, ผู บริ ห าร
สถานศึกษา ครู ผูรับ ผิดชอบสอนในรายวิชาต,าง ๆ ที่มีความรู ความสามารถ และความชํา นาญการในการจั ด
กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น อั น จ ะ ช, ว ย ใ ห เ กิ ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
ฉะนั้น การบริหารบุคคลทางการศึกษาของหน,วยงาน ควรมีการดูแล บํารุงรักษา และส,งเสริมใหทุกคนมีขวัญ และ
กําลังใจในการทํางาน มีความเสียสละและอุทิศตนอย,างเต็มที่ในทางปฏิบัติราชการ อนึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ
ในหลักการใหกระทรวงศึกษาธิการบรรจุหลักสูตร “โตไปไม,โกง” ในโครงสรางส,วนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจํานวน 1
ชั่วโมงต,อสัปดาห
ฉะนั้นเทศบาลจึงไดจัดโครงการฝUกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล กิจกรรมหลักสูตร “โตไปไม,
โกง” เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขึ้นแก,บุคลากรของพนักงานครู สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนา
และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหนักเรียน และโรงเรียนมีมาตรฐานทางการเรียน และการศึกษาไดอย,างมี
ประสิทธิภาพ
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3. วัตถุประสงค0
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาทักษะประสบการณแก,ครูผูสอน และบุคลากรที่เกี่ยวของ
3. เพื่อนํามาปรับและประยุกตใชในการพัฒนาสถานศึกษาเทศบาล
4. เป5าหมาย
จัดฝUกอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาลกิจกรรมหลักสูตร“โตไปไม,โกง” จํานวน 3 รุ,น 410 คน
5. ระยะเวลาดําเนินการและสถานที่
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
6. งบประมาณ
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ค,าใชจ,าย ในการ
จัดฝUกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลกิจกรรมหลักสูตร“โตไปไม,โกง”เพื่อจ,ายเป0นค,าตอบแทน ค,าใชสอยและวัสดุ
ค,าจางเหมาบริการ ค,าประชาสัมพันธ ค,าตอบแทนวิทยากร ค,าเอกสาร ค,าตอบแทนนอกเวลาราชการ ค,าเช,าที่พัก
ค,าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ประเภทรายจ,ายนี้เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการนี้ไม,เขาหลักการรายจ,ายหมวดอื่น ๆ สํานัก
การศึกษา จํานวน 313,300 บาท
7. วิธีดําเนินการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ศึกษาสภาพป"จจุบัน ป"ญหา และความตองการของบุคลากรในโรงเรียน
เสนอขออนุมัติโครงการ
จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการฝUกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล
กิจกรรมหลักสูตร “โตไปไม,โกง”
ฝUกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล
จัดทําสรุปผลการฝUกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล กิจกรรมหลักสูตร “โตไปไม,โกง”
การประเมิน สรุปผลรายงานผูบริหารทราบ

8. หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรที่เกี่ยวของการศึกษา ไดมีความรูและประสบการณ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ต,อไป

ในการ
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1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝUกอบรมส,งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน
2. หลักการและเหตุผล
มนุ ษ ย เป0 น ทรั พ ยากรที่ สํ า คั ญ ยิ่ ง ของชาติ ในป" จ จุ บั น นี้ ส ภาวะการเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมโลก
เปลี่ยนแปลงอย,างรวดเร็ว ความเจริญของวัตถุและการติดต,อสื่อสารในยุคของโลกไรพรมแดน ทําใหเยาวชนของชาติ
ดํารงชีวิตอย,างผิดพลาด ก,อใหเกิดป"ญหาต,อสังคมและก,อใหเกิดเป0นภาระต,อชาติบานเมือง ดังนั้นเพื่อใหเยาวชนของ
ชาติ ไดรั บ การศึ ก ษา มี ค วามรู คู, คุณ ธรรม เป0 น ผู มี ร ะเบี ย บวิ นั ย สามารถดํ า รงชี วิ ต อยู, ใ นสั ง คมไดอย, า งปกติ สุ ข
โดยเฉพาะอย,างยิ่งเยาวชนที่พลาดโอกาสทางการศึกษาจะตองดูแลเป0นพิเศษ
การนํ า เยาวชนเขารั บ การอบรมคุ ณภาพชี วิ ต เป0 น กิ จ กรรมหนึ่ งที่ เ ทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช
มองเห็นความสําคัญของการพัฒนาเยาวชนใหเป0นผูที่มีคุณสมบัติครบ เป0นที่ยอมรับของสังคมตามคุณสมบัติดังกล,าวฯ
จึงจัดใหมีโครงการอบรมส,งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนขึ้น
3. วัตถุประสงค0
1. เพื่อใหเยาวชนไดรับความรูตามแนวทางของการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรพุทธศักราช 2551
2. เพื่อใหเยาวชนไดมีความรู ความเขาใจ ในการป:องกันแกไขป"ญหายาเสพติด
3. เพื่อใหเยาวชนเกิดความรัก ความสามัคคี มีสัมพันธภาพที่ดีในหมู,คณะ
4. เพื่อใหเยาวชนเกิดคุณธรรม มีจริยธรรม และความเป0นระเบียบวินัย
5. เพื่อใหเยาวชนนําความรูและประสบการณ ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และสามารถ
ดํารงชีวิต ในสังคมไดอย,างสงบสุข
4. เป5าหมาย
เชิงปริมาณ
- เยาวชนที่กําลังศึกษาอยู,ในการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย จํานวนประมาณ 100 คน ได
เขาร,วมกิจกรรมส,งเสริมคุณภาพชีวิต
เชิงคุณภาพ
- เยาวชนที่กําลังศึกษาอยู,ในการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย ไดทํากิจกรรมร,วมกัน สามารถ
นําความรูและประสบการณ ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และสามารถดํารงชีวิต ในสังคมไดอย,าง
สงบสุข
5. ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ประชุมผูที่เกี่ยวของจัดทําโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. แต,งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประสานงานผูที่เกี่ยวของ
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4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. สรุปและประเมินผลการดําเนินการ
6. วัน เวลา และสถานที่ดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
7. งบประมาณ
งบประมาณรายจ,ายประจําปL แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม,กําหนดระดับ หมวดค,าใชสอย
ประเภทรายจ,ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม,เขาลักษณะรายจ,ายหมวดอื่น ๆ โครงการฝUกอบรมส,งเสริม
คุณภาพชีวิตเยาวชน เป0นเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) โดยถัวเฉลี่ยจ,ายทุกรายการ ดังนี้
1. ค,าตอบแทนวิทยากร
2. ค,าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ และเอกสารการอบรม
3. ค,าอาหาร มื้อกลางวัน อาหารว,างและเครื่องดื่ม
4. ค,าที่พัก ค,าเช,าหองประชุมสําหรับฝUกอบรม
5. ค,าจางเหมารถสําหรับผูเขาร,วมอบรมฯ
6. ค,าใชจ,ายต,าง ๆ ที่เกี่ยวของ
8. หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

9. การประเมินผล
ประเมินผลจากการเขาร,วมกิจกรรมส,งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เยาวชนไดรับความรูตามแนวทางของการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. เยาวชนไดมีความรู ความเขาใจ ในการป:องกันแกไขป"ญหายาเสพติด
3. เยาวชนเกิดความรัก ความสามัคคี และมีสัมพันธภาพที่ในหมู,คณะ
4. เยาวชนเกิดคุณธรรม มีจริยธรรม และความเป0นระเบียบวินัย
5. เยาวชนสามารถนําความรูและประสบการณ ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และดํารงชีวิตใน
สังคมไดอย,างมีสงบสุข
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการ นิทรรศการสื่อเสมือนจริงผ,านจอ (Virtual Reality -VR)
2. หลักการและเหตุผล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยอุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช ร,วมกับสถาบันเกอเธ,
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ประเทศไทย จัดทําโครงการทดลองวิทยาศาสตรที่สามารถปฏิบัติไดจริง เพื่อเกิดประโยชนต,อการเรียนรู
ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวนครศรีธรรมราช
ในการนี้ อุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีกับการศึกษา จึง
จัดทําโครงการ นิทรรศการสื่อเสมือนจริงผ,านจอ (Virtual Reality -VR) เพื่อตองการพื้นที่หองปฏิบัติการดาน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งนับว,าเป0นแหล,งที่เรียนรูจากประสบการณจริงที่ไดปฏิบัติดวยตนเองตามศักยภาพของผูเรียนใน
กลุ,มสาระ การเรียนรูที่หลากหลายแขนง จึงตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของหองปฏิบัติการ จึงมีความตองการ
ที่จะมุ,งเนนพัฒนาใหเกิดพื้นที่ภายในอาคารอุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อเป0น
การส,งเสริมและยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนนอกหองเรียน เพื่อใหบรรลุเป:าหมายอันสูงสุด
3. วัตถุประสงค0
๓.๑ เพื่อจัดสรางหองปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถใชงานไดจริง
๓.๒ เพื่อจัดกิจกรรมส,งเสริมการเรียนรูใหกับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ผ,านหองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร เพื่อกระตุนความสนใจใหเขาไปสัมผัสและเรียนรูไดจริง
๓.๓ เพื่อส,งเสริมและยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนนอกหองเรียน
๓.๔ เพื่อเป0นแหล,งเรียนรูผ,านสื่อ VTR จากหองปฏิบัติการใหกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได
จริงโดยการเขาร,วมกิจกรรมและใชบริการ
4. เป5าหมาย ผลลัพธ0 และผลกระทบโครงการ
๕.๑ เป:าหมายโครงการ :
(๑) กิจกรรมของโครงการ :
- ผลิตกิจกรรม/โครงการส,งเสริมการเรียนการสอนนอกหองเรียน แก,นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป
- เป0นแหล,งเรียนรูผ,านหองปฏิบัติการ เพื่อกระตุนความสนใจใหกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไปไดเขามาเยี่ยมชมและใชบริการ
(๒) เป:าหมาย : นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเขาร,วมกิจกรรม/โครงการส,งเสริมการ
เรียนรูที่จัดขึ้นตามหองปฏิบัติการไดจริง
5. พื้นที่ดําเนินงาน : อาคารอุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช ชั้น1
6. วิธีดําเนินการ
๑. วางแผนการปฏิ บัติ งานและหนาที่ รั บ ผิด ชอบเพื่ อเป0 น การกํา หนดทิ ศทางของอุ ทยานการเรี ย นรูเมื อง
นครศรี ธ รรมราชโดยการกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ วั ต ถุ ป ระสงค และเป: า หมาย ของอุ ท ยานการเรี ย นรู เมื อ ง
นครศรีธรรมราชและวางกลยุทธกําหนดแผนงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว
๒. วางแผนเพื่อผลิตกิจกรรมส,งเสริมการเรียนรูตลอดทั้งปLโดยการอางอิงและตอบสนองต,อผลคะแนนจากการ
ประมวลผลแบบสํ ารวจความตองการใชบริ การจากอุทยานการเรีย นรู เมื องนครศรีธ รรมราช โดยการร, วมมื อกั บ
หน,วยงานภายนอกเพื่อจัดกิจกรรมส,งเสริมการเรียนรู และจากองคความรูอื่นๆที่ทันสมัย น,าสนใจ และเป0นประโยชน

๔๕
๓. ผลิตกิจกรรมส,งเสริมการเรียนรูตามลําดับปฏิทินกิจกรรมส,งเสริมการเรียนรูและใหบริการแก,บุคคลทั่วไป
ผ,านศูนยการเรียนรูหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
๔. วางแผนดําเนินการประสานงานเครือข,ายหน,วยงานภายนอกในกลุ,มสาระการเรียนรูดานวิชาวิทยาศาสตร
เพื่อเป0นแนวทางและยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนนอกหองเรียนเชิงปฏิบัติการจริง
๕. สรุปผลการปฏิบัติงาน
๖. รายงานผลการปฏิบัติงาน
๗. จัดทําแบบสํารวจความตองการและความพึงพอใจในการใชบริการอุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช
๗. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ปLงบประมาณ ๒๕๖2 - ๒๕๖๔
๘. งบประมาณ
งบประมาณรายจ,ายประจําปL กองวิชาการและแผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งบดําเนินงาน หมวดค,าใชสอย ประเภทรายจ,ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม,เขาลักษณะรายจ,าย
หมวดอื่นๆ โครงการต,างๆ (โครงการอุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช) 342,400 บาท
๙. หนวยงานผิดชอบหลัก : กองวิชาการและแผนงาน
ผูรับผิดชอบ : นางสุรีวรรณ สาสนานนท0
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
๑๐. ตัวชี้วัด :
- จํานวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเขาร,วมกิจกรรม/โครงการส,งเสริมการเรียนรู มี
จํานวนมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปLที่ผ,านมา
- จํานวนผูเขามาเยี่ยมชมและใชบริการมีจํานวนมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปLที่ผ,านมา
- กิจกรรม/โครงการส,งเสริมการเรียนรูมีความเหมาะสมกับหลากหลายวัย
2. ที่ปรึกษาโครงการ
๒.1 ผศ.เชานวัศ เสนพงศ
๒.2 นายพงศสินธุ เสนพงศ
๒.3 นายไสว เขียวจันทร
๒.4 นายสมเธียร ภู,สันติสัมพันธ
๒.5 นายมนัส พงศยี่หลา
๒.๖ นายประจักษ ทองบัว

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดมีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล เพื่อเป0นองคกร
กลางในการจัดกิจกรรมที่เป0นประโยชนแก,เด็กและเยาวชน รวบรวมสังเคราะหป"ญหาความตองการรวมทั้งแกไขป"ญหา
ของเด็กและเยาวชนพรอมทั้งสรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริตแก,เด็กและเยาวชน “โตขึ้นจะไม,
โกง”
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงไดจัดทําโครงการสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล เพื่อเป0น
องคกรกลางของเด็กและเยาวชนในการประสานกลุ,มต, างๆ สนับสนุนและส,งเสริ มกิจกรรม รวบรวมป"ญหาความ
ตองการและแกไขป"ญหา รวมทั้งเป0นแกนนําในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป0นประโยชนและเป0นศูนยรวมในการสราง
จิตสํานึกในความชื่อสัตยและสุจริตแก,เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
3. วัตถุประสงค0
1. เพื่อใหมีองคกรกลางของเด็กและเยาวชนในการรวบรวมสังเคราะหป"ญหาความตองการของเด็ก
และเยาวชนเพื่อนําเสนอแก,หน,วยงานที่เกี่ยวของ
2. เพื่อใหมีองคกรกลางของเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนกําหนดกิจกรรมและดําเนินกิจกรรม
ตามความตองการของเด็กและเยาวชน
3. เพื่อส,งเสริมใหเด็กและเยาวชนรูหลักการบริหารและแกไขป"ญหาต,างๆของเด็กและเยาวชนดัวย
ตนเองอย,างเป0นระบบภายใตหลักธรรมาภิบาลซื่อสัตยสุจริตปลอดคอรัปชั่น
4. เพื่อสรางเครือข,ายเชื่อมโยงกลุ,มเด็กและเยาวชนทั้งภายในและภายนอกเขตเทศบาล
5. เพื่อสรางภาวะผูนําใหแก,เด็กและเยาวชน
6. เพื่อเป0นศูนยกลางในการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริตแก,เด็กและเยาวชน
4. เป5าหมาย
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน/สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
5. วิธีดําเนินการ
1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
2. สรรหาเด็กและเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาที่สนใจเป0นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน
3. ประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเพื่อทราบป"ญหา ความตองการของเด็กและเยาวชนเพื่อใช
เป0นแนวทางในการแกไขป"ญหาและการจัดกิจกรรม/โครงการ
4.
จั ด ทํ า โครงการหรื อ กิ จ รรมที่ เ ป0 น ประโยชน ตามความตองการของสมาชิ ก สภาเด็ ก
และเยาวชน
5. ประชาสัมพันธใหสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขาร,วมโครงการ/กิจกรรม
6. ดําเนินการตามโครงการ/ฝUกอบรม/จัดกิจกรรมต,างๆ/ศึกษาดูงานทั้งในและนอกสถานที่

๔๗
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
7. รูปแบบกิจกรรม
1. ฝUกอบรมใหรูถึงหลักการบริหารของสภาเด็กและเยาวชนภายใตหลักธรรมมาภิบาลโปร,งใส ชื่อ
สัตย สุจริต ตรวจสอบได
2. ใหคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรม นิทรรศการในรูปแบบการสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักในความซื่อสัตย สุจริต “โตขึ้นจะไม,โกง”
8. สถานที่ดําเนินการ
ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามความเหมาะสม
9. งบประมาณ
งบประมาณรายจ,ายทั่วไปประจําปL กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งาน
ส,งเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน หมวดค,าใชสอย ประเภทรายจ,ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม,เขาลักษณะรายจ,ายหมวดอื่นๆ (โครงการสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล) ตั้งไว 300,000 บาท
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม ฝ^ายพัฒนาชุมชน
11. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
1. สามารถสรางองค กรของเด็ ก และเยาวชนในระดั บ เทศบาล ใหทํ า หนาที่ เ ป0 น ตั ว แทน
ของเด็กและเยาวชนในการประสานกลุ,มต,างๆ รวบรวมสังเคราะหป"ญหาความตองการของเด็กและเยาวชน
2. สามารถสรางเครือข,ายเชื่อมโยงกลุ,มเด็กและเยาวชนใหมีการดําเนินงานในกิจกรรมต,างๆ อย,าง
เป0นรูปธรรม และสามารถปฏิบัติภารกิจร,วมกันอย,างมีประสิทธิภาพ
3. เด็กและเยาวชนไดทํางานร,วมกันอย,างเป0นระบบในรูปแบบของสภาเด็กและเยาวชน
4. เด็ กและเยาวชนไดทํ างานดวยตั วเองดวยความคิ ดสรางสรรค และเขาใจในกระบวนการในการ
ทํางานร,วมกัน
5. เด็กและเยาวชนมีความสามัคคีในการทํางานร,วมกัน
6. เด็กและเยาวชนสามารถแกป"ญหาของเด็กดวยเด็กเอง
7. เด็ ก และเยาวชนรู หลั ก การบริ ห ารงานภายใตหลั ก ธรรมาภิ บ าลปลอดการทุ จ ริ ต
และคอรัปชั่น
8. สามารถสรางจิตสํานึกและความตระหนักในความชื่อสัตยสุจริตแก,เด็กและเยาวชนได
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1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการมัคคุเทศกอาสาสรางจิตสํานึกและเสียสละเพื่อส,วนรวม
2.หลักการและเหตุผล
พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราชแหล,งศึกษาเรียนรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของเมืองนครศรี- ธรรม
ราชซึ่งรวบรวมเรื่องราวทางโบราณคดี ประวัติศาสตรชุมชนโบราณ โบราณสถาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา วิถี
ชีวิตในทองถิ่น โดยประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม, สื่อผสม ถ,ายทอดความรูเรื่องเมืองนครศรีธรรมราชไดอย,าง
กวางขวางรวมทั้งเป0นสถานที่จัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร,ความรู เสริมสรางประสบการณใหแก,เยาวชน นักเรียน
นักศึกษา และประชาชนทั้งภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกลเคียงรวมถึงชาวต,างประเทศ
พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราชจึงมีแนวคิดในการจัดทํา “โครงการมัคคุเทศกอาสา สรางจิตสํานึก
เสียสละเพื่อส,วนรวม”เพื่อสรางจิตสํานึกใหกับเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ใหเกิดความรักและภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตรของเมืองนครศรีธรรมราชและสรางจิตสํานึกใหกับเยาวชนไดรูจักการเสียสละประโยชนส,วนตนเพื่อ
ประโยชนส,วนรวมในการเป0นมัคคุเทศกอาสาใหกับพิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช โดยการทําหนาที่เป0นมัคคุเทศกนํา
ชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราชในวันเสาร-อาทิตย
หรือช,วงเวลาปrดเทอมซึ่งเป0นการสราง
แรงจูงใจในการทําความดีและเป0นแบบอย,างที่ดีใหกับคนในสังคม
2.วัตถุประสงค0
1. เพื่อปลูกฝ"งใหเยาวชนที่เขาร,วมโครงการมีความรักและความภาคภูมิใจในบานเกิดเมืองนอนของตนเอง
2. เพื่อสรางจิตสํานึกใหเยาวชนใหรูจักการเสียสละประโยชนส,วนตนเพื่อประโยชนส,วนรวม
3. เพื่อสรางมัคคุเทศกตนแบบที่ดีของสังคมมีความซื่อสัตยสุจริตต,ออาชีพ
4. เพื่อสรางจิตสํานึกใหกับผูเขาร,วมโครงการใชเวลาว,างใหเป0นประโยชน
5. เพื่อฝUกฝนใหเด็กและเยาวชนประพฤติตนเป0นแบบอย,างของเจาบานที่ดี รูจักตอนรับแขกบานแขกเมืองดวย
น้ําใจไมตรีอันดีงาม
6. เพื่อประชาสัมพันธพิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช
7. เพื่อส,งเสริมการท,องเที่ยวภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2.

3.

เป5าหมาย
เชิงปริมาณ
- เยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 60 คน
เชิงคุณภาพ
- เยาวชนที่เขาร,วมโครงการไดรับการอบรมใหมีความรู ความเขาใจในเรื่องประวัติศาสตรของเมือง
นครศรีธรรมราช
- เยาวชนที่เขาร,วมโครงการไดรูจักการเสียสละประโยชนส,วนตนเพื่อประโยชนส,วนรวม
- เยาวชนที่เขาร,วมโครงการจะเป0นมัคคุเทศกตนแบบที่ดีของสังคมมีความซื่อสัตยสุจริตต,ออาชีพ
พื้นที่ดําเนินการ
พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และหมู,บานคีรีวง อําเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช

๔๙
4.

ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเสนอเพื่อของบประมาณสนับสนุน
2. แต,งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและประสานงาน
2.1 เจาหนาที่ประจําพิพิธภัณฑเมือง
3. วางแผนการดําเนินงาน
3.1 จัดทําเนื้อหาและกําหนดการ
3.2 จัดทําหนังสือเชิญวิทยากร
3.2 จัดทําหนังสือเชิญผูเขาร,วมโครงการ
3.3 ติดต,อประสานงานหน,วยงานที่เกี่ยวของ
4. ดําเนินงานตามแผนงาน
4.1 จัดโครงการในปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564

5.

ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564

6.

งบประมาณ
1. ค,าวิทยากร
2. ค,ารถ
3. ค,าอาหารกลางวัน (60 ชุด x 60)
4. ค,าอาหารว,าง (60 ชุด x 35 x 2)
5. ค,าใชจ,ายอื่นๆ เช,น ป:ายไวนิล กระเปtาใส,เอกสาร ค,าเอกสาร
รวมเป0นเงินทั้งสิ้น
(คาใชจายแตละรายการถัวเฉลี่ยกันได)

2,000
4,000
3,600
4,200
6,200
20,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7.

ผูรับผิดชอบโครงการ
พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

8.

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
1. เยาวชนที่เขาร,วมโครงการมีความรักและความภาคภูมิใจในบานเกิดเมืองนอนของตนเอง
2. เยาวชนที่เขาร,วมโครงการไดรูจักการเสียสละประโยชนส,วนตนเพื่อประโยชนส,วนรวม
3. เยาวชนที่เขาร,วมโครงการไดรับการฝUกฝนและถ,ายทอดวิชาความรูจากวิทยากรใหเป0นมัคคุเทศกตนแบบที่ดี
ของสังคมมีความซื่อสัตยสุจริตต,ออาชีพ
4. เยาวชนผูเขาร,วมโครงการไดใชเวลาว,างใหเป0นประโยชนต,อสังคมและส,วนรวม
5. เยาวชนที่เขาร,วมโครงการไดรับรูถึงการแบบอย,างของการเป0นเจาบานที่ดี รูจักตอนรับแขกบานแขกเมืองดวย
น้ําใจไมตรีอันดีงาม
6. พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราชไดรับการประชาสัมพันธใหเป0นที่รูจักเพิ่มมากขึ้น
7. การท,องเที่ยวภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชไดรับการส,งเสริมและประชาสัมพันธใหเป0นที่รูจักเพิ่มมากขึ้น

9.

ที่ปรึกษาโครงการ
1. ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ

นายกเทศมนตรี

๕๐
2. นายพงศสินธุ เสนพงศ
3. นายไสว เขียวจันทร
4. นายสมเธียร ภูส, ันติสัมพันธ
5. นายมนัส พงศยี่หลา

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป5องกันการทุจริต
๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ และการป:องกัน
ปราบปรามการทุจริตขององคกรปกครองส,วนทองถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลข,าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป0นการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ซึ่งขอมูลข,าวสารของทางราชการที่อยู,ในการควบคุมดูแลของหน,วยงานรัฐ นั้น บุคคลภายนอกสามารถ
ตรวจสอบขอมูลได และจะตองมีระเบียบกฎหมายกํากับในเรื่องดังกล,าว สําหรับพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป0นกฎหมายที่กําหนดหลักการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ซึ่ง
กระทําในการปฏิบัติหนาที่ราชการ และมีแนวโนมว,า ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่นับวันยิ่งทวีจํานวนมากขึ้น
เนื่องจากผูที่เกี่ยวของขององคกรปกครองส,วนทองถิ่นปฏิบัติไม,ถูกตองตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และ
ดําเนินการทางวินัยขาราชการส,วนทองถิ่นของผูเกี่ยวของยังมีความคลาดเคลื่อน ขาดความแม,นยําในการนําไปปฏิบัติ
อาทิ การวินิจฉัย การส,งเรื่อง/การชี้มูล การตั้งเรื่องทางวินัย อํานาจการออกคําสั่งแต,งตั้งกรรมการสอบสวน การสั่ง
พัก สั่งใหออกจากราชการไวก,อน การนําคดีขึ้นสู,ศาลปกครองในป"จจุบันมีเป0นจํานวนมากทั้งคดีละเมิดและคดีวินัย
แต,ความรูความเขาใจ คําฟ:องและคําขอใหศาลกําหนดคําบังคับ ความสามารถของผูฟ:องคดี หลักเกณฑการฟ:อง
ลักษณะคําฟ:อง ระยะเวลาการฟ:อง วันสิ้นสุดการแสวงหาขอเท็จจริง คําพิพากษาหรือคําสั่ง คําบังคับของศาล การ
อุทธรณคําสั่ง วิธีการชั่วคราวก,อนศาลมีคําพิพากษา และการขอใหพิจารณาคดีใหม, เป0นตน ทําใหผลของคดีไม,
เป0นไปตามเจตนารมณของคู,ความ
ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงกําหนดจัดโครงการอบรมเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ และการป:องกันปราบปรามการทุจริตขององคกรปกครองส,วนทองถิ่น ขึ้น
๓. วัตถุประสงค0
๑. เพื่อสรางความรูความเขาใจแก,ผูเขารับการฝUกอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลข,าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว,าดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๕๑
๒. เพื่ อ เป0 น การสรางความโปร, ง ใสในองค กรและสรางความตระหนั ก ถึ ง การป: อ งกั น และ
ปราบการทุจริตในองคกร
๔. เป5าหมาย
- จั ด อบรมใหกั บ คณะผู บริ ห าร ผู บริ ห ารสถานศึ ก ษา สมาชิ ก สภาเทศบาล พนั ก งานเทศบาล
ลูกจางประจํา และผูที่เกี่ยวของ จํานวน ๑๗๕ คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
หองประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
สถานที่อื่น ๆ เช,น โรงแรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป0นตน
๖. วิธีดําเนินการ
๑. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๒. จัดทําคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
๓. ติดต,อประสานวิทยากร,สถานที่จัดอบรมสัมมนา
๔. จัดทํากําหนดการอบรมสัมมนา
๕. กําหนดรูปแบบการอบรมสัมมนา
๖. ประชาสัมพันธผูที่มีความประสงคเขาร,วมกิจกรรม
๗. จัดเตรียมเอกสารวัสดุอุปกรณ สําหรับการอบรมสัมมนา
๘. จัดกิจกรรมรูปแบบการอบรมสัมมนา
๙. ติดตามประเมินผลโครงการและสรุปประเมินผลเสนอผูบริหาร
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔
๘. งบประมาณ
เบิกจ,ายจากงบประมาณรายจ,ายประจําปLงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบดําเนินงาน หมวดค,าใชสอย ประเภทรายจ,ายที่เกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการ ที่ไม,เขาลักษณะรายจ,ายหมวด
อื่น ๆ (โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล จํานวน 120,000 บาท)
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
๑. คณะผูบริหาร ผูบริหารสถานศึกษา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และผูที่
เกี่ยวของ จํานวน ๑๗๕ คน มีความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูลข,าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว,าดวยหลักเกณฑการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้น
๒. คณะผูบริหาร ผูบริหารสถานศึกษา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และผูที่
เกี่ยวของ จํานวน ๑๗๕ คน มีความตระหนักเรื่องความโปร,งใส และการป:องกันการปราบปรามการทุจริต เพิ่มขึ้น

๕๒
๑๐. ที่ปรึกษาโครงการ
๑. ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
๒. นายพงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
๓. นายไสว เขียวจันทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
๔. นายสมเธียร ภู,สันติสัมพันธ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
๕. นายมนัส พงศยี่หลา รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานการเจาหนาที่ ฝ^ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สรางความโปร,งใสในการบริหารงานบุคคลใหเป0นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ แต,งตั้ง
โยกยาย โอน เลื่อนตําแหน,ง /การมอบหมายงาน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การสรางความโปร,งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป0นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการใหรางวัลเป0นแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพิจารณาผลงาน
ซึ่งนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อน
ขั้ น เงิ น เดื อ นเป0 น เรื่ องลํ า ดั บ ตน ๆ ของเรื่ อ งการบริ ห ารงานบุ คคล โดยเฉพาะอย, า งยิ่ งเรื่ องการใชดุ ล ยพิ นิ จ ของ
ผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25
พฤศจิกายน 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดกําหนดใหนายกเทศมนตรีแต,งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล ดวยเหตุผลนี้เองจึงเป0นที่มาของกิจกรรมการสรางความโปร,งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค0
เพื่ อ ใหการบริ ห ารงานบุ คคลดานการเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นมี ความโปร, ง ใส เป0 น ธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได
4. เป5าหมาย/ผลผลิต
พนักงานเทศบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีการดําเนินการ

๕๓
6.1 แต, งตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของพนั ก งานเทศบาล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยแต,งตั้งปลัดเทศบาลเป0นกรรมการ หัวหนาส,วนราชการ ไม,นอยกว,า 2 คน เป0น
กรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เป0นเลขานุการ
6.2 แต,งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล โดยนายกเทศมนตรีแต,งตั้ง
คณะกรรมการ ประกอบดวย ประธานกรรมการ และหัวหนาส,วนราชการ ไม,นอยกว,า 3 คน เป0นกรรมการ และ
พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เป0นเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล เพื่อ
กลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการที่ ผูบั งคั บ บั ญชาไดพิจ ารณาไวโดยเจาหนาที่ ใหคํ า ปรึ กษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป0นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลรวบรวม
และเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแก,คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานเทศบาล
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พิจารณาทบทวนผลการพิจารณา
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาลเสนอมา โดยใชตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 และที่แกไข
เพิ่มเติม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 (ช,วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม,ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
งานการเจาหนาที่ ฝ^ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร,งใส เป0นธรรม ตรวจสอบได
2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชน0ในทรัพย0สินของ
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปLนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการควบคุมการเบิกจ,ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ,ายประจําปL
2. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมงบประมาณรายจ,ายขององคกรปกครองส,วนทองถิ่น เป0นแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองส,วนทองถิ่น จึงมีกิจกรรม
ควบคุมใหบุคลากรฝ^ายการเงินและบัญชี สํานักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดทําทะเบียนคุมงบประมาณ
รายจ,ายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมค,าและมีประสิทธิภาพ ลดขอผิดพลาดในการเบิก

๕๔
จ,ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ,ายประจําปL และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเป0นเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองส,วนทองถิ่นจะตองทําตาม
กฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป0นต,อการบริหารงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3. วัตถุประสงค0
1. เพื่อใหบุคลากรฝ^ายการเงินและบัญชี สํานักการคลัง มีความรูความเขาใจในการปฎิบัติตาม ระเบียบ
ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวของ
2. เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฎิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแก,ทางราชการ
4. เป5าหมาย
บุคลากรฝ^ายการเงินและบัญชี สํานักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ,ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ,าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ,าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว
2. จัดทํารายงานผูบริหารเป0นประจําทุกเดือน
3. ใหมีการตรวจสอบการเบิกจ,ายเงินไม,ใหเกินงบประมาณรายจ,ายตามเทศบัญญัติที่ตั้งจ,ายประจําปL
งบประมาณ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม,ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ0
1. บุคลากรฝ^ายการเงินและบัญชี สํานักการคลัง มีความรูความเขาใจในการปฎิบัติงานตาม
ระเบียบประกาศและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
2. ลดขอผิดพลาดในการปฎิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแก,ทางราชการ และเป0นไปในทิศทาง
เดียวกัน
3. เกิดความคุมค,าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานงบประมาณ

๕๕
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
“โครงการเผยแพร,ขอมูลข,าวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีฐานะเป0นนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะดวย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจ,ายเงินและการบริหารงานต,างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการ
สาธารณะ แต, ต องเป0 น ไปตามอํ า นาจหนาที่ แ ละกฎหมายที่ กํ า หนดไว ดั งนั้ น การที่ เ ทศบาลจะบริ ห ารงานใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแก,ประชาชนจะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปร,งใส และ
สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใหเป0นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเป0นไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
และใหคํานึงถึงการมีส,วนร,วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปrดเผยขอมูลข,าวสารประกอบกับมาตรา
50(9) ที่ กํ า หนดใหเทศบาลมี อํ า นาจหนาที่ อื่ น ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ หเป0 น หนาที่ ข องเทศบาล ทั้ ง นี้ ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลข,าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกาว,าดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหส,วนราชการดําเนินการโดยเปrดเผยและ
เที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระต,อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา
และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเป0นไปอย,างโปร,งใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุดแก,ประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเป0นตองจัดโครงการเผยแพร,ขอมูลข,าวสารดานการจัดซื้อ – จัด
จาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลข,าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม
3.วัตถุประสงค0
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลข,าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรมต,างๆ
ของเทศบาล
3.2 เพื่อเสริมสรางความโปร,งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป:องกันการทุจริตในหน,วยงาน
4. เป5าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร,ขอมูล การจั ดซื้ อ – จัด จาง ตามแผนงาน/โครงการต,า งๆ ของเทศบาลที่ดํ าเนิน การตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว,าดวยการพัสดุขององคกรปกครองส,วนทองถิ่น พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9)
พ.ศ.2553 จํานวน 4 ช,องทาง ไดแก, ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือราชการ ระบบกระจายเสียงไรสาย
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และชุมชนต,างๆ ภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
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- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผ,านการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นําส,งประกาศไปเผยแพร,ประชาสัมพันธตามช,องทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก, ทางเว็บไซต
บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หน,วยงานราชการ เป0นตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม,ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
ฝ^ายพัสดุและทรัพยสิน สํานักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
10.1 ผลผลิต
เผยแพร,ขอมูลข,าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไม,นอยกว,า 3 ช,องทาง
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลข,าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไม,นอยกว,ารอยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อ จัดจางทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป0นไปอย,างโปร,งใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
- สามารถลดป"ญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ,ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ,ายประจําปL สํานักการประปา”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ,ายขององคกรปกครองส,วนทองถิ่นเป0นแนวทาง
เดียวกันและ สอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองส,วนทองถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให
บุคลากรฝ^ายบัญชี สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ,ายใหความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมค,าและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจ,ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ,าย
ประจําปL และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเป0นเรื่อง
สําคัญที่องคกรปกครองส,วนทองถิ่นจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป0นต,อการบริหารงานของสํานักการ
ประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3. วัตถุประสงค0
3.1 เพื่อใหบุคลากรฝ^ายบัญชี สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความรู
เขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวของ

ความ
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3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแก,ทางราชการ
4. เป5าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝ^ายการเงินและบัญชี สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ,ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ,าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ,ายตาม
งบประมาณ ที่ตั้งไว
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม,ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
10.1 บุคลากรฝ^ายการเงินและบัญชี สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความรูความเขาใจ
ในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวของ
10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแก,ทางราชการ และเป0นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
10.3 เกิดความคุมค,าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการประเมินความพึงพอใจ และคุณภาพในการใหบริการสาธารณะ
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2.หลักการและเหตุผล
ป"จจุบันหน,วยงานภาครัฐและเอกชน ไดนําเอาระบบการบริหารและการจัดการบานเมืองที่ดีหรือหลัก
ธรรมาภิบาล มาใชเป0นแนวทางบริหารงาน เพราะนอกจากจะเป0นบรรทัดฐานในการตัดสินใจว,าจะปฏิบัติหรือไม,
ปฏิ บั ติ งานอย, า งใดอย, า งหนึ่ งแลว ยั งส, ง ผลใหเกิ ด ประสิ ทธิ ภ าพต, อผู ปฏิ บั ติ ง านในหน, ว ยงานและประสิ ทธิ ผ ลต, อ
ผูรับบริการอีกดวย เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจําตองปรับปรุงองคกรใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ
พรอมทั้งเปrดโอกาสใหหน, วยงานภายนอกเขาไปประเมินในส,ว นที่เกี่ยวของกับงานบริหารและการบริ การ เพื่อให
หน,วยงานไดนําผลประเมินมาปรับปรุงระบบการบริการใหดียิ่งขึ้น
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ดังนั้นเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงมีความจําเป0นตองมีการประเมินความพึงพอใจ และคุณภาพในการ
ใหบริการสาธารณะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยอาศัยจางที่ปรึกษาหน,วยงานที่เป0นกลางมา
ทําหนาที่เป0นผูประเมิน เช,น มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเล็งเห็นถึง
ความสําคัญในการพัฒนาระบบการใหบริการสาธารณะ จึงไดจัดทําโครงการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งจะมีส,วนช,วยในการปรับปรุงระบบการบริหารงานดานการบริการสาธารณะให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามเป:าของหน,วยงาน และประชาชนพึงพอใจ ตามหลักการจัดการบริหาร
บานเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล
3.วัตถุประสงค0
1. เพื่อใหการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะ และประเมินความพึงพอใจต,อคุณภาพ
บริการสาธารณะเป0นไปอย,างมีประสิทธิภาพและนําผลมาใชในพัฒนาการบริการได
2.เพื่อใหเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดศึกษาความเชื่อมั่นของผูใชบริการ และการใหบริการสาธารณะ
ของเทศบาล เช,น
1. การประชาสัมพันธข,าวสารของเทศบาล
2. การบริการดานทะเบียนราษฎร
3. การบริการขอรับขอมูลข,าวสาร
4. การใหบริการเก็บขยะมูลฝอย
5. ดานคุณภาพการศึกษา
6. การใหบริการน้ําประปา
7. การขอรับการช,วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
8.การบริการดานการชําระภาษี
9. ดานการบริการสาธารณสุข และสุขอนามัย
10 .ดานการส,งเสริมการออกกําลังกาย
11. การใหบริการของโรงพยาบาลเทศบาล
12. การขออนุญาตก,อสรางอาคาร
13. การขอสนับสนุนน้ําอุปโภค บริโภค
14. ดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการ
15. การแจงเหตุ/เรื่องราวรองทุกข
16. ระบบไฟฟ:าสาธารณะ
17. ดานการก,อสราง/ปรับปรุง และซ,อมแซมผิวถนนจราจร
18. ดานบริการสวนสาธารณะ เป0นตน
3. เพื่อใหเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดศึกษาความเชื่อมั่นของผูใชบริการ และสรางความพึงพอใจต,อ
คุณภาพการบริการสาธารณะของเทศบาล จํานวน 5 ดาน เช,น
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ดานส,งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
4. ดานการบริหารการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
5. ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป"ญญาทองถิ่น/การบริการท,องเที่ยว

๕๙
4.เป5าหมาย
1. สํ า รวจความพึ งพอใจต, อบริ การสาธารณะ สุ, มตั ว อย, า งของชุ มชนจํ า นวน 63 ชุ มชน ชุ มชนละ10 กลุ, ม
ตัวอย,าง รวมเป0น 630 กลุ,มตัวอย,าง
2. สํารวจความพึงพอใจต,อคุณภาพบริการสาธารณะ สุ,มตัวอย,างของชุมชน 63 ชุมชน ชุมชนละ 10 กลุ, ม
ตัวอย,าง รวมเป0น 630 กลุ,มตัวอย,าง
5.ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน ระเบียบและเกณฑที่ใชประเมินความพึงพอใจของหน,วยงาน
2. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ
องคกรปกครองส,วนทองถิ่น
3. สรางแบบสอบถามเพื่อใชในการประเมินความพึงพอใจของหน,วยงาน
4. สุ,มกลุ,มตัวอย,างและวางแผนการลงพื้นที่เก็บขอมูล
5. ลงพื้นที่เก็บขอมูล
6. นําแบบสอบถามที่ไดมาวิเคราะห
7. สรุปผลและจัดทํารายงานการประเมินความพึงพอใจ
6.ระยะเวลาในการดําเนินการ/สถานที่ดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔
7. งบประมาณ
โดยเบิกจ,ายจากกองวิชาการและแผนงานงบดําเนินงาน หมวดค,าใชสอยประเภทรายจ,ายที่ไม,เขาลักษณะ
รายจ,ายหมวดอื่น โครงการการจัดทําแผนพัฒนา งบประมาณและการติดตามประเมินผล โดยเบิกเป0นค,าใชจ,ายในการ
วิเคราะหขอมูลเป0นเงิน 50,000 บาท
8.หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
9.ที่ปรึกษาโครงการ
1. ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ
2. นายพงศสินธุ เสนพงศ
3. นายไสว เขียวจันทร
4. นายสมเธียร ภูส, ันติสัมพันธ
5. นายมนัส พงศยี่หลา

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

10.ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดเรียนรูและพัฒนาศักยภาพการใหบริการสาธารณะจากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูรับบริการ
2.เทศบาลนครนครศรีธรรมราชนําเอาผลการประเมินไปใชประโยชนในการพัฒนาบริการสาธารณะใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดทําคู,มือติดต,อราชการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. หลักการและเหตุผล
คู,มือติดต,อราชการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนผูมาติดต,อราชการ
กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดรับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการจากหน,วยงาน โดยมีรายละเอียดแสดง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการติดต,องานในเรื่องต,างๆ พรอมทั้งเอกสารหลักฐานที่ใชในการติดต,ออย,างชัดเจน ซึ่งจะทํา
ใหผูรับบริการไดทราบระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติตามขั้นตอน ในการติดต,องาน กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3. วัตถุประสงค0
1. สรางความโปร,งใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแก,
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม,เลือกปฏิบัติ
2. เพื่อจัดทําคู,มือติดต,อราชการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 300 เล,ม
4. เป5าหมาย
จัดทําคู,มือติดต,อราชการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 300 เล,ม
5. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารฯ
2. แต,งตั้งคณะกรรมการฯ ในการจัดทําคู,มือติดต,อราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
และจัดประชุมเพื่อจัดทําคู,มือติดต,อราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3. จัดเตรียมขอมูลเพื่อจัดทําคู,มือติดต,อราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
4. ประชุมสรุปการจัดทําขอมูลคู,มือติดต,อราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
5. จัดพิมพคู,มือติดต,อราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพื่อแจกจ,ายใหประชาชน
6. รายงานติดตามผลการจัดทําคู,มือติดต,อราชการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. ระยะเวลาดําเนินงาน
1 กรกฎาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2562 และจะมีการปรับปรุงขอมูลทุก ๆ 2 ปL
7. งบประมาณ
งบประมาณรายจ,ายประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค,าใชสอย ประเภทรายจ,ายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 45,000.- บาท
(สี่หมื่นหาพันบาทถวน)
8. ที่ปรึกษาโครงการ
8.1 ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ
8.2 นายพงศสินธุ เสนพงศ
8.3 นายไสว เขียวจันทร
8.4 นายสมเธียร ภู,สันติสัมพันธ
8.5 นายมนัส พงศยี่หลา

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี

๖๑
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
1. สรางความโปร,งใสในการบริหารการเงินงบประมาณ การจัดหาพัสดุฯ โดยยึดถือตาม กฎหมาย
ระเบียบอย,างเคร,งครัด
2. คู,มือติดต,อราชการจํานวน 300 เล,ม
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการป:องกัน ควบคุม ดูแลรักษาผูป^วยและผูติดเชื้อเอชไอวี
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร0
1. แผนยุทธศาสตร0ชาติ 20 ปX
ที่.3.: ยุทธศาสตรการพัฒนาและการเสริมสรางศักยภาพคน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
ที่.1.: การเสริมสรางและการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
3. ไทยแลนด0 4.0
ที่.2. : กลุ,มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย
4. หลักประชารัฐ (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)
ที่.3.: การเพิ่มพูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพภาครัฐ
5. ยุทธศาสตร0จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่.2.: การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
6. ยุทธศาสตร0การพัฒนาขององค0กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่.6. : ดานสาธารณสุขสิ่งแวดลอม ขอ 6.3 เพื่อยกระดับ รพ.เทศบาลใหมีคุณภาพ
: แผนปฏิบัติการป:องกันการทุจริต มิติ การบริหารราชการเพื่อป:องกันการทุจริต
7. ยุทธศาสตร0การพัฒนาขององค0การบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่.4. : การพัฒนาคุณภาพชีวิต
8. ยุทธศาสตร0การพัฒนาของโรงพยาบาล
ที่ EC1.ดานประสิทธิภาพ เพื่อขยายบริการการดูแลรักษาทั้งในและนอกโรงพยาบาล
หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก: งานใหคําปรึกษา
ผูรับผิดชอบ: นางชลิกา สรภักดีเจริญ ตําแหน,งพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โทร 075-356014 ต,อ 109
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดดําเนินงานดานการป:องกัน ดูแล และรักษาโรคเอดสมาอย,างต,อเนื่อง
ดวยวิธีการที่มีมาตรฐานทางการแพทยและการพยาบาล จัดระบบการรักษาดวยยาตานไวรัส การบําบัด ฟ67นฟู ใน
มิติ ของกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ จากสถิติการดําเนินรักษาดวยระบบยาตานไวรัสของโรงพยาบาลเทศบาล
นครนครศรีธรรมราชที่ผ,านมา พบว,าจํานวนผูติดเชื้อและผูป^วยเอชไอวี ที่ขึ้นทะเบียนรักษาดวยระบบยาตานไวรัส มี
จํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกปL โดยผูติดเชื้อและผูป^วยที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต,ปL 2547 จนถึงป"จจุบันมีจํานวน 560 ราย และมี

๖๒
รายใหม,ที่ขึ้นทะเบียนการรักษาปLละประมาณ 50 ราย จากการดูแลผูป^วยอย,างต,อเนื่องพบว,าผูป^วยที่เขารักษาดวย
ระบบยาตานไวรัส สามารถกลับไปดูแลตนเองได สุขภาพแข็งแรงสามารถทํางานและปฏิบัติกิจวัตประจําวัน อยู,ใน
สังคมอย,างปกติ ส,งผลใหผูป^วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดเล็งเห็นถึงความจําเป0นในการที่จะยกคุณภาพชีวิตของผูติดเชื้อและ ผูป^วย
อย,างต,อเนื่อง รวมไปถึงการป:องกันการเกิดผูติดเชื้อรายใหม, จึงไดจัดใหมีโครงการป:องกัน ควบคุม ดูแลรักษาผูป^วย
และผูติดเชื้อและผูไดรับผลกระทบจากเอดส ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคโครงการดังนี้
2. วัตถุประสงค0
1. เพื่อป:องกันการแพร,กระจายเชื้อ และลดอัตราผูติดเชื้อเอชไอวีรายใหม,
2. เพื่อป:องกันและลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู,ทารก
3. เพื่อเปrดช,องทางการเขาถึงการรับบริการในผูติดเชื้อและผูป^วยเอชไอวีในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชรวมถึงพัฒนาคุณภาพการใหบริการในการดูแลรักษาพยาบาล และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู
ติดเชื้อและผูป^วยเอชไอวีผูติดเชื้อและผูป^วยเอชไอวี
4. เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักใหแก,บุคลากรในการปฏิบัติงานบริการสุขภาพมีคุณภาพใหกับ
ประชาชน โดยทัดเทียมกันและไม,เลือกปฏิบัติ
3. เป5าหมาย ผลลัพธ0 และผลกระทบโครงการ
เป5าหมาย
1. ผูติดเชื้อและผูป^วยเอชไอวีทั้งรายใหม,และรายเก,าที่ขึ้นทะเบียนรักษา ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประมาณ 700 ราย
2. หญิงตั้งครรภในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ตรวจพบว,ามีการติดเชื้อเอชไอวีขณะตั้งครรภทั้งราย
ใหม,และรายเก,า ประมาณ 30รายต,อปL
3. ผูป^วยวัณโรคที่ตรวจพบว,ามีการติดเชื้อเอชไอวีร,วม ในเขตของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประมาณ 30
รายต,อปL
ดานปริมาณ: ผูติดเชื้อและผูป^วยเอชไอวีที่ขึ้นทะเบียนการรักษาในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชทุกรายไดรับการ
ดูแลรักษาภายใตระบบยาตานไวรัสทุกราย
ดานคุณภาพ: ผูติดเชื้อและผูป^วยเอชไอวีไดรับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการดูแลรักษาผูป^วยเอชไอวี
แห,งประเทศไทย
4.ระยะเวลาในการดําเนินการ: ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔
5.สถานที่ดําเนินการ: คลินิกยาตานไวรัส งานใหคําปรึกษา โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ศูนยบริการ
สาธารณสุข และพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลทุกชุมชน
ลักษณะโครงการ
1. การดูแลรักษา : การคัดกรอง การตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมก,อนการรักษา การตรวจรักษา เฝ:าติดตามอาการ การ
ดูแลการกินยา ผลการรักษา ตลอดจนการติดตามหลังการรักษา
2. การใหความรู : การใหความรูเรื่องโรค การป:องกันการแพร,กระจายเชื้อ การดูแลตนเอง การดูแลผูป^วยกรณี
care giver รายกลุ,มและรายบุคคล การใหความรูในชุมชน

๖๓
3. การเยี่ยมบานติดตามอาการ : เยี่ยมบานผูป^วย เพื่อติดตามอาการ กํากับการกินยา
6.วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติต,อผูบริหาร
2. จัดประชุมชี้แจงคณะทํางาน
3. ดําเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. ประเมินผลการดําเนินงาน
7.ตัวชี้วัด
- รอยละของผูติดเชื้อและผูป^วยเอชไอวีที่ขึ้นทะเบียนไดรับการรักษาดวยระบบยาตานไวรัสมากกว,ารอยละ 80
- รอยละความพึงพอใจของผูป^วยมากกว,ารอยละ 80
ผลผลิต : ผูติดเชื้อและผูป^วยเอชไอวีไดรับการรักษาตามเกณฑมาตรฐานการดูแลผูป^วยเอชไอวีแห,งชาติ
ผลลัพธ0 : ผูติดเชื้อและผูป^วยเอชไอวีเขาถึงยาตานไวรัส ลดการแพร,กระจายเชื้อในชุมชน บุคลากรมีจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติงานบริการสุขภาพมีคุณภาพใหกับประชาชน โดยทัดเทียมกันและไม,เลือก
ปฏิบัติ
ผลกระทบ
เชิงบวก : ผูติดเชื้อและผูป^วยเอชไอวีเขาถึงการรักษา
เชิงลบ : บุคลากรเสี่ยงต,อการรับเชื้อเอชไอวีจากการทําหัตถการ
8. งบประมาณของโครงการ
จํานวน 300,000 บาท
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูติดเชื้อและผูป^วยเอชไอวีเขาถึงการรับบริการทางการแพทยที่ไดคุณภาพ การแพร,กระจายการติดเชื้อเอช
ไอวีลดลงการติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาถึงทารกลดลง
2. มีการพัฒนาคุณภาพระบบการใหบริการในการดูแลรักษาผูติดเชื้อและผูป^วยเอชไอวีอย,างสม่ําเสมอ
3. ผูติดเชื้อและผูป^วยเอชไอวีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. รอยละความพึงพอใจของผูป^วยมากกว,ารอยละ 80
10. การประเมินผล
คณะทํางานแต,ละคณะรับผิดชอบประเมินผลงาน โดยใชเครื่องมือวัดตามมาตรฐานงานเอดสชาติและรายงาน
การประเมินผลทุกรายไตรมาสและติดตามตัวชี้วัดทุก 1 ปL

๖๔
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการดูแลผูป^วยวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยง
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร0
9. แผนยุทธศาสตร0ชาติ 20 ปX
ที่.3.: ยุทธศาสตรการพัฒนาและการเสริมสรางศักยภาพคน
10. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
ที่.1.: การเสริมสรางและการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
11. ไทยแลนด0 4.0
ที่.2. : กลุ,มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย
12. หลักประชารัฐ (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)
ที่.3.: การเพิ่มพูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพภาครัฐ
13. ยุทธศาสตร0จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่.2.: การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
14. ยุทธศาสตร0การพัฒนาขององค0กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่.6. : ดานสาธารณสุขสิ่งแวดลอม ขอ 6.3 เพื่อยกระดับ รพ.เทศบาลใหมีคุณภาพ
: แผนปฏิบัติการป:องกันการทุจริต มิติ การบริหารราชการเพื่อป:องกันการทุจริต
15. ยุทธศาสตร0การพัฒนาขององค0การบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่.4. : การพัฒนาคุณภาพชีวิต
16. ยุทธศาสตร0การพัฒนาของโรงพยาบาล
ที่ EC1.ดานประสิทธิภาพ เพื่อขยายบริการการดูแลรักษาทั้งในและนอกโรงพยาบาล
หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก: งานใหคําปรึกษา
1. หลักการและเหตุผล
วัณโรคสามารถเป0นไดทุกอวัยวะ แต,ที่เป0นป"ญหาคือวัณโรคปอด ซึ่งมีการระบาดไดทางลมหายใจ จากการ
สัมผัสละอองฝอยน้ําลายในอากาศหรือเสมหะ ทําใหติดต,อไดง,ายในชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป0นแหล,งแออัด หรือ
สถานที่ที่อากาศถ,ายเทไม,สะดวก หรืออาจพบไดในบุคคลที่มีภูมิตานทานต่ํา เช,น ผูสูงอายุ เด็กเล็ก และผูที่
เป0นโรคเรื้อรัง เช,น เบาหวาน หรือโรคติดเชื้อต,างๆ ผูป^วยติดเชื้อ HIV ซึ่งเป0นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิต และ
ส,วนหนึ่งเป0นผูป^วยเชื้อดื้อยาจากการรับประทานยาไม,สม่ําเสมอและการรักษาไม,ต,อเนื่องในป"จจุบันจํานวนผูป^วย
วัณโรคยังคงมีปริมาณมาก จากสถิติการดูแลผูป^วยวัณโรคตั้งแต,ปL 2544 จนถึงป"จจุบัน พบว,าจํานวนผูป^วยวัณโรค
รายใหม,ที่ขึ้นทะเบียนการรักษาในแต,ละปLเพิ่มสูงขึ้นอยู,ที่ 70 - 130 ราย ทั้งนี้ผูป^วยที่เป0นวัณโรคสามารถรักษาให
หายขาดไดแต,ตองใชระยะเวลาในการรักษาอย,างนอย 6 – 18 เดือน โดยใชกระบวนการ DOTS ในการดูแลรักษา
ผูป^วยวัณโรค คือผูป^วยจะตองรับประทานยาต,อหนาเจาหนาที่ทุกวันที่โรงพยาบาล เพื่อติดตามอาการ ผลขางเคียงของ
ยา ความสม่ําเสมอในการรับประทานยา ซึ่งในกรณีที่ผูป^วยมีเศรษฐานะที่ไม,ดี ผูป^วยสูงอายุ บานที่ตั้งไกลจากการ
คมนาคมอาจมีความไม,สะดวกที่จะตองเขามารับประทานยาที่โรงพยาบาล จึงจําเป0นตองช,วยเหลือโดยบริการเยี่ยม
บานเพื่อรับประทานยาและติดตามอาการทุกวันในขณะเขารับการรักษา พรอมการช,วยเหลือดานสวัสดิการเพื่อเป0น

๖๕
ขวัญกําลังใจทําใหผูป^วยหายจากโรคได ลดการแพร,กระจายเชื้อและช,วยป:องกันวัณโรคเชื้อดื้อยา ผูป^วยและครอบครัว
สามารถอยู,ในสังคมไดอย,างเป0นสุข
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการดูแลผูป^วยวัณโรค จึงจัดใหมีโครงการดูแล
ผูป^วยวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยงโดยการทํา DOT ถึงบาน (แจกยาผูป^วยที่บานใหรับประทานยาต,อหนาเจาหนาที่)
2. วัตถุประสงค0
1. เพื่อใหผูป^วยเขาถึงการรักษาอย,างรวดเร็วและไดรับการดูแลการกินยาภายใตกระบวนการ DOTS
2. เพื่อลดการแพร,กระจายของวัณโรคผูป^วยและญาติสามารถดูแลตนเองไดอย,างถูกตอง
3. เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักใหแก,บุคลากรในการปฏิบัติงานบริการสุขภาพมีคุณภาพใหกับ
ประชาชน โดยทัดเทียมกันและไม,เลือกปฏิบัติ
3. เป5าหมาย ผลลัพธ0 และผลกระทบโครงการ
เป5าหมาย: ผูป^วยวัณโรคในเขตเทศบาล ประมาณ 140 ราย/ปL
ดานปริมาณ: ผูป^วยวัณโรคในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชทุกรายไดรับการดูแลรักษาภายใตกระบวนการ DOTS
(การดูแลผูป^วยวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยง) ครบทุกราย
ดานคุณภาพ: ผูป^วยวัณโรคไดรับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการดูแลรักษาผูป^วยวัณโรคแห,งประเทศ
ไทย
4.ระยะเวลาในการดําเนินการ: ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔
5.สถานที่ดําเนินการ: คลินิกวัณโรค งานใหคําปรึกษา โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ศูนยบริการ
สาธารณสุข และพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลทุกชุมชน
ลักษณะโครงการ
1 การดูแลรักษา : การคัดกรอง การตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมก,อนการรักษา การตรวจรักษา เฝ:าติดตาม
อาการ การดูแลกํากับการกินยา ผลการรักษา ตลอดจนการติดตามหลังการรักษา
2.การใหความรู : การใหความรูเรื่องโรค การป:องกันการแพร,กระจายเชื้อ การดูแลตนเอง การดูแลผูป^วย
กรณี care giver รายกลุ,มและรายบุคคล การใหความรูในชุมชน
3.การเยี่ยมบานติดตามอาการ : เยี่ยมบานผูป^วยวัณโรค เพื่อติดตามอาการ กํากับการกินยา
6.วิธีดําเนินการ
1.จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติต,อผูบริหาร
2.จัดประชุมชี้แจงคณะทํางาน
3.ดําเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.ประเมินผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
- อัตราการรักษาหายในผูป^วยวัณโรค มากกว,ารอยละ 80
- รอยละของผูป^วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนไดรับการรักษาและเยี่ยมบานดวยกระบวนการ DOTS มากกว,ารอยละ
80
- รอยละความพึงพอใจของผูป^วยมากกว,ารอยละ 80

๖๖
ผลผลิต : ผูป^วยวัณโรคไดรับการรักษาตามเกณฑมาตรฐานการดูแลผูป^วยวัณโรคแห,งชาติ
ผลลัพธ0 : ผูป^วยวัณโรครักษาหาย ลดการแพร,กระจายเชื้อในชุมชน บุคลากรมีจิตสํานึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติงานบริการสุขภาพมีคุณภาพใหกับประชาชน โดยทัดเทียมกันและไม,เลือกปฏิบัติ
ผลกระทบ
เชิงบวก : ผูป^วยวัณโรคหายจากโรค
เชิงลบ : บุคลากรเสี่ยงต,อการรับเชื้อวัณโรค
7. งบประมาณของโครงการ จํานวน 50,000 บาท
8. วิธีดําเนินงาน

ดําเนินการเอง

จางเหมา

อุดหนุน........................................

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูป^วยวัณโรคไดรับการรักษาอย,างรวดเร็วอัตราการรักษาหายในผูป^วยวัณโรค มากกว,ารอยละ 80
2. ผูป^วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนไดรับการรักษาและเยี่ยมบานดวยกระบวนการ DOTS มากกว,ารอยละ 80
3. รอยละความพึงพอใจของผูป^วยมากกว,ารอยละ 80
4. ญาติและผูป^วย ดูแลตัวเองไดและสามารถอยู,ในสังคมไดอย,างมีความสุข
10. การประเมินผล
คณะทํางานประเมินผลงาน โดยใชแบบบันทึกการรักษา แบบบันทึกรายงานวัณโรครอบ 3 เดือนและ
รายงานประจําวัน โดยมีการประเมินผลและรายงานทุกเดือนและติดตามตัวชี้วัดทุก 1 ปL
11.หนวยงานที่รับผิดชอบ
งานใหคําปรึกษา ฝ^ายการพยาบาล กองการแพทย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการโรงเรียนวัยใส เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑. หลักการและเหตุผล
การเปลี่ ย นแปลงโครงสรางประชากรของประเทศในป" จ จุ บั น มี แนวโนม ทํ าใหประชากรในกลุ, ม
ผูสูงอายุมีจํ านวนเพิ่มมากขึ้น จนกลายเป0 นสังคมผูสู งอายุ รวมทั้งสภาพสังคมเปลี่ ยนแปลงไปทุกมิติอย, างรวดเร็ ว
จนเกิ ด ผลกระทบกั บ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น ของผู สู ง อายุ จากการประมาณการประชากรของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ เศรษฐกิจและสังคมแห,งชาติ ประเทศไทยจะมีประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้นเป0น 17 ลานคน
ในปL
พ.ศ. 2560 หรือ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด
กอรปกับแผนผูสูงอายุแห,งชาติ ฉบับที่ 2. (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2564) ไดเนนกระบวนการสราง
หลักประกันใหผูสูงอายุ โดยมีแนวคิดหลัก คือ 1). ประชากรผูสูงอายุ ที่มีสถานะภาพดี สุขภาพดีทั้งกาย และจิต
ครอบครัวอบอุ,น มีสังคมที่ดี มีหลักประกันที่มั่นคง ไดรับสวัสดิการและบริการที่เหมาะสม อยู,อย,างมีคุณค,า มีศักดิ์ศรี
พึ่งตนเองได มีส,วนร,วม มีโอกาสเขาถึงขอมูลและข,าวสารอย,างต,อเนื่อง 2). ผูสูงอายุที่ทุกขยาก และตองการเกื้อกูล
หากมี การดํ าเนิ น การที่ เ หมาะสม จะช, ว ยใหผู สู งอายุ เ หล, า นี้ ส,ว นใหญ, ดํ า รงอยู, ในชุ มชน ไดอย,า งต, อเนื่ อง 3).
ครอบครัวและชุมชน เป0นสถาบันหลักในการเกื้อหนุนผูสูงอายุ 4). ระบบสวัสดิการ และบริการ จะตองสามารถ

๖๗
รองรับผูสูงอายุ ใหสามารถดํารงอยู,กับครอบครัว และชุมชนไดอย,างมีคุณภาพ 5). รัฐจะตองส,งเสริม และสนับสนุน
ใหเอกชน เขามามีส,วนร,วม ในงานบริการ
ดังนั้น การสรางเสริมสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุระยะยาว จึงจัดเป0นการใหบริการที่ครอบคลุมดาน
สุขภาพและดานจิตวิทยาสังคม การดูแลช,วยเหลือในการดํารงชีวิต และกิจวัตรประจําวันซึ่งเป0นการดูแลอย,างต,อเนื่อง
ตามศักยภาพที่เหมาะสม กับผูสูงอายุแต,ละกลุ,ม
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีประชากรผูสูงอายุ ตามทะเบียนราษฎรทั้งหมด จํานวน 16,302
คน (ขอมูล เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559) และเป0นหน,วยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
ที่อยู,ในเขตเทศบาล ทั้ง 62 ชุมชน การที่ผูสูงอายุเจ็บป^วย ทําใหเกิดการสูญเสียงบประมาณในการรักษาพยาบาล เป0น
จํานวนเงินที่สูงขึ้นทุกปL หากผูสูงอายุของชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความรูและสามารถดูแล
สุขภาพของตนเอง มีสุขภาพจิตที่ดี ไม,เป0นภาระใหกับสังคม และช,วยสรางเสริมสุขภาพของบุคคลในชุมชนได ก็จะ
ทําใหสังคมผูสูงอายุเป0นสังคมที่มีสุขภาพที่ดีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดเห็นถึงความสําคัญดังกล,าว จึงไดจัดทํา
โครงการจัดตั้งโรงเรียนวัยใสขึ้น
๒. วัตถุประสงค0
๑. เพื่อสรางโรงเรียนผูสูงอายุ ใหเกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒. เพื่อเสริมสรางสุขภาพผูสูงอายุ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ใหมีสุขภาพ กาย จิต สังคม
ที่แข็งแรง เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. เพื่อใหผูสูงอายุตนแบบไปเป0นจิตอาสา ในการดูแลเสริมสรางสุขภาพใหกับผูสูงอายุ ในชุมชนของ
ตนเอง
๔. เพื่อสรางเครือข,าย ในการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ของจังหวัดนครนครศรีธรรมราช
๓. เป5าหมาย
ดานคุณภาพ
- เปrดการเรียนการสอนหลักสูตร สําหรับผูสูงอายุตามหลักสูตร
ดานปริมาณ
- ผูสูงอายุเขาเรียนตามหลักสูตร ได จํานวน 3 รุ,น รุ,นละ 1 หองเรียน (30คน)
90 คน / 1 ปL

รวม

4.พื้นที่ดําเนินการ
อาคารโอทอป สวนศรีธรรมโศก ถนนราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
5.วิธีดําเนินการ
๑. คณะผูบริหารกําหนดนโยบายใหเปrดหลักสูตร การเรียนการสอน สําหรับผูสูงอายุใน
เทศบาลโดยกําหนดชื่อเป0น “โรงเรียนวัยใส”
๒. ประชุมหัวหนาส,วนราชการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓. แต,งตั้งคณะทํางาน จัดตั้งโรงเรียนวัยใส รับผิดชอบฝ^ายต,าง ๆ
๔. จัดทําโครงการ ฯ เสนอขอความเห็นชอบอนุมัติ
๕. จัดตั้งงบประมาณเริ่มดําเนินการ
๖. แต,งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวัยใส (บอรด)
๗. แต,งตั้งคณะอนุกรรมการ บริหารโรงเรียนวัยใส ฝ^ายต,างๆ

เขต
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8. จัดหาครูผูสอนประจําวิชา/วิทยากร
9. เปrดการเรียน
10. ประเมินผลการเรียน
๑1. ประกาศผลการเรียน จบหลักสูตร
6.ระยะเวลาการดําเนินงาน
ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔
7.งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
ใชงบประมาณกองสวัสดิการสังคม หมวดค,าตอบแทนใชสอยและวัสดุ โครงการโรงเรียนวัยใส
งบประมาณประจําปL ตั้งไว 500,000 บาท
8.ผูรับผิดชอบโครงการ
๑. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒. สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
๑. เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีหลักสูตร จัดตั้งโรงเรียนวัยใส สําหรับใหผูสูงอายุไดเขาเรียนและ
ทํากิจกรรม ตามหลักสูตร
๒. ผูสูงอายุที่ผ,านการเรียนรู จากโรงเรียนวัยใส เทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามารถดูแลตนเองได
มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ มีคุณภาพ ชีวิตที่ดี ไม,เป0นภาระใหกับครอบครัว และสังคม
๓. เกิดเครือข,ายการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมรา
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการศูนยส,งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ
2.หลักการและเหตุผล
ป"จจุบันสังคมไทยเป0นสังคมผูสูงอายุอย,างเต็มรูปแบบ ในครอบครัวหนึ่งจะมีผูสูงอายุอยู,หนึ่งถึงสองคน
เป0นอย,างนอย ในขณะที่คนวัยกําลังทํางาน หรือวัยกลางคน และวัยเด็กกลับมีอัตราลดลงเรื่อยๆ
การส,งเสริมสนับสนุนใหผูสูงอายุใชชีวิตประจําวันไดตามปกติโดยไม,ตองพึ่งพาลูกหลานตลอด ๒๔ ชั่วโมง
เป0น สิ่งจํ าเป0 น ประกอบกับการสรางกิจ กรรมใหผูสูงอายุไดมีส,ว นร,ว ม และเป0น การพัฒนาศักยภาพของตนเองใน
ผูสูงอายุ ทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพร,างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่สมบูรณ ส,งผลทําใหมีอายุที่ยืนยาวไม,เป0นโรคภัยไขเจ็บ
ไม,เป0นภาระของครอบครัวตลอดไป
3.วัตถุประสงค0
๑. เป0นศูนยบริการทางสังคมแก,ผูสูงอายุ
๒. เป0นศูน ยกลางการเรี ยนรู และพบปะสังสรรคทํ ากิจ กรรมของผูสูงอายุ โดยเนนรู ปแบบที่เปr ด
โอกาสใหผูสูงอายุไดแสดงออกตามศักยภาพของแต,ละบุคคล
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๓. เป0นศูนยดูแลผูสูงอายุแบบเชามา - เย็นกลับ เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเวลา
กลางวัน
4.เป5าหมาย
๑. ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต, ๖๐ ปLขึ้นไป มีบานพักอาศัยอยู,ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒. จัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ จํานวนไม,นอยกว,า ๗๐ คนต,อวัน
๓. จัดกิจกรรมรูปแบบต,างๆ โดยแยกเป0นกิจกรรมย,อย ดังนี้
๓.๑ กิจกรรมอาชีวบําบัดสําหรับผูสูงอายุ
๓.๒ กิจกรรมธรรมะบําบัดทั้งใน และนอกสถานที่สําหรับผูสูงอายุ
๓.๓ กิจกรรมจัดนันทนาการ และสันทนาการสําหรับผูสูงอายุ
๓.๔ กิจกรรมแพทยแผนไทยสําหรับผูสูงอายุ
๓.๕ กิจกรรมฟ67นฟูสุขภาพดานร,างกายในผูสูงอายุ
๓.๖ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานสังคมในผูสูงอายุ
๔. จัดกิจกรรมตามประเพณี รัฐพิธี และเทศกาลต,างๆให
5.พื้นที่ดําเนินการ
ศูนยฟ67นฟูสุขภาพฯผูสูงอายุ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และสถานที่อื่นๆ ตามที่กิจกรรมกําหนด
ในโครงการแต,ละคราว
6.วิธีดําเนินการ
๑. เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
๒. มีเจาหนาที่รับผิดชอบโครงการและคอยช,วยเหลือผูสูงอายุ
๓. จัดทําแผนการปฏิบัติกิจกรรมของผูสูงอายุ และประมาณค,าใชจ,ายประจําเดือน
๔. เผยแพร, และประชาสัมพันธ
๕. ประสานหน,วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนดานวิทยากร และการจัดกิจกรรมตามโครงการต,างๆ
๖. ประเมินผลโครงการ
7.ระยะเวลาการดําเนินงาน
ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔
8.งบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน
ใชงบประมาณรายจ,ายประจําปL แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งบประมาณตั้งไว ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทดังนี้
9.ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝ^ายสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม
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10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
ผูสูงอายุจะไดรับการบริการดูแลจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอย,างเต็มรูปแบบ และตามสิทธิที่
จะไดรับจากภาครัฐ ส,งผลใหคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุดีขึ้น ใชชีวิตในสังคมอย,างมีความสุข
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเสริมสรางพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อต,อการดํารงชีวิต
ผูสูงอายุ / ผูพิการ ในสังคมของภาคเอกชน
2.หลักการและเหตุผล
จากการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรในสังคมไทย มีแนวโนมจะเขาสู,สังคมผูสูงอายุ เต็ม
รูปแบบทําใหสังคมไทยตองวางแผนเพื่อรองรับและเตรียมรับมือกับสถานการณดังกล,าว ป"ญหาผูสูงอายุไม,ใช,เป0น
ป"ญหาส,วนตัว ส,วนครอบครัว ระบบการดูแลผูสูงอายุ ตองครอบคลุมทุกๆ ดานทั้งดานสุขภาพ ดานเศรษฐกิจ และ
ดานที่อยู,อาศัยและสภาพแวดลอม ซึ่งป"จจุบันสภาพบาน บริเวณนอกบาน อาคารสาธารณะ พื้นที่สาธารณะต,างๆ ส,วน
ใหญ,ยังไม,เหมาะสมกับการใชชีวิตของผูสูงวัย ดังนั้นการปรับสภาพแวดลอมใหเป0นมิตรกับผูสูงวัย และผูพิการ จึง
จําเป0นที่ทุกภาคส,วนตองร,วมมือกัน
3.วัตถุประสงค0
เพื่อรณรงคขอความร,วมมือผูประกอบการ และทุกภาคส,วนในสังคมใหเห็นถึงความสําคัญและ ความ
จําเป0นในการปรับสภาพแวดลอมของสถานที่ประกอบการ ใหเป0นมิตรกับผูสูงอายุและผูพิการ
4.เป5าหมาย
1. จัดทําเอกสารเผยแพร,ประชาสัมพันธ ขอความร,วมมือผูประกอบการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
ในเขตเทศบาลใหความร,วมมือปรับปรุงสภาพแวดลอมที่เอื้อต,อผูสูงอายุ/คนพิการ
2. ประชาสัมพันธสิทธิประโยชนของผูประกอบการที่ปรับปรุงสภาพแวดลอมสถานประกอบการเอื้อ
ต,อคนพิการ
3. ผูประกอบการใหความร,วมมือในการปรับปรุงสภาพแวดลอมทุกราย
4. ผูสูงอายุ / ผูพิการ มีความปลอดภัยในการใชอาคาร สถานที่สาธารณะต,างๆ
5.พื้นที่ดําเนินการ
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6.วิธีดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการ
2. เชิญกลุ,มเป:าหมาย ภาคเอกชนเขารับฟ"งบรรยายถึงความสําคัญ และความจําเป0นในการปรับปรุง
สภาพแวดลอมใหเป0นมิตรกับผูสูงอายุ / ผูพิการ
3. จัดหาวิทยากรที่มีความรูดานสภาพแวดลอม และที่พักอาศัยของผูสูงอายุ / ผูพิการ
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4. ติดตามประเมินผลโดยภาคเอกชนแจงประสงคจะทําการปรับปรุงสภาพแวดลอมที่พักอาศัยของ
ผูสูงอายุ / ผูพิการ
5. มอบเกียรติบัตรเอกชนรายที่ใหความร,วมมือดําเนินการโครงการ
7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔
8.งบประมาณ
ใชจ,ายจากงบประมาณรายจ,ายทั่วไปประจําปL เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กองสวัสดิการสังคม
แผนงานสั งคมสงเคราะห งานสวั ส ดิ การสั ง คมและสั ง คมสงเคราะห หมวดค, า ใชจ, า ยประเภทค, าใชจ, า ยในการ
ดําเนินงานต,างๆ เพื่อจ,ายเป0นค,าตอบแทนใชสอยและวัสดุ ในการอบรมส,งเสริมการมีส,วนร,วมของภาคเอกชนในการ
ปรับปรุงอาคาร สถานที่ประกอบการใหเอื้อต,อการดํารงชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ และค,าใชจ,ายจําเป0นอื่นๆงบประมาณ
ที่ตั้งไว 50,000 บาท
9.ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคมฝ^ายสังคมสงเคราะห
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
1.ผูเขาร,วมอบรมใหความร,วมมือในการปรับปรุง สภาพแวดลอมใหเป0นมิตรต,อผูสูงอายุ / ผูพิการ
2.ผูสูงอายุ /ผูพิการ มีความปลอดภัยในการใชสถานที่สาธารณะมากขึ้น

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมและฟ67นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขตเทศบาล
2.หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติส,งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 กําหนดใหคนพิการมีสิทธิไดรับ
บริการต,างๆ เช,น การสงเคราะหและฟ67นฟูสมรรถภาพดานร,างกาย ดานการศึกษา ดานสังคม และดานอาชีพ การ
จัดหางานใหทําหรือส,งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระ เนื่องจากคนพิการเป0นทรัพยากรส,วนหนึ่งของประเทศ
แต, เนื่ องจากสภาพของความพิ การเป0 นอุ ป สรรคในการดํ ารงชี วิต ในการประกอบอาชี พ และในการมีส, ว นร, วมใน
กิจกรรมของสังคม จึงสมควรสนับสนุนใหคนพิการไดมีโอกาสในดานต,างๆ สามารถดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและมี
ส,วนร,วมในกิจกรรมของสังคมเท,าเทียมกับคนปกติทั่วไป ใหไดรับการสงเคราะห การพัฒนา การฟ67นฟูทางสังคม และ
การฝUกอาชีพ ตลอดจนแกไขป"ญหาและขจัดอุปสรรคต,างๆทางเศรษฐกิจและสังคมใหแก,คนพิการและผูดูแลคนพิการ
3.วัตถุประสงค0
1.เพื่อใหคนพิการไดเขาถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติส,งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

๗๒
2.เพื่อใหคนพิการไดมีทางเลือกในการประกอบอาชีพตามที่ถนัดและเหมาะสม
3.เพื่อฟ67นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพ แบ,งเบาภาระภายในครอบครัว
4.เพื่อส,งเสริมใหคนพิการไดมีส,วนร,วมในสังคม เกิดการรวมกลุ,ม การสรางเครือข,ายคนพิการ
4.เป5าหมาย
1.จัดหลักสูตรอบรมใหความรูแก,คนพิการ/ผูดูแลคนพิการ ดานการส,งเสริมการประกอบอาชีพ
จํานวน 50 คน
2.จัดกลุ,มคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ เพื่อเขาอบรมหลักสูตรการฝUกอาชีพระยะสั้น จํานวน 2 อาชีพ
5.พื้นที่ดําเนินการ
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6.วิธีดําเนินการ
1.ขออนุมัติโครงการ
2.คัดเลือกคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ แต,ละชุมชนเขาร,วมการอบรมและฝUกทักษะในการประกอบอาชีพ
3.จัดหาวิทยากรอบรมใหความรูแก,คนพิการ/ผูดูแลคนพิการ ดานการส,งเสริมการประกอบอาชีพ
4.สรุปผลการดําเนินงาน/ติดตามและประเมินผล
7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔
8.งบประมาณในการดําเนินงาน
ใชจ, า ยงบประมาณรายจ, า ยทั่ ว ไป เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม แผนงานสั งคม
สงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห หมวดค,าใชสอย ประเภทรายจ,ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ ไม, เ ขาลั กษณะรายจ, า ยหมวดอื่ น ๆ เพื่ อจ, า ยเป0 น ค, า ตอบแทนใชสอยและวั ส ดุ ในการจั ด อบรมและฟ67 น ฟู
ศักยภาพในการประกอบอาชี พของคนพิ การในเขตเทศบาล และค,าใชจ,ายอื่ นที่จําเป0น งบประมาณตั้งไว
๑๐๐,000 บาท
9.ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม ฝ^ายสังคมสงเคราะห
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
1.คนพิการไดเขาถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติส,งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
2.คนพิการไดมีทางเลือกในการประกอบอาชีพตามที่ถนัดและเหมาะสม
3.คนพิการไดรับการฟ67นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพ แบ,งเบาภาระภายในครอบครัว
4.คนพิการไดมีส,วนร,วมในสังคม เกิดการรวมกลุ,ม การสรางเครือข,ายคนพิการ
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดต,อราชการงานทะเบียนราษฎร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
สํา นักทะเบีย นทองถิ่ น เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช เป0น หน, ว ยงานบริห ารราชการองคกรปกครองส, ว น
ทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแก,ประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของ
เทศบาล ทั้งที่เป0นหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแก,องคกรปกครองส,วนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ หนาที่ ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเทศบาล
มีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแก,ประชาชนผูมาขอรับบริการติดต,อกับหน,วยงานต,าง ๆ ของ
เทศบาลนั้นมักจะประสบป"ญหาดานการอํานวยความสะดวกอย,างเสมอภาค เป0นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู
มาขอรับบริการเป0นจํานวนมากซึ่งเจาหนาที่ไม,สามารถใหบริการไดอย,างทันท,วงที การตอบสนองความตองการเกิด
ความล,าชาไม,เป0นธรรม และการใหบริการไม,เป0นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป0นช,องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาที่ถือเป0นพฤติกรรมที่ไม,พึงประสงค ทั้งผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ ส,งผลต,อมาตรฐานการใหบริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อใหเป0นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเป0นไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และให
คํานึงถึงการมีส,วนร,วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปrดเผยขอมูลข,าวสาร
อย,างโปร,งใสตามพระราชกฤษฎีการว,าดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 ที่
กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก, การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป:าหมายโดยก,อใหเกิดประโยชนสุข
แก,ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมค,าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม,มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเป0น และ
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ดังนั้น สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดมุ,งเนนที่จะใหบริการประชาชนแลวเสร็จใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม หรือ one stop service ใหบริการโดยจัดลําดับก,อน – หลัง เพื่อเป0นการสรางความพึงพอใจ
และความทัดเทียมกันในการใหบริการประชาชน โดยไม,เลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดต,อ
ราชการสําหรับผูมาติดต,อราชการ
3. วัตถุประสงค0
3.1 เพื่อสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป0นธรรมต,อผูมารับ
บริการ
3.2 เพื่อใหผูรับบริการมีความพึงพอใจในการบริการที่ใหและเกิดความคุมค,าในการขอรับบริการ
4. เป5าหมาย/ผลผลิต
การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแก,ประชาชนทั่วถึง เสมอภาค และเป0นธรรมต,อผูมารับบริการ
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5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพื่อกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการใหบริการ
6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นการปฏิบัติ
6.3 ปrดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการ
ตามลําดับคิว
6.4 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต,าง ๆ ตามความจําเป0นและเหมาะสม
6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ
6.6 สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป0นรายสัปดาห/รายเดือน เพื่อนํามาปรับปรุง
แกไขการใหบริการอย,างมีคุณภาพ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม,ใชงบประมาณ
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
9.1 ผูรับบริการไดรับความสะดวก ความเสมอภาค เป0นธรรม
9.2 ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการบริการที่ใหและเกิดความคุมค,าในการขอรับบริการ
10. ที่ปรึกษาโครงการ
10.1 ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ
10.2 นายพงศสินธุ เสนพงศ
10.3 นายไสว เขียวจันทร
10.4 นายสมเธียร ภู,สันติสมั พันธ
10.5 นายมนัส พงศยี่หลา

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

11. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานทะเบียนราษฎร ฝ^ายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล

๗๕
2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปLนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่
เกี่ยวของในแตละขั้นตอนเป^ดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือสารสนเทศขององค0กรปกครองสวน
ทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชกฤษฏีกาว, าดวยหลักการบริห ารจัด การบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกร
ปกครองส,วนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยอย,างนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟ"งและ
สํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูมารับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความกับความตองการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปLที่ผ,านมาไดมีการประเมินองคกรปกครองส,วนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่
ดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกล,าวอย,างต,อเนื่องทุกปL
เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเป0นไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขต,อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต,อภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมค,า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอย,างแทจริง หรืออย,างนอยมีผลการประเมินไม,ต่ํากว,าปLที่ผ,านมา งานทะเบียนราษฎร ฝ^าย
ปกครอง จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกรระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือบริการ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองส,วนทองถิ่นและ
อํานาจหนาที่ของเทศบาลตามกฏหมายเป0นสําคัญ ไดมุ,งเนนที่จะใหบริการประชาชนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ one stop
services
3. วัตถุประสงค0
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการประชาชน
3.3 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
4. เป5าหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานของงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชนใหสั้นลง
4.2 ประชาชนทั้งในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนอกเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
6. วิธีดําเนินการ
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6.1 แต,งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 มีระบบการรับฟ"งขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชนและนําผลดังกล,าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม,ใชงบประมาณ
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
9.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วใจการติดต,อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการใหบริการของ
เจาหนาที่
9.2 การปฏิบัติราชการมีความคล,องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
9.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10. ที่ปรึกษาโครงการ
10.1 ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ
10.2 นายพงศสินธุ เสนพงศ
10.3 นายไสว เขียวจันทร
10.4 นายสมเธียร ภู,สันติสมั พันธ
10.5 นายมนัส พงศยี่หลา

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

11. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานทะเบียนราษฎร ฝ^ายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมขออนุญาตก,อสราง ดัดแปลง เคลื่อนยาย รื้อถอนอาคาร
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวด 3 มาตรา 21 ผูใดจะก,อสราง ดัดแปลง
หรือเคลื่อนยายอาคาร ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หรือแจงต,อเจาพนักงานทองถิ่น และดําเนินการ
ตามมาตรา 39 ทวิ” “มาตรา 21 ทวิ การก,อสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารชนิดหรือประเภทที่กฎกระทรวง
กําหนดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบ และคํานวณส,วนต,าง ๆ ของโครงสรางอาคาร ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจง
ตามมาตรา 39 ทวิ ตองจัดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณดังกล,าวตามหลักเกณฑ วิธีการ และ เงื่อนไขที่
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กําหนดในกฎกระทรวง” “มาตรา 22 ผูใดจะรื้อถอนอาคารดังต,อไปนี้ ตองไดรับ ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
หรือแจงต,อเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ ดังนั้นเทศบาลฯจึงมีหนาที่ใหบริการประชาชนใน
การรับคําขอใบอนุญาตก,อสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร และเขาดําเนินการตรวจสอบว,าถูกตองตามหลัก
วิชาการและ ตามพระราชบัญญัติรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของหรือไม,
3. วัตถุประสงค0
3.1 เพื่อใหเกิดความเป0นระเบียบ เรียบรอยในการด าการก,อสรางอาคารต,างๆ
3.2 เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
4. เป5าหมาย/ผลผลิต
ใบอนุญาตก,อสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
5. พื้นที่ดําเนินการ
ภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
ผูรับบริการยื่นเอกสารต,อเจาหนาเทศบาลฯ เมื่อเจาหนาไดรับเอกสารแลวก็ ดําเนินการตรวจสอบว,า
ถูกตองครบถวนหรือไม, เมื่อถูกตองครบถวนแลวก็ส,งต,อใหนายช,างผัง เมืองดําเนินการตรวจสอบ เมื่อนายช,างผังเมือง
ตรวจสอบถูกตองแลวก็จะส,งต,อใหนายช,าง ประจําเขตดําเนินการตรวจสอบ เมื่อนายช,างประจําเขตตรวจสอบถูกแลว
ก็จะส,งต,อให สถาปนิกดําเนินการตรวจสอบ เมื่อสถาปนิกดําเนินการตรวจสอบถูกแลวก็จะส,งต,อใหวิศวกร ตรวจสอบ
เมื่อวิศวกรตรวจสอบถูกตองแลว ก็จะทําการพิมพใบอนุญาตใบอนุญาตก,อสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย
อาคารใหผูบังคับบัญชาลงนาม ทั้งนี้ระยะเวลาในการดําเนินการ 45 วัน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
ส,วนควบคุมการก,อสรางอาคารและผังเมือง ส านักการช,าง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
ใบอนุญาตก,อสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร ถูกตองตามกฎระเบียบ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม การจัดทําแผนภูมิและขั้นตอนการใหบริการชําระภาษีทองถิ่น
2.หลักการและเหตุผล
ฝ^ า ยพั ฒ นารายได ส, ว นพั ฒ นารายได สํ า นั กการคลั ง เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช มี ห นาที่ และความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานจัดเก็บรายได เช,น จัดเก็บภาษีทองถิ่น การจัดเก็บค,าเช,า ค,าธรรมเนียมใบอนุญาต
และการจัดหารายไดต,างๆ ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติงานใหถูกตอง เป0นธรรมและเป0นไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย การ
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ดําเนินงานก็ตองเป0นไปดวยความถูกตองรวดเร็ว ทันตามกําหนดเวลา และประชาชนเกิดความพึงพอใจในการรับ
บริการ เพื่อเป0นการลดป"ญหาอันเนื่องมาจากความไม,เขาใจถึงวิธีการและขั้นตอนในการติดต,อขอชําระภาษี
3.วัตถุประสงค0
1.เพื่อใหประชาชนผูมาติดต,อชําระภาษีกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดมีความรู ความเขาใจและปฏิบัติ
ตามขั้นตอนของกระบวนการชําระภาษี
2.เพื่อใหประชาชนผูมาติดต,อชําระภาษีไดรับความสะดวก รวดเร็วในการรับบริการ
3.เพื่อใหประชาชนผูมาติดต,อชําระภาษีไดทราบระยะเวลาที่ใชในการใหบริการในแต,ละขั้นตอนของการชําระ
ค,าภาษี
4.เป5าหมาย
ประชาชนผูมาติดต,อชําระภาษีกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดรับความสะดวก รวดเร็วและทราบขั้นตอน
ในการชําระภาษี
5.พื้นที่ดําเนินการ
ฝ^ายพัฒนารายได ส,วนพัฒนารายได สํานักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6.วิธีดําเนินการ
1. จัดทําแผนภูมิกระบวนการการใหบริการและขั้นตอนในการชําระภาษี
2. จัดทําแผ,นผับประชาสัมพันธขั้นตอนการใหบริการต,างๆ
7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564
8.งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ
ไม,ใชงบประมาณ
9.ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝ^ายพัฒนารายได ส,วนพัฒนารายได สํานักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
10.1 ผูชําระภาษีไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการชําระภาษี
10.2 ผูชําระภาษีไดทราบระยะเวลาที่ใชปฏิบัติตามขั้นตอนการชําระภาษี
10.3 ผูชําระภาษีไดรับความสะดวก รวดเร็วมีความพึงพอใจในการใชบริการ
2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองค0กรปกครองสวนทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
“มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาส,วนราชการ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
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เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป0นหน,วยงานบริหารราชการองคกรปกครองส,วนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแก,ประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ทั้งที่เป0น
หนาที่ตามพระราชบัญ ญัติเ ทศบาล พ.ศ.2496 หนาที่ ตามพระราชบัญญั ติกํา หนดแผนและขั้น ตอนการกระจาย
อํานาจใหแก,องคกรปกครองส,วนทองถิ่น พ.ศ.2542 และหนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเทศบาลมีหนาที่ตองทํา
อีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแก,ประชาชน ผูมารับบริการ ติดต,อกับหน,วยงานต,าง ๆ ของเทศบาลนั้น มักจะ
ประสบป"ญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดต,อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู,กับฝ^ายบริหาร ไม,
มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหน,วยงานระดับสํานัก
กอง ฝ^ายต,าง ๆ ซึ่งเป0นอุปสรรคอย,างยิ่งต,อการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความล,าชา ประชาชนไม,ไดรับความ
สะดวกอันอาจเป0นสาเหตุของการกระทําทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ ส,งผลใหระบบการ
ใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่ อใหเป0น ไปตามพระราชบั ญญั ติเ ทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตองเป0นไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว,าดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6
และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต,อภารกิจ
ของรัฐ ไม,มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป0น ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนอง
ความตองการ การบริหารงานอย,างมีประสิทธิภาพ คุมค,า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 48 (2)
เตรส ที่กําหนดใหนายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล มาตรา
48 สัตตรส กําหนดใหนายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป0นผูบังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล และลูกจางของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการ
ใหแก,รองนายกเทศมนตรีที่ไดรับแต,งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได มาตรา 48 เอกูนวีสติ
กํ า หนดใหปลั ด เทศบาลเป0 น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาพนั ก งานเทศบาล และลู ก จางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี แ ละ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลใหเป0นไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย
กํ า หนด หรื อ ตามที่ น ายกเทศมนตรี ม อบหมาย ประกอบกั บ ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน
2545 และที่แกไขเพิ่มเติม
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเป0นไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไม,สรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ,งยาก จึงจําเป0นตองมีมาตรการ
การมอบอํานาจหนาที่ของเทศบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค0
3.1 เพื่ อ เป0 น การลดขั้ น ตอนการใหบริ ก ารประชาชนใหไดรั บ ความสะดวก รวดเร็ ว เป0 น ธรรม
ตอบสนองความตองการของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการของหน,วยงาน
3.3 เพื่อเป0นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริการทุกระดับ
3.4 เพื่อป:องกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันเป0นเหตุแห,งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหน,งหนาที่ราชการ
4. เป5าหมาย/ผลผลิต

๘๐
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาส,วนราชการ ประกอบดวย
นายกเทศมนตรีมอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และ
หัวหนาส,วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาส,วนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 ออกคํา สั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุ ญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบีย บฯ ขอบั งคับ และ
หนังสือสั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกส,วนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายทุกเดือน
6.5 ดําเนินการปรับปรุง แกไขเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทุกปL
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2561
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม,ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
10.1 ผลผลิต
- มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติราชการ จํานวนไม,นอยกว,า 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ไดรับอยู,ในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเป0นช,องทางแห,งการทุจริต
2.4 การเชิดชูเกียตริแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปLนที่ประจักษ0
2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย0 สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย0 สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
2.หลักการและเหตุผล
สังคมในป"จจุบันนี้ที่ทุกอย,างกลายเป0นความเคยชิน ความชั่วกลายเป0นความดี ความเลวกลายเป0นสิ่งที่
ทุกคนออกมาชื่นชม ความผิดกลายเป0นการปกป:องตนเองและครอบครัว จนทําใหเงินซื้อไดทุกอย,างแมกระทั่งศักดิ์ศรี

๘๑
ความเป0นมนุษยทุกคนเกิดการแก,งแย,งชิงดีชิงเด,น เพื่อความอยู,รอดของตนเองในสังคมแบบทุนนิยมที่เงินเป0นทุก
อย,าง ทําใหคุณธรรมเสื่อมถอย จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดป"ญหาขึ้นมากมายในสังคม ไม,ว,าจะเป0น
เรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส,วนรวมถึงป"ญหาอาชญากรรมและอื่นๆ
เพื่ อ เป0 น การส, ง เสริ ม ใหคนดี ไ ดรั บ การยกย, อ ง เป0 น แบบอย, า งที่ ดี แ ก, ค นรุ, น หลั ง เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จึงจัดใหมีการยกย,อง เชิดชู เผยแพร, ประชาสัมพันธและมอบประกาศเกียรติคุณแก,ผูกระทําความดี
มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อส,งเสริมสรางขวัญและกําลังใจแก,คนดีที่ไดร,วมกันสรางสรรคสังคม
ตลอดจนเป0นแบบอย,างเพื่อปลุกกระแสการสรางสังคมแห,งการส,งเสริมคนทําความดี เนื่องจากความดีและคุณธรรม
เป0นรากฐานในการพัฒนาสังคมสู,ความอยู,เย็นเป0นสุขอย,างยั่งยืน
3.วัตถุประสงค0
3.1 เพื่อยกย,องเชิดชูเกียรติแก,บุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม เป0นแบบอย,างที่ดีแก,คน
รุ,นหลัง
3.2 เพื่อเป0นขวัญและกําลังใจแก,บุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
4. เป5าหมาย
มีประกาศเกียรติคุณแก,บุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
5.พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
6.วิธีดําเนินการ
จัดทําประกาศนียบัตรเพื่อยกย,องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ประพฤติตนใหเห็นเป0นที่ประจักษและประชาสัมพันธผ,านทางเฟซบุ‚ค: CityMuseumNakhon Si Thammarat
(พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช)
7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564
8.งบประมาณ
ไม,ใชงบประมาณ
9.ผูรับผิดชอบโครงการ
พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
ผูที่ไดรับการยกย,องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
11.ที่ปรึกษาโครงการ
1. ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ
2. นายพงศสินธุ เสนพงศ
3. นายไสว เขียวจันทร

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี

๘๒
4. นายสมเธียร ภูส, ันติสัมพันธ
5. นายมนัส พงศยี่หลา

รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี

2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมยกย,องและเชิดชูเกียรติแก,บุคคล ผูทําคุณประโยชนและเขาร,วมกิจกรรมเทศบาล
2.หลักการและเหตุผล
การส,งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดขึ้นในหน,วยงานและสังคม ถือเป0นการสรางรากฐานอัน
สําคัญในการพัฒนาสังคมสู,ความอยู,เย็นเป0นสุข โดยเฉพาะเนนการส,งเสริม และสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตามแนวหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตยสุจ ริต และเสียสละเพื่ อ
ส,วนรวม ถือว, าเป0น หลักสํา คัญของการทํ าความดี ดังนั้ น เพื่ อส,งเสริมใหบุ คลากร หน,ว ยงานที่ มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ทําความดีอย,างต,อเนื่อง เป0นแบบอย,างแก,ประชาชน
ผูที่ทําคุณประโยชนหรือ
เต็มใจเขาร,วมในกิจกรรมของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอย,างสม่ําเสมอ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงจัดกิจกรรมยกย,อง และเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และการ
ต,อตานการทุจริต แก,บุคคล หน,วยงาน องคกรดีเด,น ผูทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต และผูทําคุณประโยชน หรือเขา
ร,วม ในกิจกรรมของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย,องบุคคลผูเสียสละ และ
ทําคุณประโยชนใหกับเทศบาลที่ควรไดรับการยกย,องชมเชย และเป0นบุคคลตัวอย,าง และจัดกิจกรรมรณรงค เผยแพร,
ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หน,วยงาน องคกรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีค,านิยม ยกย,อง เชิดชู และเห็น
คุณค,าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม
3. วัตถุประสงค0
1. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแก,ผูทําคุณประโยชน
2. เพื่อส,งเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชตระหนักถึงความ
ซื่อสัตย สุจริต เสียสละเพื่อประโยชนส,วนรวม
3. เพื่ อ รณรงค เผยแพร, ป ระชาสั ม พั น ธ ใหประชาชน หน, ว ยงาน องค กรในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชมีค,านิยม ยกย,อง เชิดชู และเห็นคุณค,าต,อการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4. เป5าหมาย/ผลผลิต
1. ประชาชน หน,วยงาน องคกรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. ผูทําคุณประโยชน และมีส,วนร,วมในกิจกรรมของเทศบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
5. วิธีดําเนินการ
1. ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ

๘๓
2.
3.
4.
5.

เสนอขออนุมัติโครงการ
จัดทําหลักเกณฑผูทําคุณประโยชนดานต,างๆ
แต,งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผูบริหาร

6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564
7. สถานที่ดําเนินการ
พื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ
ไม,ใชงบประมาณ
9.หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผู ทํ า คุ ณ ประโยชน ไดรั บ การเชิ ด ชู เ กี ย รติ ป ระชาชน ผู มี จิ ต สาธารณะ เพื่ อ ใหเป0 น แบบอย, า งแก,
ประชาชน
2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองค0กรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
ซื่อสัตย0 สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร,งใสในการดําเนินงานของหน,วยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีใน
การประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป0นหลักรวมถึงขอเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน,วยงานของภาครัฐ สาเหตุส,วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิด
จากป"จจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต,างๆ ที่เอื้อใหเกิดการทุจริต ดังนั้น
วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสู,การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค,านิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเป0น
สิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส,วน
ร,วมในการต,อตานการทุจริตภายในขององคกร ของผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเป0นสิ่งที่ยากต,อการดําเนินงานก็
ตาม แต,เป0นสิ่งสําคัญที่หน,วยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู,องคกรที่มีคุณธรรมและความโปร,งใสใน
การดําเนินงาน ตลอดจนเป0นการสรางแนวร,วมในการต,อตานการทุจริตอันจะส,งผลต,อสังคม ชุมชน และประเทศเกิด
ความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
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ดังนั้นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทาง
การบริ หารกิจ การบานเมื องที่ดี ขึ้น เพื่อเป0น การพัฒ นาวิธีการดําเนิน งานภายในองคกรที่จ ะนํ าไปสู,การยกระดั บ
คุณธรรมและความโปร,งใสในการดําเนินงานใหสูงขึ้น
3. วัตถุประสงค0
3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหทุกส,วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปร,งใส มีคุณธรรม
4. เป5าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคกรการปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส,วนราชการระหว,างส,วนราชการกับผูบริหารทองถิ่น
ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกภาคส,วนราชการเสนอผูบริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกส,วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม,ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ
11. ที่ปรึกษาโครงการ
8.1 ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ
8.2 นายพงศสินธุ เสนพงศ
8.3 นายไสว เขียวจันทร
8.4 นายสมเธียร ภู,สันติสัมพันธ
8.5 นายมนัส พงศยี่หลา

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี

๘๕
2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการองค0กรปกครองสวนทองถิ่น

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการป:องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติว,าดวยการป:องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแลว 3 ฉบับ ป"จจุบันที่ใชอยู,เป0น ฉบับที่ 3 เริ่มจากปL พ.ศ. 2560 จนถึงปL พ.ศ. 2564 โดยยุทธศาสตรดังกล,าว
ไดกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเป:าหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม,นอยกว,ารอยละ50 ในปL พ.ศ. 2564
การจะมีระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้นเจาหนาที่ของรัฐ และ
ประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกต,างจากที่เป0นอยู,ในป"จจุบัน ไม,ใชตําแหน,งหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อมุ,ง
สู,การเป0นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป0นสังคมมิติใหม,ที่ประชาชนไม,เพิกเฉยต,อการทุจริตทุกรูปแบบ
ซึ่งการที่จะบรรลุเป:าหมายดังกล,าวนั้นตองอาศัยความร,วมมือจากฝ^ายการเมือง หน,วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน
ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความ
โปร,งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
องคกรปกครองส,วนทองถิ่นเป0นหน,วยงานที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
เป0นหน,วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น กอรป
กับ สํานักงาน ป.ป.ช. ไดมีหนังสือที่ ปช 0004/ว 0019 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 ขอความร,วมมือ อปท.ทุกแห,ง
จัดทําแผนปฏิบัติการป:องกันการทุจริตของหน,วยงาน
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานการป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริตบังเกิดผลเป0นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงไดแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต,อตานการทุจริตดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการป:องกันการทุจริตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชขึ้น
3. วัตถุประสงค0
3.1 เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต,อตานการทุจริตของผูบริหาร และบุคลากร
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการป:องกันการทุจริต
3.2 เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการป:องกันและปราบปรามการทุจริตของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยผ,านโครงการ/กิจกรรม / มาตรการต,างๆ ที่เป0นรูปธรรมอย,างชัดเจน
3.3 เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝ^ายการเมือง
ขาราชการฝ^ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรวมถึงประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
3.4 เพื่อใหการบริหารราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป0นไปตามหลักการบริ
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กิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance)
4. เป5าหมาย/ผลผลิต
จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการป:องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564) เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
6.1 แต,งตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป:องกันการทุจริต
6.2 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป:องกันการทุจริต
6.3 จัดทําแผนปฏิบัติการป:องกันการทุจริต
6.4 ประกาศใชแผนปฏิบัติการป:องกันการทุจริต
6.5 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป:องกันการทุจริต
6.6 รายงานผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม,ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
10.1 ขาราชการฝ^ายการเมือง ขาราชการฝ^ายบริหาร บุคลากรของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชรวมถึงประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของ
สาธารณะมากขึ้น
10.2 การบริหารราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป0นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร,งใส เป0นธรรมและตรวจสอบได
10.3 โอกาสในการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบของขาราชการฝ^ายการเมือง ขาราชการ
ฝ^ายบริหาร และบุคลากรของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชลดลง
11. ที่ปรึกษาโครงการ
1. ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
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2. นายพงศสินธุ เสนพงศ
3. นายไสว เขียวจันทร
4. นายสมเธียร ภู,สันติสัมพันธ
5. นายมนัส พงศยี่หลา

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ”ใหความร,วมมือในการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองส,วนทองถิ่น (LPA)”
2.หลักการและเหตุผล
ดัวยกรมส,งเสริมการปกครองทองถิ่น ไดกํ าหนดใหมี การประเมิ นประสิทธิภ าพขององคกรปกครองส,ว น
ทองถิ่น (local Performance Assesment : LPA) โดยจัดใหมีการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครอง
ส,วนทองถิ่นทุกแห,ง การประเมินประกอบดวย จํานวน 6 ดาน ประกอบดวย ดังนี้1.ดานการบริหารจัดการ 2.
ดานบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3.ดานการบริหารการเงินและการคลัง 4.ดานการบริการสาธารณะ 5.ดาน
ธรรมาภิบาล 6. ดานติดตามนวัตกรรมทองถิ่น นั้น
ดังนั้นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงไดมีมาตรการใหความร,วมมือในการตรวจประเมินประสิทธิภาพปฏิบัติ
ราชการ (LPA)” กับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
3.วัตถุประสงค0
3.1 เพื่อใหความร,วมมือกับคณะกรรมการในการตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองส,วน
ทองถิ่น (local Performance Assesment : (LPA)
3.2 เพื่อใหการตรวจประเมินฯ เป0นไปอย,างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป0นไปอย,างถูกตองตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
4.เป5าหมาย
การตรวจสอบจากคณะกรรมการในการตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองส,วนทองถิ่น
(local Performance Assesment : (LPA)
5.ขั้นตอนการดําเนินการ
1. จัดเตรียมสถานที่
2. จัดเตรียมเอกสารเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการฯ
3. ประเมินผลการประเมิน
4. รายงานใหผูบริหารทราบ
6.ระยะเวลาในการดําเนินการ
งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
7.สถานที่ดําเนินการ

๘๘
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
8. งบประมาณ
ไม,ใชงบประมาณ
9.หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10.ที่ปรึกษาโครงการ
1. ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ
2. นายพงศสินธุ เสนพงศ
3. นายไสว เขียวจันทร
4. นายสมเธียร ภูส, ันติสัมพันธ
5. นายมนัส พงศยี่หลา

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

11.ผลที่คาดวาจะไดรับ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดรับการตรวจจากคณะกรรมการในการตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพของ
องคกรปกครองส,วนทองถิ่น และนําเอาผลการประเมินฯ ดังกล,าว ไปใชประโยชนในการบริหารจัดการ และการ
บริการสาธารณะใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดขอบดําเนินการใหเปLนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหา
บุคลากรในองค0กรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม การแต,งตั้งเจาหนาที่ดูแลเรื่องรองเรียนกล,าวหาบุคลากรในองคกรปกครอง
ส,วนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
๒. หลักการและเหตุผล
ป" จ จุ บั น นี้ มี ข าราชการและเจาหนาที่ ผู ปฏิ บั ติ ร าชการในตํ า แหน, ง บริ ห าร ตั้ ง แต, ร ะดั บ ตน
จนถึ ง ระดั บ สู ง รวมถึ ง ผู ที่ ไ ดรั บ คํ า สั่ ง ใหปฏิ บั ติ ห นาที่ ร าชการที่ เ กี่ ย วกั บ การใชดุ ล ยพิ นิ จ อั น เป0 น เหตุ ใ ห
“ผูถูกล,า วหา” ว, าเป0นผู กระทําความผิด ต,อตําแหน,งหนาที่ราชการ ว,าไดใชดุลยพินิจผิดไปจากความตองการหรื อ
เจตนารมณของ “ผู กล, า วหา” เป0 น จํ า นวนมาก ซี่ ง มี ผ ลกระทบต, อผู ถู กกล, า วหาทั้ งในดานจิ ตใจและสมรรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่ตองไดรับความเดือดรอนไปทั่วกัน และเนื่องจากประชาชนตื่นตัวกับ
เรื่องสิทธิและเสรีภาพกันมากขึ้น แนวโนมที่ประชาชนจะเรียกรองเอาผิดกับเจาหนาที่เมื่อพบเห็นเจาหนาที่กระทํา
ความผิดต,อหนาที่จึงมีเพิ่มเช,นกัน โดยหลักแลวเป0นเรื่องการเอาผิดเจาพนักงานที่ละเวนการปฏิบัติหนาที่ หรือปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบ ดังนั้นเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองแก,ประชาชน และเพื่อสรางความเป0นธรรมใหกับทั้งสองฝ^าย
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงไดมีกิจกรรม การแต,งตั้งเจาหนาที่ดูแลเรืองรองเรียนกล,าวหาบุคลากรใน
องคกรปกครองส,วนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ ขึ้น

๘๙
๓. วัตถุประสงค0
๑. เพื่อใหมีการแต,งตั้งเจาหนาที่ดูแลเรื่องรองเรียนกล,าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่โดยมิชอบ
๒. เพื่อสรางความเป0นธรรมระหว,างผูกล,าวหาและบุคลากรในองคกรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่
๔. เป5าหมาย
คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล จํานวนไม,เกิน ๑๕ คน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖. วิธีดําเนินการ
๑. แต,งตั้งคณะทํางานกิจกรรม
๒. แต,งตั้งเจาหนาที่ดูแลเรื่องรองเรียนกล,าวหาบุคลากรในองคกรปกครองส,วนทองถิ่นที่ปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
๓. นํ า ระเบี ย บ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วของใหเจาหนาที่ ดู แ ลเรื่ อ งรองเรี ย นกล, า วหาบุ ค ลากร
ในองคกรปกครองส,วนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ เพื่อศึกษาขอมูล
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔
๘. งบประมาณ
ไม,ใชงบประมาณ
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
๑. คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล จํานวนไม,เกิน ๑๕ คน ไดรับการแต,งตั้งเป0นเจาหนาที่ดูแลเรื่อง
รองเรียนกล,าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
๒. มีความเป0นธรรมระหว,างผูกล,าวหาและบุคลากรในองคกรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่
๑๐. ที่ปรึกษาโครงการ
๑. ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
๒. นายพงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
๓. นายไสว เขียวจันทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
๔. นายสมเธียร ภู,สันติสัมพันธ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
๕. นายมนัส พงศยี่หลา รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานการเจาหนาที่ ฝ^ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล

๙๐
มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปLนอํานายความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององค0กรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดใหมีศูนย0ขอมูลขาวสารตามกฏหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลข,าวสารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห,งพระราชบัญญัติขอมูลข,าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหน,วยงานของ
รัฐตองจัดใหมีขอมูลข,าวสารของราชการอย,างนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูได ณ ที่ทํา
การของหน,วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลข,าวสารและใหบริการว,า “ศูนยขอมูลข,าวสาร” โดย
มีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอย,างกวางขวางในการไดรับข,าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต,าง ๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกล,าวเป0นไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึง
ไดใหมีสถานที่สําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลข,าวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเป0นศูนยขอมูลข,าวสารเทศบาลนคร
นครศรี ธ รรมราช ใหบริ ก าร ณ ศู น ย บริ ก ารร, ว มเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช โดยมี สํ า นั ก ปลั ด เทศบาล เป0 น
ผูรับผิดชอบขอมูลข,าวสารต,าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพื่อประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาที่
ของตนอย,างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเป0นจริง ในการรักษา
ประโยชนของตนต,อไป
3. วัตถุประสงค0ของโครงการ
3.๑ เพื่ อเผยแพร, ข อมู ล ข, า วสารอั น เป0 น ประโยชน แก, ป ระชาชนอย, า งครบถวน ถู กตองและไม,
บิดเบือนขอเท็จจริง
3.๒ เพื่อเพิ่มช,องทางใหประชาชนไดมีส,วนร,วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช
4. เป5าหมาย/ผลผลิต
ศูนยขอมูลข,าวสารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 1 แห,ง
5. พื้นที่ดําเนินการ
ณ ศูนยขอมูลข,าวสารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ภายในศูนยบริการร,วม เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช”
6. วิธีดําเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลข,าวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล

๙๑
6.2 มีการแต,งตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเป0นป"จจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลข,าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป0นไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎขอบังคับที่กําหนดใหองคกรปกครองส,วนทองถิ่นตองเผยแพร,ใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูล
ครบตามรายการที่กําหนด
6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแก,บุคลากรขององคกรปกครองส,วนทองถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. ขอมูลข,าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.5 มีการใหความรูแก,ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ขอมูลข,าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม,ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
จํานวนศูนยขอมูลข,าวสารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปLนไปตาหลักเกณฑ0 วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอบังคับที่กําหนดใหองค0กรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
“โครงการเผยแพร,ขอมูลข,าวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีฐานะเป0นนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะดวย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจ,ายเงินและการบริหารงานต,างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการ
สาธารณะ แต, ต องเป0 น ไปตามอํ า นาจหนาที่ แ ละกฎหมายที่ กํ า หนดไว ดั งนั้ น การที่ เ ทศบาลจะบริ ห ารงานใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแก,ประชาชนจะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปร,งใส และ
สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใหเป0นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตองเป0นไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
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และใหคํานึงถึงการมีส,วนร,วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และการเปrดเผยขอมูลข,าวสารประกอบกับมาตรา
50(9) ที่ กํ า หนดใหเทศบาลมี อํ า นาจหนาที่ อื่ น ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ หเป0 น หนาที่ ข องเทศบาล ทั้ ง นี้ ตาม
พระราชบัญญัติขอมูลข,าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกาว,าดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหส,วนราชการดําเนินการโดยเปrดเผยและ
เที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระต,อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคา
และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณของเทศบาลเป0นไปอย,างโปร,งใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุดแก,ประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเป0นตองจัดโครงการเผยแพร,ขอมูลข,าวสารดานการจัดซื้อ – จัด
จาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลข,าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม
3.วัตถุประสงค0
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลข,าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรมต,างๆ
ของเทศบาล
3.2 เพื่อเสริมสรางความโปร,งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป:องกันการทุจริตในหน,วยงาน
4. เป5าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร,ขอมูล การจั ดซื้ อ – จัด จาง ตามแผนงาน/โครงการต,า งๆ ของเทศบาลที่ดํ าเนิน การตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว, า ดวยการพั ส ดุ ขององค กรปกครองส, ว นทองถิ่ น พ.ศ.2535 แกไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 9)
พ.ศ.2553 จํานวน 4 ช,องทาง ไดแก, ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือราชการ
ระบบกระจายเสียงไร
สาย
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และชุมชนต,างๆ ภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผูผ,านการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นําส,งประกาศไปเผยแพร,ประชาสัมพันธตามช,องทางการประชาสัมพันธของเทศบาล ไดแก, ทางเว็บไซต
บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หน,วยงานราชการ เป0นตน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
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ไม,ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
ฝ^ายพัสดุและทรัพยสิน สํานักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
10.1 ผลผลิต
เผยแพร,ขอมูลข,าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไม,นอยกว,า 3 ช,องทาง
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลข,าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไม,นอยกว,ารอยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อ จัดจางทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป0นไปอย,างโปร,งใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
- สามารถลดป"ญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีการว,าดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการอย,างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ,มค,าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน และการ
ปฏิบัติใหเป0นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว,าดวยการพัสดุ ปL 2535 และแกไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
3. วัตถุประสงค0
3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง
3.2 เพื่อใชเป0นขอมูลในการรายงานผูบริหาร
3.3 เพื่อใชเป0นขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหน,วยงาน
3.4 เพื่อใหทราบป"ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อใชเป0นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อเป0นขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได
4. เป5าหมาย/ผลผลิต
4.1 หัวหนาฝ^ายและผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
4.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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6. วิธีดําเนินการ
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเป0นรอยละของจํานวน โครงการและรอยละของจํานวนงบประมาณ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
สรุปป"ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําปL
รายงานวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําปL
เผยแพร,ขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม,ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝ^ายพัสดุและทรัพยสิน สํานักการคลัง สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหน,วยงานดวยความโปร,งใสมีประสิทธิภาพ
10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมค,าเป0นประโยชนกับประชาชน
3.1.3 มีการป^ดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปLนประโยชน0กับการมีสวนรวม
ตรวจสอบของประชาชน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการประชาสัมพันธกิจกรรมของเทศบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
1. หลักการและเหตุผล
ในยุคป"จจุบัน การสรางภาพลักษณ (Image) ขององคกร ใหเกิดความเขาใจเป0นอันดีระหว,างเทศบาล
และประชาชน มีความสําคัญเป0นอย,างมาก การเผยแพร,กิจกรรมและข,าวสารของเทศบาลตองอาศัยสื่อต,าง ๆ
ทั้งสื่อตัวบุคคล สื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุ โทรทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกสเป0นตน
2. วัตถุประสงค0
2.1 เพื่อสรางความเขาใจเป0นอันดีระหว,างเทศบาล ประชาชน และสื่อมวลชน
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2.2 เพื่อประชาสัมพันธเผยแพร,กิจกรรมของเทศบาล
3. เป5าหมาย
3.1 จัดพิมพจดหมายข,าว ทุกสัปดาห ซึ่งจดหมายข,าวจะเป0นการสรุปเรื่องราวของเทศบาลประจําสัปดาห
3.2 จัดพิมพวารสาร ทุก1เดือน ซึ่งวารสารข,าวจะเป0นการสรุปเรื่องราวของเทศบาลประจําเดือน
3.3 จัดทําวีดีทัศน
3.4 จัดทําเว็บไซต
3.5 จัดแถลงข,าว
3.6 จัดทําเวทีนําเสนอขอมูล
3.7 จัดใหมีการประชาสัมพันธในสถานีวิทยุชุมชน
3.8 จัดใหมีการทัศนศึกษาเยี่ยมชมโครงการ
3.9 จัดใหมีการประชุมชี้แจงใหประชากรทราบในการประชุมของราชการ
3.10 จัดใหมีการพบปะอย,างไม,เป0นทางการ
3.11 จัดใหมีการประชาสัมพันธทางสื่อโทรทัศน
4. ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณประจําปL พ.ศ.2562 - 2564
5. สถานที่ดําเนินงาน
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. งบประมาณ
งบประมาณรายจ,ายประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 กองวิชาการและแผนงาน แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดําเนินงาน หมวดค,าใชสอย ประเภท รายจ,ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม,เขา
ลักษณะรายจ,ายหมวดอื่นๆ โครงการต,างๆ( โครงการประชาสัมพันธกิจกรรมของเทศบาล ) งบประมาณตั้งไว
4,100,000 บาท
6.1 ค,าใชจ,ายในการดําเนินการประชาสัมพันธกิจกรรมต,างๆของเทศบาล 4,100,000 บาท
6.1.1 จางลงโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมต,างๆของเทศบาล เป0นเงิน 36,000 บาท
ผ,านหนังสือพิมพเสรีราษฎร
6.1.2 ค,าเช,าเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
เป0นเงิน 48,000 บาท
แห,งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช FM. 93.5 MHz.
6.1.3 ค,าเช,าช,วงเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
เป0นเงิน 120,000 บาท
อสมท. 104.5 MHz.
6.1.4 ค,าเช,าเวลาออกอากาศโครงการสื่อประชาสัมพันธ
เป0นเงิน 240,000 บาท
ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกระจายเสียงจังหวัดนครศรีธรรมราช
6.1.5 ค,าเช,าช,วงเวลาถ,ายทอดสดงานประเพณีและกิจกรรมต,างๆของเทศบาล เป0นเงิน 600,000 บาท
6.1.6 จัดหาวัสดุอุปกรณ ตลอดจนบํารุงรักษาซ,อมแซมทรัพยสิน
เป0นเงิน 466,000 บาท
6.1.7 จัดทําแผ,นพับ ใบปลิว วารสาร ปฏิทนิ ประจําปL
เป0นเงิน 2,397,000 บาท
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หนังสือผลการดําเนินงานและป:ายประชาสัมพันธ
6.1.8 จัดทําวีดีทัศนเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมของเทศบาล
เป0นเงิน 50,000 บาท
6.1.9 จัดซื้อหนังสือพิมพประจําเดือน
เป0นเงิน 3,000 บาท
6.1.10 จัดงานแถลงข,าวพบปะสื่อมวลชน
เป0นเงิน 50,000 บาท
6.1.11 จัดหาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร, ครุภัณฑสํานักงาน
เป0นเงิน 90,000 บาท
รวมคาใชจาย 4,100,000 บาท
(-สี่ลานหนึ่งแสนบาทถวน-) (คาใชจายในแตละรายการถัวจายกันได)
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสุรีวรรณ สาสนานนท

ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน

8. ที่ปรึกษาโครงการ
8.1 ผศ. เชาวนวัศ เสนพงศ
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
8.2 นายพงศสินธุ เสนพงศ
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
8.3 นายไสว
เขียวจันทร
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
8.4 นายสมเธียร ภู,สันติสัมพันธ
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
8.5 นายมนัส พงศยี่หลา รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 เกิดความเขาใจอันดีระหว,างเทศบาลและประชาชน
9.2 ประชาชนรับรูข,าวสารของเทศบาล
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒. หนวยงานผิดชอบหลัก : กองวิชาการและแผนงาน
ผูรับผิดชอบ : นางสุรีวรรณ สาสนานนท0
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
๓. หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดจัดตั้งโครงการศูนยประชาสัมพันธระบบกระจายเสียงอัตโนมัติซึ่งเป0น
ช,องทางในการสื่อสาร ระหว,างเทศบาลกับหน,วยงานภายนอกและประชาชนในเขตเทศบาล รวมทั้งเพื่อกระจายข,าวสาร
ขอมูลในทุกๆดานของเทศบาลใหกับประชาชนไดทราบ เทศบาลเป0นหน,วยงานหนึ่งขององคกรปกครองส,วนทองถิ่น มี
หนาที่ในการกระจายขอมูล ข,าวสาร เพื่อส,งเสริมความเขาใจกับประชาชน และส,งเสริมสนับสนุนเผยแพร,ใหการศึกษา
และความรูในทุกๆดานแก,ประชาชน
๔. วัตถุประสงค0
๔.๑ เพื่อส,งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ ดานมวลชนสัมพันธระหว,างเทศบาลกับชุมชน
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๔.๒ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ข, า วสารราชการ พบปะชุ ม ชนเพื่ อ รั บ รู สภาพป" ญ หา ความตองการของ
แต,ละชุมชน ความรูดานการเมือง ดานสังคม ดานสาธารณสุข และดานส,งเสริมการศึกษาใหครอบคลุมทุกชุมชนในเขต
รับผิดชอบของเทศบาล
๔.๓ เพื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑหัตถกรรม และสินคาของชุมชน
๔.4 เพื่อเป0นสื่อกลางการส,งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในส,วนการบริหารทองถิ่น
4.5 เพื่อสรางการมีส,วนร,วมของประชาชนในเขตเทศบาลกับองคกรภายนอก
๕. เป5าหมายโครงการ
เป:าหมายโครงการ : กระจายขอมูล ข,าวสาร เพื่อส,งเสริมความเขาใจกับประชาชน สนับสนุนเผยแพร, ให
การศึกษาและความรูในทุกๆดานใหแก,ประชาชน
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ดําเนินการตามผังรายการออกอากาศ
๖.๒ เผยแพร,ข,าวสาร
๖.๓ ดําเนินการอื่นๆ ตามนโยบายของผูบริหาร
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ ๒๕๖2 – ๒๕๖๔
๘. สถานที่ดําเนินการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช FM 88.50 MHz (CITY RADIO)
๙. งบประมาณ (๒๕๖2 – ๒๕๖๔)
งบประมาณรายจ,ายประจําปL กองวิชาการและแผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งบดําเนินงาน หมวดค,าใชสอย ประเภทรายจ,ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม,เขาลักษณะรายจ,าย
หมวดอื่นๆ โครงการต,างๆ (โครงการสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช) จํานวน 200,000 บาท
10.ที่ปรึกษาโครงการ
10.1 ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
10.2 นายพงศสินธุ เสนพงศ
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
10.3 นายไสว เขียวจันทร
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
10.4 นายสมเธียร ภูส, ันติสัมพันธ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
10.5 นายมนัส พงศยี่หลา
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
๑1. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑1.๑ ประชาชนในเขตเทศบาลไดรับข,าวสารอย,างทั่วถึง
๑1.๒ ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลไดแลกเปลี่ยนข,าวสาร เพื่อประชาสัมพันธกันระหว,างชุมชน
๑1.๓ ประชาชนในเขตเทศบาลไดพัฒนา ความรูอย,างต,อเนื่อง และยั่งยืน
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๑1.4 สรางความเขาใจอันดีระหว,างเทศบาลกับประชาชนและองคกรภายนอก
3.2 การรับฟbงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกข0ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟbงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการ ตามอํานาจหนาที่ของ
องค0กรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปLนอยู และ
สุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการส,งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2.หลักการและเหตุผล
การทําใหชุมชนเขมแข็ง ไม,สามารถทําไดโดยการสรางจากบุคคลภายนอกชุมชน หรือทําโดยการสอน
การฝUกอบรม ชุมชนที่เขมแข็งจะมีกระบวนการในการจัดการของชุมชน มีการเรียนรูร,วมกัน มีกิจกรรมเพิ่มคุณค,า
ทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชน ภายใตระบบความสัมพันธระหว,างคนในชุมชนเป0นเครือข,ายชุมชน และมีการ
ขยายพันธมิตรออกไปนอกชุมชนในลักษณะสรางความสัมพันธ ดังนั้นทุกชุมชนจึงตองร,วมกัน “สรางพลังชุมชน และ
ใชพลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน” กระบวนการชุมชน คือ พฤติกรรมหรือการกระทําร,วมกันของคนในชุมชนที่มา
ร,วมกันวิเคราะหขอมูล สถานการณของชุมชน แลวนํามาร,วมกันตัดสินใจวางแผนดําเนินการ ร,วมรับผลประโยชน และ
ร,วมติดตามประเมินผลการกระทํากิจกรรมของชุมชนร,วมกัน
“การประชุมประชาคมทองถิ่น” หมายถึง การที่บุคคลที่อยู,ในทองถิ่นขององคกรปกครองส,วนทองถิ่น
ไดมาประชุมกันเพื่อร,วมคิด ร,วมทํา ร,วมตัดสินใจ ร,วมตรวจสอบ ร,วมรับประโยชนร,วมกันแกป"ญหาปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกป"ญหาสําหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองส,วนทองถิ่น
“แผนชุมชน” หมายถึง กิจกรรมพัฒนาที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันเพื่อจัดทําแผนขึ้นมา
ใชเป0นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือทองถิ่นของตนเอง ใหเป0นไปตามความตองการและสามารถแกไขป"ญหาที่
ชุมชนเผชิญอยู,ร,วมกันได โดยใหคนในชุมชนไดมาร,วมกันคิดร,วมทํา และแลกเปลี่ยนเรียนรูร,วมกันสรางระบบกําหนด
แนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาภายนอก ดวยการคํานึงถึง
ศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิป"ญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมในทองถิ่นเป0นหลัก
“การบู ร ณาการแผนชุ มชน” หมายถึ ง วิ ธีการร, ว มมื อกั น ทํา งานของหน,ว ยงานสนั บ สนุ น การพัฒ นา
ภายนอกชุมชนทุกภาคส,วน โดยยึดหลักการใชพื้นที่เป0นตัวตั้ง ชุมชนเป0นส,วนกลางชาวบานเป0นเจาของเรื่อง โดยใช
กระบวนการจัดทําแผนชุมชนเป0นเครื่องมือดําเนินกิจกรรมพัฒนาใหเป0นไปตามความตองการของชุมชน มากกว,า
วัต ถุ ป ระสงคของหน, ว ยสนั บ สนุ น การบู ร ณาการ มี ทั้งบู รณาการดานกลไกบุ คลากร กระบวนการและเครื่ องมื อ
แผนงาน และงบประมาณและเพื่อเป0นแนวทางการกําหนดแผนพัฒนา 3 ปL ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ตามหนังสือด,วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 แนวทางและหลักเกณฑการ
จัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองส,วนทองถิ่น แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
“ในการจัดประชุมประชาคมทองถิ่นขององคการบริหารส,วนตําบล เทศบาล เมืองพัทยาและองคการบริหารส,ว น
จังหวัด ใหใชรูปแบบการจัดประชุมประชาคมทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น”
และตามหนังสือกรมส,งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.4/ว1224 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555
และหนังสือกรมส,งเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.4/ว453 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2556 รัฐบาลกําหนด
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นโยบายการบริหารราชการแผ,นดิน การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ในการส,งเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองส,วน
ทองถิ่ น มี ก ารเชื่ อ มโยงและบู ร ณาการภารกิ จ กั บ แผนชุ ม ชน และแผนระดั บ ต, า งๆในพื้ น ที่ ซึ่ ง ในการนี้
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส,งเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายในการสนับสนุนใหองคกรปกครองส,วนทองถิ่น
เป0นองคกรอํานวยการบูรณาการทุกภาคส,วน ส,งเสริมสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชน ทั้งระดับหมู,บาน/ชุมชน และ
ระดับเทศบาล องคการบริหารส,วนตําบล ซึ่งในการจัดทําแผนชุมชน หากชุมชนใดมีแผนพัฒนาชุมชนอยู,แลว ให
ดําเนินการทบทวนใหเป0นป"จจุบันอย,างนอยปLละ 1 ครั้ง
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนชุมชน เป0นไปดวยความเรียบรอยบรรลุเป:าหมายการดําเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย แต,ละชุมชนไดมีแผนชุมชนซึ่งมาจากกระบวนการมีส,วนร,วมของคนในชุมชน ไวเพื่อ
เป0นแนวทางในการพัฒนาชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงไดจัดทําโครงการจัดทําแผนชุมชน
3.วัตถุประสงค0
1. เพื่อใหคนในชุมชนไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร,วมกัน
2. เพื่อใหคนในชุมชนไดเห็นขอเด,น ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนในการพัฒนาอย,าง
มีเป:าหมาย
3. เพื่อใหคนในชุมชนมีช,องทางในการแกป"ญหาของชุมชนไดอย,างเหมาะสมและครอบคลุม
4. เพื่อใหคนในชุมชนสามารถกําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของชุมชนได
5. เพื่อใหคนในชุมชนคิดเป0นและกลาที่จะตัดสินใจดวยตนเองได
6. เพื่อใหหมู,บาน/ชุมชนมีแผนชุมชนที่สามารถแกไขป"ญหา และตอบสนองความตองการของชุมชนได
4.เป5าหมาย
ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน ๖3 ชุมชน
5.ขั้นตอนการดําเนินการ
๑.๑ ประชุมผูนําชุมชน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมความพรอม และวางแผนการ
ดําเนินงาน
๑.๒ ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแก,ประชาชนในพื้นที่
๑.๓ ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกชุมชนตามกําหนดการ
๑.๔ ส,งแผนชุมชนใหหน,วยงานที่เกี่ยวของ
6.ระยะเวลาในการดําเนินการ/สถานที่ดําเนินการ
ประชุมตามชุมชน ณ ศาลาชุมชน หรือสถานที่อื่นๆ ภายในชุมชนตามความเหมาะสม จํานวน 63 ชุมชน
7.งบประมาณ
กองวิชาการและแผนงานจากงบประมาณรายจ,ายประจําปL งบดําเนินงาน หมวดค,าใชสอย ประเภทรายจ,าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม,เขาลักษณะรายจ,ายหมวดอื่น โครงการจัดทําแผนพัฒนางบประมาณและการ
ติดตามประเมินผล 99,000 บาท
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8.หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงานและกองสวัสดิการสังคม
9.ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู,ได
อย,างเหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชน
๒. คนในชุมชนไดรับผลประโยชนร,วมกันอย,างทั่วถึงและเท,าเทียมความร,วมมือกันของคนในชุมชน
จะก,อใหเกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต,อกันได
๓. ปลูกฝ"งทัศนคติ ค,านิยมที่ดีใหกับลูกหลานสามารถหาแนวร,วมในการทํางานเพื่อพัฒนาชุมชน
ทองถิ่นของตนเองได
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการรานอาหารปลอดภัย ใส,ใจสุขภาพ
1. หลักการและเหตุผล
จากสถานการณการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมอย,างรวดเร็วของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชในป"จจุ บัน ทําใหวิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ประชาชนจากการปรุงอาหารรับประทานเองที่บาน เปลี่ยนเป0นการบริโภคอาหารนอกบานมากขึ้น ฉะนั้น ประชาชน
จึงมีโอกาสเสี่ยงต,อการรับประทานอาหารที่ไม,สะอาดจากผูสัมผัสอาหารที่ขาดความรู ความเขาใจ และไม,ปฏิบัติตน
ใหถูกตองในระหว,างการเตรียม ปรุง ประกอบอาหาร ซึ่งจะทําใหเกิดการปนเป67อน เชื้อโรคลงสู,อาหารได
ดังนั้ น กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดลอม เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช ตระหนั กถึ งความสํ าคั ญ
ดังกล,าว จึงไดจัดทําโครงการรานอาหารปลอดภัย ใส,ใจสุขภาพขึ้น เพราะผูประกอบกิจการรานอาหารเป0นผูที่มีบทบาท
ในการเลือกวัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัยและมีคุณค,าทางโภชนาการ มาปรุง - ประกอบใหผูบริโภคไดรับประทาน รวมทั้ง
ยังเป0 น ผูที่ มีบทบาทในการควบคุ ม ดู แล บริหารจั ดการ และพั ฒนาสถานประกอบกิจการรานอาหารของตนใหได
มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะตามขอบัญญัติแห,งกฎหมายดวย ซึ่งทายที่สุดจะส,งผลถึงประชาชนในการไดบริโภคอาหาร
และน้ําที่สะอาดปลอดภัยจาก สถานประกอบกิจการที่ไดมาตรฐานต,อไป
2. วัตถุประสงค0
1. เพื่อใหผูประกอบกิจการรานอาหาร ศูนยอาหาร มีความรูความเขาใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร
สามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานและควบคุม ดูแล บริหารจัดการ และพัฒนาสถานประกอบกิจการรานอาหาร
ใหไดมาตรฐาน
2. เพื่อกระตุนใหผูประกอบกิจการรานอาหาร ศูนยอาหาร ไดพัฒนาสถานประกอบกิจการใหถูกหลัก
สุขาภิบาลอาหาร
3. เพื่อใหประชาชนไดบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต,อสุขภาพ
3. เป5าหมาย
1. ผูประกอบกิจการรานอาหาร ศูนยอาหารในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดรับการ
ตรวจประเมินสุขลักษณะทางดานกายภาพ และสุ,มตรวจตัวอย,างอาหาร ภาชนะ อุปกรณ และมือผูสัมผัสอาหาร เพื่อ
ตรวจวิเคราะหในดานเคมีและชีวภาพ
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2. ผูประกอบกิจการรานอาหาร ศูนยอาหารในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดรับการ
อบรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 1 ครั้งต,อปL
3. สถานประกอบกิจการรานอาหาร ศูนยอาหารที่ผ,านตามหลักเกณฑการรับรองมาตรฐานฯ ของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดรับป:ายรับรองมาตรฐาน “อาหารสะอาดปลอดภัย ใส,ใจผูบริโภค” (Clean Food Good
Health)
4. จัดทําสื่อประชาสัมพันธดานสุขาภิบาลอาหาร
4. วิธีดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการฯ
2. จัดทําแผนปฏิบัติงานตามโครงการฯ แผนการอบรม
3. ตรวจประเมินสุขลักษณะทางดานกายภาพ ตรวจวิเคราะหดานเคมี ดวยการเก็บตัวอย,างอาหาร
และทดสอบดวยชุด ทดสอบภาคสนาม (Test Kit) เพื่อ ตรวจหาสารเคมีป นเป67อ นในอาหาร และ ตรวจ
วิเคราะหทางดานชีวภาพโดยการสุ,มตรวจอาหาร ความสะอาดของภาชนะ อุปกรณ และมือของผูสัมผัสอาหาร ดวยชุด
ทดสอบเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียขั้นตน (SI-2) รวมถึงใหคําแนะนําผูประกอบการตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
4. จัดทําทะเบียนสถานประกอบกิจการรานอาหาร ศูนยอาหารที่ผ,านการประเมินตามหลักเกณฑการ
รับรองมาตรฐานฯ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และไดรับป:ายรับรองมาตรฐาน “อาหารสะอาดปลอดภัย ใส,ใจ
ผูบริโภค” (Clean Food Good Health)
5. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
6. ติดต,อประสานงานวิทยากร สถานประกอบกิจการรานอาหาร ศูนยอาหาร สถานที่จัดอบรม หรือ
หน,วยงานที่เกี่ยวของ
7. จัดเตรียมเอกสาร ทําหนังสือเชิญวิทยากรและกลุ,มเป:าหมาย และมอบหมายงานใหเจาหนาที่
8. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณต,างๆ ที่ใชในการอบรม อาหารว,า งและเครื่องดื่ม วุฒิบัต รและ ป:าย
รับรองมาตรฐานอาหารจากเทศบาล ฯลฯ
9. ดํา เนิน การจัด อบรมใหความรู ดานสุข าภิบ าลอาหารแก,ผู ประกอบกิจ การรานอาหาร ศูนย
อาหารในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามแผนที่กําหนดไว พรอมมอบป:ายรับรองมาตรฐาน“อาหารสะอาด
ปลอดภัย ใส,ใจผูบริโภค” (Clean Food Good Health) สําหรับสถานประกอบกิจการรานอาหารที่ผ,าน ตาม
หลักเกณฑ และชุดผากันเป67อนสําหรับผูเขารับการอบรม
10. ประเมินผลหลังการอบรม
11. จัดพิมพและมอบวุฒิบัตรใหแก,ผูที่ผ,านการอบรม
12. ติดตามผล สรุปและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการ
5. สถานที่จัดอบรม
สถานที่ราชการหรือเอกชนภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564
7. งบประมาณ
เบิกจ,า ยจากงบประมาณรายจ, ายประจําปL แผนงานสาธารณสุข งานบริ การสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น งบดําเนินงาน หมวดค,าใชสอย ประเภทรายจ,ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม,เขาลักษณะ
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รายจ,ายหมวดอื่นๆ รายการโครงการรานอาหารปลอดภัย ใส,ใจสุขภาพ จํานวน 250,000.- บาท (สองแสนหาหมื่น
บาทถวน)
1. ค,าสมนาคุณวิทยากร
(1 คน x 5 ชัว่ โมง x 6๐๐ บาท)
เป0นเงิน 3,0๐๐ บาท
2. ค,าอาหารในการฝUกอบรม
- อาหารจัดไม,ครบทุกมื้อในสถานที่เอกชน
(300 คน x ๑ วัน x 18๐ บาท)
เป0นเงิน 54,00๐ บาท
3. ค,าอาหารว,างและเครื่องดื่มในการอบรม
- สถานที่เอกชน (300 คน x 50 บาท x 2 มื้อ) เป0นเงิน 30,00๐ บาท
4. ค,าจัดทําป:ายรับรองมาตรฐาน “อาหารสะอาดปลอดภัย ใส,ใจผูบริโภค”
(Clean Food Good Health) ขนาด 50 x 50 ซม. เป0นเงิน 100,70๐ บาท
5. ค,าจัดจางทําชุดนิทรรศการ ป:ายประชาสัมพันธ แผ,นพับ
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
เป0นเงิน 20,000 บาท
.6 ค,ากระเปtาเอกสารสําหรับผูเขารับการฝUกอบรม
(300 ใบ x 100 บาท)
เป0นเงิน 30,00๐ บาท
7. ค,าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
เป0นเงิน 12,300 บาท
รวมเปLนเงิน 250,00๐.- บาท
ทั้งนี้ ใหถัวเฉลี่ยจ,ายตามความเป0นจริงในกรณียอดใดยอดหนึ่งไม,พอ แต,ไม,เกินยอดงบประมาณที่
ไดรับ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
ศูนยอบรมและวิเคราะหสารเคมี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
9. การประเมินผล
1. กลุ,มเป:าหมายไดรับการอบรม เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 1 ครั้งต,อปL
2. ผูเขาร,วมการอบรมมีระดับความพึงพอใจอยู,ในระดับคะแนนค,าเฉลี่ย 3.5
10. ผลประโยชน0ที่คาดวาจะไดรับ
1. สถานประกอบกิจการรานอาหาร ศูนยอาหารไดรับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
2. ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการบริโภคอาหารมากยิ่งขึ้น
3. เสริมสรางภาพลักษณที่ดีในดานอาหารปลอดภัยของสถานประกอบกิจการรานอาหาร ศูนย
อาหารเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเป0นการส,งเสริมการท,องเที่ยว
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี
1. หลักการและเหตุผล
อาหารริมบาทวิถี หรือที่รูจักเรียกกันติดปากว,า “อาหารแผงลอย” ส,วนใหญ,เป0นอาหารปรุงสําเร็จรูป
แลว หรือเตรียมพรอมมาปรุง ณ ที่วางขายบริเวณทางเทาขางถนน จะพบเห็นไดทั่วไปในเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งมี
ประชากรอยู,กันอย,างหนาแน,น มีวิถีการดําเนินชีวิตที่เร,งรีบอยู,ตลอดเวลา ประชาชนจึงนิยมซื้ออาหารปรุงสําเร็จเหล,านี้
มารับประทาน ทําใหธุรกิจรานขายอาหารริมบาทวิถีขยายตัวอย,างรวดเร็ว จากการเฝ:าระวังดานสุขาภิบาลอาหารในแผง
ลอยจํา หน,า ยอาหารเขตเทศบาลนครนครศรีธ รรมราช และตรวจการปนเป67อนสารเคมีในอาหาร จํานวน 1,432
ตัวอย,าง และเชื้อโรคที่ก,อใหเกิดโรคระบบทางเดินอาหาร จํานวน 5,399 ตัวอย,าง ตั้งแต, วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2559 พบการปนเป67อนสารเคมีในอาหาร รอยละ 0.14 และเชื้อโรคที่ก,อใหเกิดโรคระบบทางเดิน
อาหาร รอยละ 9.43 ซึ่งการปนเป67อนของอาหารที่จําหน,ายขางถนน
มีลักษณะการปนเป67อนของเชื้อโรคและ
สารเคมีมีตั้งแต,ขั้นตอนการเตรียม ประกอบ ปรุง และเสิรฟอาหาร โดยเฉพาะอาหารปรุงแลวพรอมบริโภค ส,วนมากไม,
มีการปกปrด จึงมีการปนเป67อนจากฝุ^นละออง สารตะกั่ว และโลหะหนักจากไอเสียรถยนต รวมทั้งฝุ^นดินตามถนนที่ลม
พัดผ,านมา อีกทั้งตัวผูขายเอง ก็เป0นแหล,งแพร,เชื้อโรคดวย เนื่องจากผูขายส,วนใหญ, ยังขาดความรูความเขาใจ และ
แนวทางปฏิบัติดานสุขาภิบาลอาหารที่ถูกตอง และมีสุขวิทยาส,วนบุคคลที่ไม,ดี จึงควรที่จะดําเนินการปรับปรุง ดูแล การ
ประกอบ ปรุง และจําหน,ายอาหารหาบเร, - แผงลอย ใหถูกสุขลักษณะ เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร และ
ลดความเสี่ยงภัยต,ออันตรายที่เกิดขึ้นกับผูบริโภค
ดั งนั้ น กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดลอม เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ตระหนั กถึ งความสํ า คั ญ
ดังกล,าว จึงไดจัดทําโครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี ประจําปLงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้น
เพราะผูจําหน,ายอาหารริมบาทวิถีเป0นบุคคลสําคัญที่ทําใหเกิดการแพร,กระจายของเชื้อโรคต,างๆ ไปสู,ผูบริโภคได และ
ยังเป0นผูที่มีบทบาทเกี่ยวของกับอาหารทั้งหมด ตั้งแต,การเตรียม การทําความสะอาดภาชนะอุปกรณ รวมถึงการเสิรฟ
อาหารใหผูบริโภคไดรับประทาน ซึ่งถาผูจําหน,ายอาหารริมบาทวิถีมีความรูความเขาใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร มีสุข
วิทยาส,วนบุคคลที่ดีแลว ทายที่สุดจะส,งผลถึงประชาชนในการไดบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย จากผูจําหน,าย
อาหารริมบาทวิถีที่ถูกสุขลักษณะต,อไป
2. วัตถุประสงค0
1. เพื่อใหประชาชนไดบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต,อสุขภาพ
2.เพื่อใหผูจําหน,ายอาหารริมบาทวิถี มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตน เรื่องสุขอนามัย
ในการประกอบปรุง การจําหน,ายอาหาร และดูแลสุขวิทยาส,วนบุคคลไดถูกตอง
3. เป5าหมาย

๑๐๔
1. ผูจําหน,ายอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดรับการตรวจประเมิน
สุขลักษณะทางดานกายภาพ และสุ,มตรวจตัวอย,างอาหาร ภาชนะ อุปกรณ และมือผูสัมผัสอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห
ในดานเคมีและชีวภาพ
2. ผูจําหน,ายอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดรับการอบรมเกี่ยวกับการ
สุขาภิบาลอาหาร จํานวน 1 ครั้งต,อปL
3. สถานที่จําหน,ายอาหารริมบาทวิถีที่ผ,านตามหลักเกณฑการรับรองมาตรฐานฯ ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ไดรับป:ายรับรองมาตรฐาน “อาหารสะอาดปลอดภัย ใส,ใจผูบริโภค” (Clean Food Good Health)
4. จัดทําสื่อประชาสัมพันธดานสุขาภิบาลอาหาร
4. วิธีดําเนินการ
1. ขออนุมัติโครงการฯ
2. จัดทําแผนปฏิบัติงานตามโครงการฯ แผนการอบรม
3. ตรวจประเมินสุขลักษณะทางดานกายภาพ ตรวจวิเคราะหดานเคมี ดวยการเก็บตัวอย,างอาหาร
และทดสอบดวยชุดทดสอบภาคสนาม (Test Kit) เพื่อตรวจหาสารเคมีปนเป67อนในอาหาร และ
ตรวจวิเคราะห
ทางดานชีวภาพโดยการสุ,มตรวจอาหาร ความสะอาดของภาชนะ อุปกรณ และมือของผูสัมผัสอาหาร ดวยชุดทดสอบเชื้อโค
ลิฟอรมแบคทีเรียขั้นตน (SI-2) รวมถึงใหคําแนะนําผูประกอบการตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
4. จัดทําทะเบียนสถานที่จําหน,ายอาหารริมบาทวิถีที่ผ,านการประเมินตามหลักเกณฑการรับรอง
มาตรฐานฯ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และไดรับป:ายรับรองมาตรฐาน “อาหารสะอาดปลอดภัย ใส,ใจผูบริโภค”
(Clean Food Good Health)
5. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
6. ติดต,อประสานงานวิทยากร สถานที่จําหน,ายอาหารริมบาทวิถี สถานที่จัดอบรม หรือหน,วยงานที่
เกี่ยวของ
7. จัดเตรียมเอกสาร ทําหนังสือเชิญวิทยากรและกลุ,มเป:าหมาย และมอบหมายงานใหเจาหนาที่
8. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณต,างๆ ที่ใชในการอบรม อาหารว,างและเครื่องดื่ม วุฒิบัตรและป:ายรับรอง
มาตรฐานอาหารจากเทศบาล ฯลฯ
9. ดําเนินการจัดอบรมใหความรูดานสุขาภิบาลอาหารแก,ผูจําหน,ายอาหารริมบาทวิถีในเขตเทศบาล
นครนครศรี ธ รรมราช ตามแผนที่ กํา หนดไว พรอมมอบป: า ยรั บรองมาตรฐาน“อาหารสะอาดปลอดภั ย
ใส, ใจ
ผูบริโภค” (Clean Food Good Health) สําหรับสถานที่จําหน,ายอาหารริมบาทวิถีที่ผ,านตามหลักเกณฑ และชุดผากัน
เป67อนสําหรับผูเขารับการอบรม
10. ประเมินผลหลังการอบรม
11. จัดพิมพและมอบวุฒิบัตรใหแก,ผูที่ผ,านการอบรม
12. ติดตามผล สรุปและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการ

๑๐๕
5. สถานที่จัดอบรม
สถานที่ราชการหรือเอกชนภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ.2562 -2564
7. งบประมาณ
เบิกจ,า ยจากงบประมาณรายจ, ายประจําปL แผนงานสาธารณสุข งานบริ การสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น งบดําเนินงาน หมวดค,าใชสอย ประเภทรายจ,ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม,เขาลักษณะ
รายจ,ายหมวดอื่นๆ รายการโครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี จํานวน 250,000.- บาท (สอง
แสนหาหมื่นบาทถวน) รายละเอียดค,าใชจ,ายดังนี้
1. ค,าสมนาคุณวิทยากร
(1 คน x 5 ชัว่ โมง x 6๐๐ บาท)
เป0นเงิน 3,0๐๐ บาท
2. ค,าอาหารในการฝUกอบรม
- อาหารจัดไม,ครบทุกมื้อในสถานที่เอกชน
(250 คน x ๑ วัน x 30๐ บาท)
เป0นเงิน 75,00๐ บาท
3. ค,าอาหารว,างและเครื่องดื่มในการอบรม
- สถานที่เอกชน (250 คน x 50 บาท x 2 มื้อ)
เป0นเงิน 25,00๐ บาท
4. ค,าจัดทําป:ายรับรองมาตรฐาน “อาหารสะอาดปลอดภัย ใส,ใจผูบริโภค”
(Clean Food Good Health) ขนาด 30 x 30 ซม.
เป0นเงิน 62,50๐ บาท
5. ค,าจัดจางทําชุดนิทรรศการ ป:ายประชาสัมพันธ แผ,นพับ
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
6. ค,ากระเปtาเอกสารสําหรับผูเขารับการฝUกอบรม
(250 ใบ x 200 บาท)
.7ค,าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ

เป0นเงิน 19,500 บาท
เป0นเงิน 50,00๐ บาท
เป0นเงิน 15,000 บาท
รวมเปLนเงิน 250,00๐.- บาท

ทั้งนี้ใหถัวเฉลี่ยจ,ายตามความเป0นจริงในกรณียอดใดยอดหนึ่งไม,พอ แต,ไม,เกินยอดงบประมาณ ที่
ไดรับ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
9. การประเมินผลโครงการ
1. กลุ,มเป:าหมายไดรับการอบรม เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 1 ครั้งต,อปL
2. ผูเขาร,วมการอบรมมีระดับความพึงพอใจอยู,ในระดับคะแนนค,าเฉลี่ย 3.5
10. ผลประโยชน0ที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูประกอบการจําหน,ายอาหารริมบาทวิถีไดรับการเพิ่มพูนความรูใหมีการปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะ

๑๐๖
2. พัฒนาการจําหน,ายอาหารของผูประกอบการริมบาทวิถี ใหถูกตองไดมาตรฐาน
3. ผูบริโภคไดรับประทานอาหารที่สะอาด และปลอดภัย
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย
2. หลักการและเหตุผล
อาหารเป0นป"จจัยหนึ่งซึ่งมีความสําคัญต,อสุขภาพของประชาชน และอาหารปลอดภัยที่ประชาชน
บริโภคนั้น ตองปราศจากเชื้อโรค อาหารเป0นพิษหรือปนเป67อนจากเชื้อโรคทางเดินอาหารและสารเคมี จากการเฝ:าระวังดาน
สุข าภิบ าลอาหารในพื้น ที่เ ขตเทศบาลนครนครศรีธ รรมราช และตรวจการปนเป67 อนสารเคมี ในอาหาร จํา นวน
6,423 ตัวอย,าง และเชื้อโรคที่ก,อใหเกิดโรคระบบทางเดินอาหาร จํานวน 14,842 ตัวอย,าง ตั้งแต,วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2559 พบการปนเป67อนสารเคมีในอาหาร รอยละ 0.73 และเชื้อโรคที่ก,อใหเกิด
โรค
ระบบทางเดิ น อาหาร รอยละ 9.09 โดยพบว, า สาเหตุ ห ลั ก คื อ การปนเป67 อ นดานจุ ลิ น ทรี ย นั่ น แสดงใหเห็ น ว, า
ประชาชนยังมีความเสี่ยงในการบริโภคอาหารที่มีการปนเป67อน โดยเฉพาะอย,างยิ่งวิถีชีวิตในยุคป"จจุบันที่อยู,ในภาวะเร,ง
รีบ ไม,มีเวลาในการประกอบปรุงอาหารรับประทานเอง จึงตองพึ่งพาอาหารนอกบาน ทําใหมีโอกาสที่จะเจ็บป^วยดวย
โรคระบบทางเดิ น อาหารและโรคอั น เนื่ องมาจากอาหารเป0 น สาเหตุ ดั งนั้ น จึ งตองมี ร ะบบการดู แล ควบคุ ม และ
ตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยอาหารที่ผลิตทุกขั้นตอนตลอดห,วงโซ,อาหาร (Food Chain) ตั้งแต,วัตถุดิบ การผลิต
การแปรรูป การจัดจําหน,าย จนถึงผูบริโภคอาหาร หรือที่กล,าวว,าจากฟารมสู,โต‚ะอาหาร (From Farm to Table) หรือ
จากฟารมสู,ชอน (From Farm to Fork) ทั้งนี้มาตรฐานที่ใชในการควบคุมตองมีค วามเท,า เทีย มกับ มาตรฐานสากล
ซึ่ง อยู,บ นพื้น ฐานทางวิท ยาศาสตร การดํา เนิน งานสุข าภิบ าลอาหารของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชในช,วงหลายปLที่ผ,านมามุ,งเนนในตัวผูประกอบการ ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหาร แต,ยังไม,ครอบคลุมทุกกลุ,มเป:าหมาย เนื่องจากผูประกอบการจําหน,ายอาหารในพื้นที่เขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราชมีจํานวนมาก และปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ซึ่งบางครั้งผูประกอบการที่มาจําหน,ายอาหารยังขาด
ความตระหนักในสิทธิของผูบริโภค ทําใหยังคงมีการจําหน,ายอาหาร ที่มีสารปนเป67อนและเป0นอันตรายต,อผูบริโภค
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล,าวและ
เพื่อใหการดําเนินงานดานอาหารปลอดภัยในเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีความยั่งยืนและเกิดประโยชนต,อชาว
นครศรีธ รรมราชสู งสุด จึ งไดจัดทําโครงการเมืองนครอาหารปลอดภั ย ขึ้น เพื่ อกํ าหนดกรอบและทิ ศทางในการ
ดําเนินงานดานอาหารปลอดภัยใหมีความต,อเนื่อง เพื่อใหหน,วยงานต,างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไดตื่นตัวและ
ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ในเรื่ อ งความปลอดภั ย ของอาหาร รวมทั้ ง เป0 น
การเสริ ม สรางภาพลั ก ษณ และ
ประชาสัมพันธงานดานอาหารปลอดภัยของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ทั้งนี้ เพื่อก,อประโยชนต,อประชาชนชาวนครศรีธรรมราช นักท,องเที่ยว รวมทั้งผูที่เขาพักอาศัยจะไดรับการ
คุมครองสุขภาพจากการบริโภคอาหารปลอดภัย
2. วัตถุประสงค0
1. เพื่อปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานดานสุขลักษณะการจําหน,ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร
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2. เพื่อตรวจสอบและเฝ:าระวังคุณภาพอาหาร ในสถานที่จําหน,ายอาหาร และอาหารริมบาทวิถี
3. เพื่ อพั ฒนาความรู ความเขาใจ จิ ตสํ านึ กและความร, วมมื อขององค กรภาคเอกชน ผู ประกอบการ และ
ประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัย
4. เพื่อคุมครองผูบริโภค และสรางความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย
3. เป5าหมาย
1. เฝ:าระวังความปลอดภัยอาหารที่วางจําหน,ายในสถานที่จําหน,ายอาหาร และอาหารริมบาทวิถี โดย
เก็บตรวจตัวอย,างอาหารดวยชุดทดสอบอาหารเบื้องตนจากกลุ,มเป:าหมายคือ ตลาด รานอาหาร แผงลอยจําหน,าย
อาหาร หางสรรพสินคา และสถานศึกษาภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจวิเคราะหภาคสนาม
2. ตรวจสอบดานสุ ขลักษณะทางกายภาพของกลุ, มเป: า หมาย รวมถึ งการใหคํ า แนะนํ า ทางดาน
สุขาภิบาลอาหาร รอยละ 100 ตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร อย,างนอยปLละ 1 ครั้ง
4. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
2. จัดทําแผนปฏิบัติงาน และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ สารเคมี และอื่นๆ ที่เกี่ยวของสําหรับใชในการตรวจ
วิเคราะหการปนเป67อนในอาหาร
3. ดําเนินการตรวจวิเคราะหการปนเป67อนเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ําในสถานที่เป:าหมาย
ไดแก, ตลาด รานอาหาร หางสรรพสินคา แผงลอยจําหน,ายอาหารริมบาทวิถี และสถานศึกษา พรอมทั้งใหคําแนะนํา
ดานสุขาภิบาลอาหารแก,ผูประกอบการ
3.1 การตรวจวิเ คราะห ภาคสนาม เป0น การตรวจวิเ คราะห เบื ้อ งตนดวยชุด ทดสอบ
ภาคสนาม (Test Kit) เพื่อตรวจหาสารเคมีปนเป67อนในอาหาร ไดแก, สารบอแรกซ ฟอรมาลิน สารฟอกขาว สาร
กันรา สารโพลาร และสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ตกคางในผัก ผลไม และตรวจวิเคราะหทางดานชีวภาพโดยการตรวจสอบ
อาหาร ภาชนะอุปกรณ และมือของผูสัมผัสอาหาร ดวยชุดทดสอบเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียขั้นตน (SI-2)
3.2 การตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการ โดยนําตัวอย,างอาหารส,งศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย ตรวจสอบผลิตภัณฑทางการเกษตรและอาหาร กรณีตรวจยืนยันผล
4. จัดประชาสัมพันธโครงการฯ ในรูปแบบต,างๆ เช,น แผ,นพับ สื่อประชาสัมพันธต,างๆ
5. ติดตามผล สรุปและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการฯ
5. ระยะเวลาในการดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564
6. สถานที่ดําเนินการ
เฝ:าระวังความปลอดภัยอาหารที่วางจําหน,ายในสถานที่จําหน,ายอาหาร และอาหารริมบาทวิถี ใน
สถานที่กลุ,มเป:าหมายคือ ตลาด รานอาหาร แผงลอยจําหน,ายอาหาร หางสรรพสินคา และสถานศึกษาภายในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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7. งบประมาณ
เบิกจ,า ยจากงบประมาณรายจ, ายประจําปL แผนงานสาธารณสุข งานบริ การสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น งบดําเนินงาน หมวดค,าใชสอย ประเภทรายจ,ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม,เขาลักษณะรายจ,ายหมวดอื่นๆ รายการโครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย จํานวน 500,000.- บาท (หา
แสนบาทถวน) เพื่อใชจ,ายดังนี้
1. ค,าซื้อตัวอย,างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะหหาสารปนเป67อนในอาหาร
2. ค,าจางตรวจวิเคราะหสารปนเป67อนในอาหาร กรณีตรวจยืนยันผล
3. ค,าจัดซื้อชุดทดสอบเบื้องตนสําหรับตรวจวิเคราะหหาสารปนเป67อนในอาหารและน้ํา
4. ค,าวัสดุ อุปกรณ และสารเคมีที่ใชในการตรวจวิเคราะห
5. ค,าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
6. ค,าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
รวมเป0นเงิน 500,00๐ บาท
ทั้งนี้ ใหถัวเฉลี่ยจ,ายตามความเป0นจริงในกรณียอดใดยอดหนึ่งไม,พอ แต,ไม,เกินยอดงบประมาณที่ไดรับ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
9. การประเมินผลโครงการ
1. มีรายงานสรุปผลการตรวจเฝ:าระวังทางดานสุขาภิบาลอาหารแต,ละกลุ,มเป:าหมายทุกเดือน
2. กลุ,มเป:าหมายรอยละ 100 ไดรับการตรวจสอบดานสุขลักษณะทางกายภาพตามหลักการ
สุขาภิบาลอาหาร อย,างนอยปLละ 1 ครั้ง
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ประชาชนไดรับการคุมครองและเขาใจในการเลือกบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย
2. ผูประกอบการมีจิตสํานึกและมีความรับผิดชอบต,อผูบริโภคในการประกอบ ปรุง และจําหน,าย
อาหารที่สะอาดปลอดภัย
3. ก,อใหเกิดการมีส,วนร,วมระหว,างภาครัฐ องคกรเอกชน ผูประกอบการและประชาชน เพื่อการพัฒนา
ดานอาหารปลอดภัยอย,างยั่งยืน
4. เสริมสรางภาพลักษณที่ดีในดานอาหารปลอดภัยของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และ เป0น
การส,งเสริมการท,องเที่ยว
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการป:องกันควบคุมสัตวและแมลงพาหะนําโรค
1. หลักการและเหตุผล
สัตวหรือแมลงที่เป0นพาหะนําโรคคือสิ่งมีชีวิตที่เป0นพาหะของเชื้อโรค ซึ่งจะมีการส,งต,อจากแหล,งที่ติดเชื้อ
จากสัตวหรือจากมนุษยแลวทําการแพร,เชื้อไม,ว,าจะผ,านทางแหล,งแพร,เชื้อตัวกลางหรือว,าจะเป0น การแพร,เชื้อ
โดยตรงสู,ร,างกายมนุษย การแพร,เชื้อนั้นเกิดขึ้นไดโดยตรงดวยการกัด ต,อย หรือการติดเชื้อที่เนื้อเยื่อ หรือโดยทางออม
ผ,านทางการแพร,เชื้อของเชื้อโรค โดยสัตวหรือแมลงพาหะนําโรคส,วนใหญ,มีความสัมพันธใกลชิดกับมนุษย มักพบตาม

๑๐๙
แหล,งชุมชน ตลาด กองขยะ เพราะมีเศษขยะที่เหลือทิ้งเป0นแหล,งอาหาร
ซึ่งสิ่งแวดลอมดังกล,าวจะเป0นแหล,ง
ขยายพันธุของสัตวหรือแมลงพาหะนําโรคไดดี เชื้อโรคมักติดตามขน ขาลําตัว หรือมีเชื้อโรคปะปนอยู,
ในน้ํ า ลาย ป" ส สาวะหรื อ อุ จ จาระ สามารถนํ า โรคติ ด ต, อมาสู , ค น ซึ่ ง ส, งผลต, อสุ ข ภาพอนามั ย และเป0 น ป" ญ หาทาง
สาธารณสุขที่สําคัญ เช,น ยุงเป0นพาหะนําโรคไขเลือดออก ไขมาลาเรีย ไขเหลือง ไขสมองอักเสบ โรคเทาชาง
แมลงวันและแมลงสาบเป0นพาหะนําโรคอุจจาระร,วง ไทฟอยด บิด อหิวาตกโรค หนูเป0นพาหะนําโรคเลปโตสไปโรซีส
หรือฉี่หนู กาฬโรค สัตวปLกหรือนกเป0นพาหะนําโรคไขหวัดนก เป0นตน ดังนั้นการป:องกันควบคุมสัตวหรือแมลงพาหะนํา
โรคใหไดผลควรดําเนินการทั้งในชุมชน สถานศึกษา และตลาดสด โดยตองเฝ:าระวัง สํารวจหาแหล,งเพาะพันธุ แหล,งที่
อยู,อาศัย ความชุกชุมของสัตวหรือแมลงพาหะ เพื่อใช ในการวางแผนดําเนินการหามาตรการที่เหมาะสมในการ
ควบคุมและกําจัด โดยเริ่มจากการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ทําลายแหล,งแพร,พันธุใหหมดไป หรือลดนอยลงให
มากที่สุด ถือเป0นการควบคุมที่ใหผลถาวร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของ
ป"ญหาต, างๆ รวมทั้งสุ ขภาพชีวิต ของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธ รรมราช จึ งไดจั ดทําโครงการป:องกั น
ควบคุมสัตวและแมลงพาหะนําโรคขึ้น เพื่อป:องกันควบคุมโรคติดต,อระหว,างสัตวและคน และโรคที่เกิดจากสัตวและ
แมลงพาหะนําโรค ลดอัตราการป^วยหรือป:องกันการป^วยตายของประชาชนเนื่องจากสาเหตุดังกล,าว รวมถึงการสราง
ความมั่นใจใหแก,ประชาชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต,อไป
2. วัตถุประสงค0
1. เพื่อป:องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากสัตวและแมลงพาหะนําโรค และลดอัตราป^วยและป:องกันการ
ป^วยตายดวยโรคที่เกิดจากสัตวและแมลงพาหะนําโรคในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เพื่ อ กํ า จั ด และทํ า ลายแหล, ง เพาะพั น ธุ สั ต ว และแมลงพาหะนํ า โรคในพื้ น ที่ เ ขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
3. เพื่อรณรงคส,งเสริมใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสรางการมีส,วนร,วมในการ
ป:องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากสัตวและแมลงพาหะนําโรค
3. เป5าหมาย
ดําเนินการป:องกัน ควบคุม โรคติดต,อระหว,างสัตวและคน และโรคที่เกิดจากสัตวและแมลงพาหะนําโรค
ภายในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดแก, ชุมชน 63 ชุมชน สถานศึกษา วั ด และสถานที่ราชการหรื อ
เอกชน
4. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการและขออนุมัติ
2. จัดทําแผนปฏิบัติงานตามโครงการ และมอบหมายงานใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
3. ประสานงานกับหน,วยงานที่เกี่ยวของในการป:องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากสัตวและแมลงพาหะนํา
โรค
4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ สารเคมี และอื่นๆ ที่เกี่ยวของสําหรับใชในการป:องกันควบคุมสัตวและแมลงพาหะนํา
โรค
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5. จัดทําสื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับการควบคุมป:องกันโรคที่เกิดจากสัตวและแมลงพาหะนําโรค
6. รณรงคป:องกันและควบคุมโรค กําจัดแหล,งเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค
7. ใหสุขศึกษาประชาสัมพัน ธโดยผ,านสื่อต,างๆ ที่เหมาะสม เช,น วิทยุกระจายเสีย งชุมชน แผ,น
ป:ายรณรงค สื่อพิมพ และสื่อบุคคล
8. สอบสวนรายผูป^วย และใหคําแนะนําในการควบคุมป:องกันโรค
9. ควบคุมทําลายตัวแก,โดยการพ,นสารเคมีดวยหมอกควัน หรือการพ,นฝอยละออง ก,อนการระบาดของ
โรคและช,วงการระบาดของโรคไขเลือดออก รวมถึงกรณีมีผูป^วยในพื้นที่หรือ ตามคํารองขอใหฉีด
พ,นสารเคมีกําจัดยุง และฉีดพ,นสารเคมีหรือน้ํายาฆ,าเชื้อโรคเพื่อควบคุมป:องกันโรคที่เกิดจากสัตวและ
แมลงพาหะนําโรค
10. สรุปและรายงานผลโครงการ
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564
6. สถานที่ดําเนินการ
ภายในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดแก, ชุมชน 63 ชุมชน สถานศึกษา วั ด และสถานที่
ราชการหรื อเอกชน
7. งบประมาณ
เบิ ก จ, า ยจากงบประมาณรายจ, า ยประจํ า ปL แผนงานสาธารณสุ ข งานบริ ก ารสาธารณสุ ข และงาน
สาธารณสุขอื่น งบดําเนินงาน หมวดค,าใชสอย ประเภทรายจ,ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม,เขาลักษณะ
รายจ,ายหมวดอื่นๆ รายการโครงการป:องกันควบคุมสัตวและแมลงพาหะนําโรค จํานวน 1,000,000.- บาท เพื่อใช
จ,ายดังนี้
1. ค,าสารเคมีกําจัดยุง
1.1 สารเคมีกําจัดยุงสําหรับพ,นหมอกควัน
1.2 สารเคมีกําจัดยุงสําหรับพ,นฝอยละเอียด ยูแอลวี
2. ค,าทรายอะเบทเคลือบสารเคมีทีมีฟอส 1%
3. ค,าผลิตภัณฑโลชั่นป:องกันยุง
4. น้ํายาฆ,าเชื้อโรค
5. เหยื่อพิษกําจัดหนูสําเร็จรูป
6. ค,าวัสดุอุปกรณ สารเคมี และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับใชในการป:องกันควบคุมสัตว
และแมลงพาหะนําโรค
7. ค,าจัดจางทําป:ายประชาสัมพันธ แผ,นพับหรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
รวมเป0นเงิน 1,000,000.- บาท
ทั้งนี้ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได

๑๑๑
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
9. การประเมินผล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ประเมินผลและรายงานผลใหผูบริหารรับทราบเป0นระยะๆ
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. อัตราป^วย อัตราตายดวยโรคที่เกิดจากสัตวและแมลงพาหะนําโรคลดลง
1. แหล,งเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรคลดลง
2. ประชาชนมีความรู ความเขาใจ ความตระหนัก และมีส,วนร,วมในการป:องกันและควบคุมโรค ที่เกิด
จากสัตวและแมลงพาหะนําโรค รวมถึงประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกข0ไดโดยสะดวก
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป0นหน,วยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และ
มีเ ป:า หมายใหมีก ารบริก ารประชาชนในดานต,า งๆ ที่อ ยู,ใ นอํา นาจหนาที่ด วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนต,อประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือว,า ประชาชนเป0นศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอย,างสะดวกรวดเร็ว
และลดภาระของประชาชนเป0นสําคัญ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ใหการดํ า เนิ น งานดานบริ ก ารเป0 น ไปอย, า งต, อ เนื่ อ งและเป0 น การอํ า นวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกขเพื่อไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนต,างๆ
3. วัตถุประสงค0
3.1 เพื่อรับทราบป"ญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขป"ญหาไดอย,างถูกตองหรือ
นํามาเป0นขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขป"ญหาต,อไป
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแก,ประชาชนที่มาติดต,อราชการ ณ สํานักการประปา เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหว,างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่
4. เป5าหมาย
ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีส,วนได
เสี ย ที่ เ กี่ ย วของ โดยการปฏิ บั ติ ร าชการตองสามารถใหบริ การไดอย, า งมี คุณ ภาพ สามารถดํ า เนิ น การแลวเสร็ จ ภายใน
ระยะเวลาที่ กํ า หนด สรางความเชื่ อ มั่ น ไววางใจ รวมถึ ง ตอบสนองตามความคาดหวั ง /ความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีส,วนไดส,วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต,างกันไดอย,างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบ
การแกไขหรือบรรเทาป"ญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได
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5. วิธีดําเนินการ
5.1 จัดทําคําสั่งแต,งตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
5.2 เผยแพร,ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบช,องทางในการรองทุกข/รองเรียน
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อแกไขป"ญหาตามความจําเป0น
และเร,งด,วน
5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแต,เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช,องทางรอง
ทุกข/ รองเรียน ดังนี้
6.1 สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 075 - 342880 ต,อ 120 - 121
6.3 ทางเว็บไซต
6.4 ทางไปรษณีย
6.5 ทางโทรศัพทหมายเลข 075 - 356282 ตลอด 24 ชั่วโมง
7. งบประมาณดําเนินการ
ไม,ใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นว,าประชาชนไดมี
ส,วนร,วมในการสอดส,องดูแลสังคมและการอยู,ร,วมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปrดโอกาสใหประชาชนมีส,วนร,วม
ในการดําเนินงานของสํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปLนลายลักษณ0อักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข0ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง
ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข0
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาดานกฎหมายไกล,เกลี่ยและระงับขอพิพาทเบื้องตน
2.หลักการและเหตุผล
ดวยป"จจุบันประชาชนใชสิทธิดําเนินการทางกฎหมาย ไม,ว,าจะเป0นการดําเนินการทางละเมิด การดําเนินการ
ทางสัญญาทั้งทางแพ,ง ทางอาญา โดยฟ:องรองเทศบาลต,อศาลปกครองและศาลยุติธรรมเป0นจํานวนมาก ใน
ขณะเดียวกันก็มีประชาชนไดละเมิดกฎหมายที่เทศบาลถือปฏิบัติ เช,น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เป0น
ตน อันเป0นเหตุใหเทศบาลตองดําเนินคดีกับผูที่ฝ^าฝ6นไม,ปฏิบัติตามกฎหมายเหล,านั้น ทําใหทั้งประชาชนและเทศบาล
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ตองสูญเสียเวลา และงบประมาณหรือค,าใชจ,ายโดยไม,จําเป0น นอกจากนี้แลวยังก,อใหเกิดทัศนคติ(attitude)ที่ไม,ดีต,อ
กันอีกดวย
ฝ^ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน ไดพิจารณาป"ญหาดังกล,าวแลวเห็นว,า สาเหตุของขอพิพาทดังกล,าว
ส,วนหนึ่งมาจากการสื่อสารที่เขาใจไม,ตรงกัน การอธิบายขอเท็จจริงประกอบขอกฎหมายระหว,างเจาหนาที่ผูปฏิบัติกับ
ประชาชน รวมถึงการที่ประชาชนไม,ทราบว,าตองดําเนินการตามขั้นตอนอย,างไรใหถูกตองตามกระบวนการ จึงเห็น
ควรจัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาดานกฎหมาย ไกล,เกลี่ยและระงับขอพิพาทเบื้องตน
3.วัตถุประสงค0
1. เพื่อเป0นการลดหรือระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นโดยไม,จําเป0น
2. เพื่อเป0นการประหยัดเวลาและงบประมาณหรือค,าใชจ,าย
3. เพื่อก,อใหเกิดทัศนคติ(attitude)ที่ดีต,อกันระหว,างประชาชนและเทศบาล
4.เป5าหมาย
ลดหรือระงับขอพิพาทระหว,างประชาชนกับเทศบาล
5.พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6.วิธีดําเนินการ
1.จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
2.มอบหมายใหผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของเพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3.ประสานกับหน,วยงานที่เกี่ยวของทั้งหน,วยงานภายในและหน,วยงานภายนอก
4.แต,งตั้งคณะทํางาน
5.สรุปผลการดําเนินงานรายงานใหผูบริหารทราบ
7.ระยะเวลาดําเนินงาน
ปLงบประมาณ 2562 – 2564
8.งบประมาณ
ไม,ใชงบประมาณ
9.ผูรับผิดชอบโครงการ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
1. สามารถลดหรือระงับขอพิพาทระหว,างประชาชนและเทศบาล
2. เป0นการประหยัดเวลาและงบประมาณหรือค,าใชจ,ายของประชาชนและเทศบาล
3. ก,อใหเกิดทัศนคติ(attitude)ที่ดีต,อกันระหว,างประชาชนและเทศบาล
11.ที่ปรึกษาโครงการ
1. ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
2. นายพงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
3. นายไสว เขียวจันทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
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4. นายสมเธียร ภู,สันติสัมพันธ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
5. นายมนัส พงศยี่หลา รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององค0กรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดทําแผนพัฒนา งบประมาณ และการติดตามประเมินผลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2.หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติ การกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก,องคกรปกครอง
ส,วนทองถิ่น พ.ศ.2542 ไดบัญญัติให เทศบาลมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาของตนเอง เพื่อนําแผนพัฒนา
ประจําปLไปใชเป0นกรอบและแนวทางในการพัฒนาเทศบาล ใหดําเนินการไปทางทิศทางที่ถูกตองตรงตามวิสัยทัศน
ยุทธศาสตร และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว,าดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ องคกรปกครองส,วนทองถิ่น
2548 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กําหนดใหเทศบาลจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปL และแผนการดําเนินงาน ซึ่ง
บัดนี้ถึงกําหนดเวลาที่จะตองเตรียมการจัดทําแผนดังกล,าว
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว,าดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส,วนทองถิ่น
พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 กําหนดใหเทศบาลตองดําเนินการจัดทําร,าง
เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ,ายประจําปLใหแลวเสร็จภายใน 15 สิงหาคม ของทุกปL โดยใหใชแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองส,วนทองถิ่นเป0นแนวทาง ในการจัดทําร,างงบประมาณรายจ,ายประจําปL เพื่อนําเสนอขอรับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและจังหวัดนครศรีธรรมราชต,อไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว,าดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง ส,วนทองถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และตามพระราชกฤษฎีกาว,าดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารจัดการที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ต,อภารกิจของรัฐ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงไดดําเนินการโครงการนี้ขึ้นตามระเบียบดังกล,าว เพื่อให
การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ อํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
ในเขตเทศบาล
3. วัตถุประสงค0
2.1 วัตถุประสงค0ของการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
2.1.1 เพื่อแสดงจุดมุ,งหมายและแนวทางการพัฒนาของปLนั้นๆ
2.1.2 เพื่อใชเป0นกรอบแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ,ายประจําปL
2.1.3 แสดงความสัมพันธ เชื่อมโยง และสอดคลองกันระหว,างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห,งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาขององคกรปกครองส,วนทองถิ่นในเขตจังหวัด
นโยบายผูบริหาร แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปL และงบประมาณรายจ,ายประจําปL
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2.2 วัตถุประสงค0ของการจัดทํางบประมาณ
2.2.1 เพื่อเป0นแผนการใชจ,ายเงินของเทศบาล
2.2.2 เพื่อใหเทศบาลสามารถบริหารงานและพัฒนาเมืองไดตามความตองการของประชาชน
และทองถิ่น
2.2.3 เพื่อจัดทําเอกสารงบประมาณเผยแพร,แก,ชุมชน หน,วยงานที่เกี่ยวของ
ใชงานในหน,วยงาน
2.3 วัตถุประสงค0ของการติดตามประเมินผล
2.3.1 เพื่อติดตามผลการดําเนินงานโครงการ ว,าไดปฏิบัติตามขั้นตอน/กิจกรรมที่กําหนดไว
และบรรลุตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปLหรือไม, อย,างไร
2.3.2 เพื่อจัดเก็บขอมูลความพึงพอใจสนองตอบความตองการของประชาชน
2.3.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใหบริการสาธารณะ
2.3.4 เพื่อรวบรวมจัดเก็บขอมูลสําหรับการวางแผน และเป0นแนวทางการดําเนินงานในปLต,อไป
4. เป5าหมาย
เป5าหมายจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
3.1.1 จัดทําเอกสารแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ โดยเนนการมีส,วนร,วมของประชาชนทุกระดับ
- แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปL (พ.ศ. 2561-2564) 200 เล,ม/ต,อปL และแผนพัฒนาเทศบาล
เพิ่มเติม (กรณีตองทําเพิ่ม หรือมีงบประมาณเพิ่มเติม)
3.1.3 จัดทําเอกสารแผนการดําเนินงาน จํานวน 150 เล,ม/ต,อปL และแผนดําเนินงานเพิ่มเติม (กรณี
ตองทําเพิ่มหรือมีงบประมาณเพิ่มเติม)
3.1.4 จัดอบรมใหความรู สัมมนาและศึกษาดูงาน
3.1 เป5าหมายการจัดทํางบประมาณ
- จัดทําเอกสารงบประมาณรายจ,าย ประจําปLงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 จํานวน 350
เล,ม/ต,อปL และเอกสารงบประมาณรายจ,ายประจําปL (กรณีตองทําเพิ่มหรือมีงบประมาณเพิ่มเติม)
3.2 เป5าหมายการติดตามประเมินผล
- จัดทําเอกสารการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาล
จํานวน 150 เล,ม/ต,อปL
และจัดทําเอกสารติดตามผลการดําเนินงานรายไตรมาส
4. วิธีดําเนินการ
4.1 วิธีดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
4.1.1 ขั้นเตรียมการ
- จัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล งบประมาณ และการติดตามประเมินผล
- ประชุมกลุ,มย,อย
- ประชุมชี้แจงคณะทํางาน
4.1.2 เก็บรวบรวมขอมูล โดยกองวิชาการและแผนงาน ดังนี้
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- แผนงาน/โครงการที่มีอยู,ในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปL
- ผลการดําเนินงานในช,วงปLที่ผ,านมา ป"ญหา และอุปสรรค
- ประเด็นการพัฒนา ป"ญหา ความตองการ และนโยบาย
- นําขอมูลมาวิเคราะห รวบรวมประมวลผล
4.1.3 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกและลําดับความสําคัญของโครงการ
4.1.4 กําหนดวัตถุประสงคและเป:าหมายของโครงการ
4.1.5 จัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ
4.1.6 ประกอบแผน จัดทําร,างแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
4.1.7 ประชุมพิจารณาร,างแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปL โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เขามามีส,วนร,วมในการพิจารณาร,างแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ปLเทศบาล
4.1.8 อนุมัติแผน
- ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
- ไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
4.1.9 ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปL เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
4.1.10 จัดส,งเอกสารแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปL เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไปยังหน,วยงานที่
เกี่ยวของ ไดแก,
- คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
- อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
- องคการบริหารส,วนจังหวัด
- หน,วยงานที่เกี่ยวของอื่น
4.2 วิธีดําเนินการจัดทํางบประมาณ
4.2.1 แจงสํานัก/กอง ดําเนินการประมาณการรายจ,าย และแจงสํานักการคลัง
ประมาณการรายรับ
4.2.2 เจาหนาที่งบประมาณ หัวหนาส,วนราชการเจาของงบประมาณและกองวิชาการ
และแผนงานร,วมกันพิจารณา วิเคราะห ร,างงบประมาณรายจ,ายประจําของแต,ละส,วนราชการ
และพิจารณาประมาณรายรับ
4.2.3 นําร,างงบประมาณเสนอต,อนายกเทศมนตรี พิจารณาร,างงบประมาณรายจ,ายประจํา
และรายจ,ายเพื่อการลงทุน
4.2.4 จัดทําร,างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ,าย
4.2.5 จัดส,งร,างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ,ายใหสํานักปลัดเทศบาล ในการขอรับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
4.2.6 เมื่อร,างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ,าย ผูว,าราชการจังหวัดไดเห็นชอบแลว
จัดทําประกาศ จัดส,งใหส,วนราชการ เผยแพร,แก,ชุมชนและหน,วยงานที่เกี่ยวของ
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4.3 วิธีดําเนินการติดตามประเมินผล
4.3.1 ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล
4.3.2 ติดตามผลการดําเนินงานรายไตรมาสและรายงานผล
4.3.3 สรุปการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลประจําปL
4.3.4 เสนอสภาเทศบาลฯ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศใหประชาชน
ในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน
4.3.5 ประเมินผลความพึงพอใจ
5. ระยะเวลาดําเนินงาน
(ปLงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564)
6. หนวยงานรับผิดชอบ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
7. งบประมาณ
งบประมาณรายจ,ายประจําปL แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค,าใช
สอย ประเภทรายจ,ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม,เขาลักษณะรายจ,ายหมวดอื่นๆ โครงการต,างๆ (โครงการ
จัดทําแผนพัฒนา งบประมาณและการติดตาม
ประเมินผล) จํานวน 600,000 บาท/ต,อปL
1. ค,าตอบแทนคณะกรรมการต,างๆ
2. จัดทําเอกสารแผนพัฒนาชุมชน
3. จัดทําเอกสารแผนพัฒนาเทศบาลและแผนพัฒนา
เพิ่มเติม(กรณีที่ตองทําเพิ่มหรือมีงบประมาณเพิ่มเติม)

60,000 บาท

4.
5.
6.
7.
8.
9.

50,000
30,000
50,000
50,000
30,000
70,000

จัดทําเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ,าย
จัดทําเอกสารแผนดําเนินงาน
จัดทําเอกสารรายงานติดตามประเมินผล
จัดทําเอกสารการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาล
จัดทําเอกสารติดตามผลการดําเนินงานรายไตรมาส
จางประเมินความพึงพอใจดานบริการประชาชน
และดานสาธารณะ

10. การจัดทําประชาพิจารณ
รวมคาใชจาย
(หกแสนบาทถวน)

50,000 บาท
50,000 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

160,000 บาท
600,000 บาท
(คาใชจายแตละรายการถัวจายกันได)

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อนํามาปฏิบัติใหสอดคลอง
ตามแนวทางแผนยุทธศาสตรที่ไดวางไว

๑๑๘
8.2 แผนพัฒนาเทศบาล เป0นกรอบแนวทางในการจัดทํางบประมาณ
8.3 งบประมาณเป0นไปตามนโยบายและแนวทางของผูบริหาร และตามความตองการ
ของประชาชน
8.4 การใหบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8.5 สนองความตองการของประชาชน ประชาชนพึงพอใจ
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดทําแผนสุขภาพเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
1.หลักการและเหตุผล
แผนสุขภาพชุมชนเป0นกระบวนการที่ชุมชนมีส,วนร,วมคิด ร,วมคนหา ร,วมเรียนรู ร,วมกําหนดทิศทาง ร,วมจัด
กิจกรรมการพัฒนาและร,วมรับผลประโยชน โดยเริ่มจากการสํารวจขอมูล วิเคราะหขอมูล สภาพป"ญหา และการ
ประเมินศักยภาพของชุมชน เพื่อใชเป0นเครื่องมือใหเกิดการทบทวนตนเอง โดยคํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิ
ป"ญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในชุมชนรวมทั้งแกไขป"ญหาที่เกิดขึ้นตามศักยภาพของชุมชน กระตุน
ประชาชนใหเกิดความกระตือรือรนในการพัฒนาชุมชนของตัวเอง ตลอดจนใหความร,วมมือกับกิจกรรมดานสุขภาพ
ของชุมชน
ป"จจุบันป"ญหาดานสุขภาพส,วนใหญ, เป0นป"ญหาดานพฤติกรรมของบุคคลที่มีสาเหตุมาจากป"จจัยหลายๆดานที่
ผสมผสานกันอันไดแก, ป"จจัยส,วนบุคคลที่มาจากพันธุกรรม เจตคติ ความรู และความเขาใจ ป"จจัยดานครอบครัว
ชุมชน สังคม ที่มีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ซึ่งการแกไข จะตองใชกลวิธีการ
ดําเนินงานในหลายวิธี และใชระยะเวลาในการดําเนินงานที่ต,อเนื่อง โดยอาศัยความร,วมมือของทุกภาคส,วนและบุคคล
ที่เป0นเจาของสุขภาพ
ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนสุขภาพชุมชนบรรลุวัตถุประสงค กองการแพทย โรงพยาบาลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชจึงไดจัดทําโครงการจัดทําแผนสุขภาพเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนขึ้น โดยมีระบบการจัดเก็บขอมูล
ดังกล,าวโดยใชเครื่องมือ เช,น แบบสอบถามฐานขอมูลระบบสุขภาพ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร เป0นตน ทั้งนี้เพื่อใช
เป0นแนวทางการแกไขป"ญหาและกําหนดทิศทางการดําเนินงานใหแก,หน,วยบริการประชาชน ภาคีที่เกี่ยวของและ
พัฒนาใหเกิดสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต,อไป
2.วัตถุประสงค0
2.1 เพื่อให อสม,ผูนําชุมชน,ผูนําศาสนาและประชาชน มีส,วนร,วมในการสํารวจ/วิเคราะหขอมูลสภาพป"ญหา
และการประเมินศักยภาพของชุมชน
2.2 เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่
2.3 เพื่อนํามาใชเป0นแนวทางในการแกไขป"ญหาและกําหนดทิศทางการดําเนินงานและใหความรูแก, อสม.
ประชาชนและภาคีเครือข,าย
3.เป5าหมาย
ชุมชนในเขตศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจํานวน 6 เขต รวม 62 ชุมชน
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4.ขั้นตอนการดําเนินงาน
 สรางทีมงาน ไดแก, อสม. ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และประชาชน
 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจการจัดทําแผนสุขภาพชุมชนและการเก็บขอมูล
 สํารวจขอมูลพื้นฐานของชุมชน
o ขอมูลทั่วไปของชุมชน
o ขอมูลประชากรของชุมชน กลุ,มวัยต,างๆ
o ขอมูลดานสุขภาพ
o ขอมูลดานสิ่งแวดลอม
 จัดทําเวทีประชาคม
 วิเคราะหป"ญหาดานสุขภาพของชุมชน
 จัดทําแผนสุขภาพชุมชน
5.ระยะเวลาในการดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564
6.สถานที่ดําเนินการ
ที่ทําการชุมชน ทั้ง 63 ชุมชน
7.งบประมาณ
งบประมาณประจําปL อุดหนุนทั่วไป ตั้งไวเป0นเงิน 465,000 บาท
8.ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
4.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ,มเป:าหมายเขาร,วมโครงการมากกว,ารอยละ 80
4.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ,มเป:าหมายมีการเก็บขอมูลการจัดทําแผนสุขภาพชุมชนรอยละ 80
3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม การแต,งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว,าดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส,วนทองถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองส,วนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อใหเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในฐานะองคกรปกครองส,วนทองถิ่นรูปแบบเทศบาล มี
องคกรในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว,าดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
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องคกรปกครองส,วนทองถิ่น พ.ศ.2548 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแต,งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชขึ้น
2.วัตถุประสงค0
เพื่อส,งเสริมใหตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส,วนไดมีส,วนร,วมตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นและใหคําแนะนํา
ในติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและแผนพัฒนาสี่ปL เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เพื่อเสนอต,อผูบริหารเทศบาล สภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย,างนอยปLละสองครั้ง
4. เป5าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 13 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมเทศบาลเป0นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม,ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานวิจัยและประเมินผล ฝ^ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เพื่อเป0นองคกรในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชและแผนพัฒนาสี่ปLเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดวยความถูกตอง โปร,งใส สุจริต และให
ความสําคัญในการต,อตานการทุจริต
11. ที่ปรึกษาโครงการ
1. ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ
2. นายพงศสินธุ เสนพงศ
3. นายไสว
เขียวจันทร
4. นายสมเธียร ภู,สันติสัมพันธ
5. นายมนัส พงศยี่หลา

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
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มิติ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค0กรปกครองสวนทองถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ,นดิน ว,าดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 ขอ 5 กําหนด “ใหหน,วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในของ
ระเบียบฯ ดังกล,าวเป0นแนวทาง” และขอ 6 กําหนด “ใหผูรับตรวจรายงานต,อคณะกรรมการตรวจเงินแผ,นดิน ผู
กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย,างนอยปLละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวัน นับจาก
วันสิ้นปLงบประมาณ ต,อมาสํานักงานการตรวจเงินแผ,นดินไดปรับปรุงเนื้อหาการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ
ประเมินผลการควบคุมภายในบางส,วน รวมทั้งปรับลดรูปแบบการจัดทํารายงานตั้งแต,ปLงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป0น
ตนไป ดังนั้ นเพื่อเป0น การถื อปฏิบั ติตามที่ระเบียบฯ กํา หนด เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช จึงไดมีการจัดทํ าและ
รายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ,นดินกําหนดเป0นประจําทุกปL โดยมุ,งหวังใหมีการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อจะเป0นเครื่องมือสําหรับผูบริหารของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชในการกํากับดูแล และเป0นการป:องกันการทุจริตภายในหน,วยงานได
3. วัตถุประสงค0
1. เพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน จัดวางระบบการควบคุมภายในตามที่
ระเบียบฯ กําหนด
2. เพื่ อใหการจั ด ทํ า รายงานการควบคุ มภายในของเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช เป0 น ไปอย, า งถู กตอง
และแลวเสร็จทันกําหนดเวลาตามที่ระเบียบฯ กําหนด
4. เป5าหมาย
1. สํ า นั ก/กองของเทศบาลนครนครศรีธ รรมราช สามารถจัด ทํ า แบบรายงานการควบคุ มภายในระดั บ
หน,วยงานย,อย (สํานัก/กอง) ภายในกําหนดเวลาตามที่ระเบียบฯ กําหนด
2. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สามารถรายงานการควบคุมภายในระดับองคกร ภายในกําหนดเวลาตามที่
ระเบียบฯ กําหนด
5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานัก/กองของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีการดําเนินงาน
1. แต,งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร
2. แต,งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน,วยงานย,อย (สํานัก/กอง)
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกส,วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

๑๒๒
4. คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ นผลการควบคุ มภายใน ระดับ หน, ว ยงานย,อย ดํ าเนิน การประเมิ น
องคประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการควบคุ มภายใน ระดั บ องค กร ดํ า เนิ น การรวบรวมแบบฯ
เพื่อจัดทํา รายงานการควบคุ มภายในระดับองคกร และนําเสนอผู บริหาร พรอมจัดส, งรายงานใหผูกํากั บดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ,นดินตามระเบียบฯ ขอ 6
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณ
ไม,ใชงบประมาณ
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
1. ผูบริหารและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในมีความรู ความเขาใจดานการควบคุ ม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยง สามารถทําแผนบริหารความเสี่ยงตามที่ระเบียบฯ กําหนด
2. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สามารถประเมินและรายงานระบบควบคุมภายในของหน,วยงานเป0นไป
ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และรายงานใหผูที่เกี่ยวของภายในกําหนดเวลาตามที่ระเบียบฯ กําหนด
3. ช,วยป:องกัน ลดโอกาสความผิดพลาดต,อการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชนสูงสุดต,อองคกรและประชาชน
โดยรวม
10. ที่ปรึกษาโครงการ
1. ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ
2. นายพงศสินธุ เสนพงศ
3. นายไสว เขียวจันทร
4. นายสมเธียร ภู,สันติสัมพันธ
5. นายมนัส พงศยี่หลา
6. นายประจักษ ทองบัว
11. ผูรับผิดชอบโครงการ

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หน,วยตรวจสอบภายใน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินกรใหมีการจัดทําแผนปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง
และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมการจัดการความเสี่ยง
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร0
1. แผนยุทธศาสตร0ชาติ 20 ปX
ที่ 3: ยุทธศาสตรการพัฒนาและการเสริมสรางศักยภาพคน

๑๒๓
2. แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
ที่ 2: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถสูงและมีประสิทธิภาพ ขอที่ 2.2 พัฒนา
คุณภาพการบริการ คุณภาพสถานพยาบาลและควบคุมกํากับมาตรฐานสถานบริการสุขภาพมีความเสมอภาค
ในดานมาตรฐานครอบคลุมบริการทุกระดับและเป0นตลาดบริการสุขภาพที่มีความเป0นธรรม
3. ไทยแลนด0 4.0
ที่ 2: กลุ,มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย
4. หลักประชารัฐ (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)
ที่ 3: การเพิ่มพูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพภาครัฐ
5. ยุทธศาสตร0จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ 4: การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมใหน,าอยู,เขมแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีคุณภาพ
6. ยุทธศาสตร0การพัฒนาขององค0กรกปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ขอ 2. ส,งเสริมสนับสนุนการสรางนวัตกรรมอย,างเป0นระบบแผนปฏิบัติการ
ป5องกันการทุจริต มิติ การสรางเสริมและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
7. ยุทธศาสตร0การพัฒนาขององค0การบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
8. ยุทธศาสตร0โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ที่ 7: เพิ่มคุณภาพและศักยภาพการบริการของรพงและศูนยบริการสาธารณสุขเครือข,าย ขอ a. เร,งรัดพัฒนา
คุณภาพโรงพายาบาลและศูนยบริการสาธารณสุขเครือข,าย
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองการแพทย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยนางสาวสุรัสวดี กัมมารเจษฎากุล
086-948-0823
โครงการ
(√) ใชงบประมาณจากเงินงบประมาณ
แหลงงบประมาณ เงินงบประมาณ หมวดค,าใชสอย โครงการยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลใหเป0นโรงพยาบาลที่ผ,าน
รับรองคุณภาพฯ และการบริการไดรับความไววางใจจากประชาชน
หนวยงานที่รับผิดชอบ คณะกรรมการความเสี่ยง
1.หลักการและเหตุผล
ระบบการจัดการความเสี่ยงเป0นเครื่องมือสําคัญในการดูแลผูรับบริการใหไดรับความปลอดภัย และเป0นระบบ
ที่สําคัญในกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลใหไดมาตรฐาน
ป"จจุบันระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มุ,งเนนใหบุคลากรคนหา
และรายงานความเสี่ยงจากหน,วยงานในโรงพยาบาล มีการรวบรวมสถิติอุบัติการณและความเสี่ยงประจําเดือน มีการ
ทบทวนและแกไขโดยหน,วยงาน แต,การรายงานอุบัติการณและความเสี่ยงยังไม,ครอบคลุม ขอมูลไม,สมบูรณ ไม,ไดรับ
การทบทวนและแกไขอย,างเป0นระบบ จากการวิเคราะหพบว,า บุคลากรในโรงพยาบาลขาดองคความรูและทัศนคติ
ที่ดีในเรื่องการจัดการความเสี่ยง ตั้งแต,กระบวนการคนหาและการรายงานความเสี่ยง
คณะกรรมการความเสี่ยงโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงจัดโครงการอบรมการจัดการความเสี่ยง
ในโรงพยาบาลขึ้นเพื่อใหบุคลากรมีองคความรูเกี่ยวกับความเสี่ยง สามารถปรับทัศนคติที่ดีในการจัดการความเสี่ยง

๑๒๔
สามารถจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาลไดอย,างมีประสิทธิภาพ ก,อใหเกิดการใหบริการที่มีคุณภาพและผูรับบริการ
ปลอดภัย
2.วัตถุประสงค0โครงการ
2.1 เขาใจความหมายของความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง ระบบบริหารความเสี่ยง
2.2 สามารถวิเคราะหความเสี่ยงในหน,วยงานตนเองได
2.3 สามารถกําหนดแนวทางการป:องกันความเสี่ยงในหน,วยงานตนเองได
2.4 ตระหนักในความสําคัญและมีเจตคติที่ดีต,อการรายงานอุบัติการณ
2.5 สามารถจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาลได
2.6 เพื่ อ สรางจิ ต สํ า นึ ก และความตระหนั ก ใหแก, บุ ค ลากรในการสรางคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ต, อ องค กร
(แผนปฏิบัติการป:องกันทุจริต มิติที่ 4 ขอ 4.1)
3.วิธีดําเนินงาน
3.1 วิทยากร/หน,วยงาน
- ภญ. นุชนาฎ ตัสโต เภสัชกร โรงพยาบาลท,าศาลาและคณะ
3.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
- เขียนโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
- จัดส,งโครงการ
- ประสานวิทยากร
- ประสานงานคณะกรรมการความเสี่ยงและหน,วยงานต,างๆที่เกี่ยวของ
- จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณต,างๆในการฝUกอบรม
- จัดการฝUกอบรม
- ประเมินผลโครงการ
3.3 ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
3.4 สถานที่ดําเนินโครงการหองประชุมชั้น 4 อาคาร 3 โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
4.กลุมเป5าหมาย
- คณะกรรมการความเสี่ยง
- บุคลากรกองการแพทย
5.เป5าหมายและการประเมินผล
5.1 เป:าหมายโครงการ
- กลุ,มเป:าหมายเขาร,วมอบรม มากกว,า รอยละ 80
- จํานวนการรายงานอุบัติการณเพิ่มขึ้น
- บุคลากรกลุ,มเป:าหมายใหคะแนนระดับความเสี่ยงไดถูกตอง (ทําแบบประเมินก,อนและหลัง
อบรม)
- เพื่อใหเกิดความจงรักภักดีต,อองคกร ลดผลกระทบในการทํางานและสรางคุณลักษณะอันพึง
ประสงคต,อองคกร ทํางานเป0นทีม ลดขอรองเรียน ผลสําเร็จของงาน

๑๒๕
5.2 ผลลัพธ จํานวนการรายงานและความครอบคลุมของการรายงานเพิ่มขึ้น
6.รายละเอียดคาใชจายโครงการ
ใชงบประมาณทั้งสิ้น 60,000 บาท
7.ประโยชน0ที่จะไดรับ
- บุคลากรมีความรูเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาล
- บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการจัดการความเสี่ยง
- บุคลากรสามารถจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลได
- หน,วยงานมีจํานวนรายงานความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย,างนอย 10%
4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางที่
สามารถดําเนินการได
4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ – จายเงิน การ
หาประโยชน0จากทรัพย0สินของทางราชการ
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการรายงานผลการใชจ,ายเงินใหประชาชนไดรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานดานการคลังของสํานักการประปาเป0นการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือ
สั่งการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยู,ในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง
ประชาชนหรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสราง ความสะดวกใหแก,ประชาชนมากที่สุดถูกตองทั้งระเบียบ
กฎหมาย ขอเท็จจริง ไม,มีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไม,เลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปร,งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร,งใสไม,เกิดการทุจริตคอรรัปชัน มีการทํางานมีกระบวนการที่
โปร,งใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหน,วยงานภายในและภายนอกไม,พบขอบกพร,อง มีกระบวนการทาง
การคลังที่เปrดเผยขอมูลอื่นต,อประชาชน
3. วัตถุประสงค0
3.1 เพื่อใหเกิดความโปร,งใสสามารถตรวจสอบได
3.2 การใชงบประมาณอย,างคุมค,าและเปrดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได
3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ
3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอย,างเปrดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการ
ทํางานขององคกร ใหมีความโปร,งใส สามารถเปrดเผยขอมูลข,าวสาร เปrดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกตองได
4. เป5าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว,าดวยการ
รับเงิน การเบิกจ,ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองส,วนทองถิ่น พ.ศ. 2547
และ ที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงป"จจุบันโดยเปrดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรี
ธรรมราชภายในเกาสิบวันนับแต,วันสิ้นปL และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามที่กรมส,งเสริมการปกครอง
ทองถิ่นกําหนดเพื่อนําเสนอผูบริหารทองถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกล,าวโดยเปrดเผย เพื่อใหประชาชน
ทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม,ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอย,างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ,ายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสรางการมีส,วนร,วมของประชาชนในพื้นที่หรือผูรับบริการ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การติดตามงบประมาณค,าที่ดินและสิ่งก,อสราง”
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ,ายประจําปLงบประมาณของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอ
เมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช ในส,วนความรับผิดชอบของสํานักการช,าง ตามรายงาน
รายละเอียดประมาณการรายจ,ายงบประมาณรายจ,ายทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค,าที
ดินและสิ่งก,อสราง ประเภทค,าก,อสรางสิ่งสาธารณูปโภค
3. วัตถุประสงค0
3.1 เพื่อใหการดําเนินการจัดทําค,าที่ดินและสิ่งก,อสรางเป0นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว,าดวย
การพัสดุของหน,วยการบริหารราชการส,วนทองถิ่น พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10
พ.ศ. 2558

๑๒๗
3.2

เพื่อใหการดําเนินการจัดทําค,าที่ดินและสิ่งก,อสรางเป0นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว,าดวย
การรับเงิน การเบิกจ,ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
ส,วนทองถิ่น พ.ศ. 2541

4. เป5าหมาย/ผลผลิต
แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค,าทีดินและสิ่งก,อสราง ประเภทค,าก,อสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค จํานวน 43 โครงการ สามารถเบิกจ,ายไดทันตามปLงบประมา
5. พื้นที่ดําเนินการ
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
เฝ:าติดตามขั้นตอนการดําเนินการของงบประมาณค,าที่ดินและสิ่งก,อสราง ปLงบประมาณ พ.ศ.
2562 -2564 โดยดําเนินการจัดแผนงานของโครงการ โดยเริ่มจาก สํารวจ เขียนแบบ ประมาณราคา
เสนอลงนาม ส,งพัสดุ เพื่อดําเนินการในการจัดจาง สามารถติดตามได 3 เดือน/ครั้ง ในหนึ่งปL จะดําเนินการ
ติดตามจํานวน 4 ครั้ง หรือการติดตามไตรมาส
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
ในระยะเวลา 1 ปLงบประมาณ (ตั้งแต,วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน
จะมีการรายงานการติดตามใหฝ^ายวิชัยประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 4 ครั้ง
ครั้งที่ 1) ในระหว,างวันที่ 1 ตุลาคม
ครั้งที่ 2) ในระหว,างวันที่ 1 มกราคม
ครั้งที่ 3) ในระหว,างวันที่ 1 เมษายน
ครั้งที่ 4) ในระหว,างวันที่ 1 กรกฎาคม
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม,มี
9. ผูรับผิดชอบ
ฝ^ายบริหารงานทั่วไป สํานักการช,าง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค,าทีดินและสิ่งก,อสราง ประเภทค,าก,อสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค จํานวน 43 โครงการ การขออนุมัติเบิกจ,ายเป0นไปตามวัตถุประสงคของหน,วยงาน และถูกตอง
ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

๑๒๘
4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแล การจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม“การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช เห็ น ถึ ง ประโยชน จากแนวคิ ด การบริ ห ารราชการแบบมี ส, ว นร, ว มตาม
เจตนารมณของรั ฐ ธรรมนู ญ พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริห ารราชการแผ, น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ.2545 พระราช
กฤษฎีกาว,าดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ไทย(พ.ศ.2556-2561) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงไดดําเนินการส,งเสริมการมีส,วนร,วมของประชาชน โดย
การกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อใหประชาชนเขามามีส,วนร,วมโดยผ,าน
ช,องทางหรือกลไกในการร,วมเป0นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลข,าวสารและแสดงความคิดเห็น ได
เรี ยนรูการบริห ารราชการแบบมี ส, วนร,ว มหรื อการบริห ารราชการในระบบเปrด จากการปฏิ บัติ จริ ง เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชสามารถพัฒนาระดับการเปrดโอกาสใหประชาชนเขามามีส,วนกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุนการ
ปรับเปลี่ยนสู,การบริหารราชการที่เปrดเผยโปร,งใส เนนการมีส,วนร,วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อ
ตอบสนองความตองการและเพื่อประโยชนของประชาชนเป0นสําคัญ
3. วัตถุประสงค0
3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีส,วนร,วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
3.2 เพื่อป:องกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ใหเกิดการ
พัฒนาไดอย,างคุมค,า
4. เป5าหมาย/ผลผลิต
4.1 ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขาร,วมเป0นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจางไดแก, คณะกรรมการเปrดซองสอบราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ เป0นตน
6.2 จัดทําคําสั่งแต,งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว,าดวยการพัสดุของ
องคกรปกครองส,วนทองถิ่น พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 มิไดกําหนดใหมีการแต,งตั้งใหมีผูแทนชุมชนเขา
ร,วมเป0นกรรมการ แต,เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขาร,วมตรวจสอบเพื่อใหการ
ดําเนินงานเป0นไปอย,างซื่อตรง โปร,งใส

๑๒๙
6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแก,คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่และ
ตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอย,างละเอียดและ
ถูกตอง
7. ระยะดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม,ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ฝ^ายพัสดุและทรัพยสิน สํานักการคลัง สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10. ผลลัพธ0
การจัดซื้อจัดจางของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความโปร,งใน โดยมีตัวแทนประชาชนร,วมตรวจสอบ
และไม,เกิดป"ญหาการทุจริตคอรรัปชัน
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมคณะกรรมการต,างๆ ตามระเบียบพัสดุ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คณะกรรมการเปrดซองสอบราคาการตรวจรับพัสดุ การตรวจการจาง เป0นกระบวนการที่มีความสําคัญที่จะ
บริหารสัญญาใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเป0นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในประกาศและสัญญาอย,างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งผูที่ไดรับแต,งตั้งใหทําหนาที่คณะกรรมการเปrดซองสอบราคาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุคณะกรรมการตรวจการ
จาง จะตองมีความรูความเขาใจในอํานาจหนาที่ ใหเป0นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว,าดวยการพัสดุ ปL 2535
และที่แกไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และเขาใจเงื่อนไขขอกําหนดที่ระบุไวในสัญญาเป0นอย,างดี เพราะ
หากไม,เขาใจหรือเขาใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม,ครบถวนในหนาที่ความรับผิดชอบ ตามอํานาจหนาที่ของตนเองที่
ไดรับการแต,งตั้งใหทําหนาที่แลว อาจทําใหเกิดความเสียหายต,อ องคกรปกครองส,วนทองถิ่นหรือบุคคลอื่น นอกจากนี้
อาจจะตองรับผิดชอบทางแพ,ง อาญา วินัย หรือถูกฟ:องรองต,อศาลปกครองได
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เห็นถึงความสําคัญของการเปrดซองสอบราคา การตรวจรับพัสดุ และการ
ตรวจการจาง ประกอบกับไดมีการเชิญใหประชาชนเขามามีส,วนร,วมในคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ เพื่อ
ความโปร, ง ใส จึ ง ไดจั ด โครงการอบรมคณะกรรมการต, า งๆ ตามระเบี ย บพั ส ดุ เพื่ อ ใหผู ที่ ไ ดรั บ แต, ง ตั้ ง ทํ า หนาที่
คณะกรรมการต,างๆ มีความรู ความเขาใจ ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายไดอย,างถูกตอง
3.วัตถุประสงค0
เพื่อใหผูปฏิบัติงานและผูไดรับการแต,งตั้งใหเป0นคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุฯ ทําหนาที่ตรวจงานจาง
อย,างถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวของ

๑๓๐
4. เป5าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการเปrดซองสอบราคา การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจาง
5. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เสนอโครงการใหผูบริหารอนุมัติ
6.2 จัดอบรมใหความรูแก,คณะกรรมการเปrดซองสอบราคา การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจาง
6.3ทําหนังสือเชิญประชาชน/ตัวแทนชุมชน/และผูที่เทศบาลเชิญเขาร,วมเป0นคณะกรรมการต,างๆ ร,วมอบรม
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไม,ใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
ฝ^ายพัสดุและทรัพยสิน สํานักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10. ตัวชี้วัด
10.1 ประชาชน/ตัวแทนชุมชน/และผูที่เทศบาลเชิญเขาร,วมเป0นคณะกรรมการต,างๆ ตามระเบียบพัสดุฯ
ไดรับความรูในการจัดซื้อจัดจาง และสามารถนําไปปฏิบัติหนาที่อย,างถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบที่
เกี่ยวของ
10.2 ทําใหเกิดความโปร,งใสในการจัดซื้อจัดจางทุกขั้นตอน
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมการบูรณาการปฏิบัติงานดานพัสดุระหว,างภาครัฐและประชาชน
๒. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ง านดานพั ส ดุ ฯ เป0 น งานที่ สํ า คั ญ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ งบประมาณและ
การเงิ น การบั ญ ชี ซึ่ ง จะตองมี ก ารดํ า เนิ น การใหเป0 น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ฯ หนั ง สื อ สั่ ง การและ
วิ ธี ก ารจะไดมาซึ่ ง พั ส ดุ ฯ นั้ น ส, ว นใหญ, ไ ดมาจากการจั ด ซื้ อ จั ด จางแทบทั้ ง สิ้ น และการดํ า เนิ น การดั ง กล, า ว
จะตองดําเนินการระหว,างภาครัฐและประชาชนที่เกี่ยวของในการปฏิบัติร,วมกัน จึงมีความจําเป0นที่จะตองมีการ
ส,งเสริมใหความรู ความเขาใจ ในเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ ฯ โดยเฉพาะขั้นตอนและวิธีดําเนินการในเรื่องการจัดซื้อจัด
จาง และการตรวจรับพัสดุ ฯ เป0นตน
ดังนั้นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงไดมีนโยบายในการพัฒนาองคกรดานการจัดซื้อจัดจาง และ
การตรวจรั บ พั ส ดุ ฯ เพื่ อ ใหบุ ค ลากรในองค กรและประชาชนผู ที่ เ กี่ ย วของ มี ค วามเขาใจในระเบี ย บ ฯ

๑๓๑
หลั ก เกณฑ มี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ ถู ก ตอง เป0 น ธรรม และเกิ ด ความโปร, ง ใส ตามขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ของงานพั ส ดุ ฯ
จึงไดจัดทําโครงการอบรมการบูรณาการปฏิบัติงานดานพัสดุ ฯ ระหว,างภาครัฐและประชาชน ขึ้น
๓. วัตถุประสงค0
๑. เพื่อใหบุคลากรในองคกรและประชาชนที่เกี่ยวของ มีความรู ความเขาใจในหลักการจัดซื้อจัดจาง
การตรวจรับพัสดุ ฯ และงานที่เกี่ยวของ ไดอย,างถูกตอง
๒. เพื่ อ ใหประชาชนไดมี ค วามตระหนั ก ในการร, ว มตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านดานพั ส ดุ ฯ
และงานที่เกี่ยวของ
๔. เป5าหมาย
- จั ด อบรมใหกั บ คณะผู บริ ห าร พนั กงานเทศบาล ลู กจางประจํ า ผู ปฏิ บั ติ งานที่ เ กี่ ย วของ และ
ประชาชนผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานดานพัสดุ ฯ จํานวน ๘๐ คน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
หองประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และสถานที่
อื่น ๆ เช,น โรงแรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป0นตน
๖. วิธีดําเนินการ
๑. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๒. จัดทําคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
๓. ติดต,อประสานวิทยากร,สถานที่จัดอบรมสัมมนา
๔. จัดทํากําหนดการอบรมสัมมนา
๕. กําหนดรูปแบบการอบรมสัมมนา
๖. ประชาสัมพันธผูที่มีความประสงคเขาร,วมกิจกรรม
๗. จัดเตรียมเอกสารวัสดุอุปกรณ สําหรับการอบรมสัมมนา
๘. จัดกิจกรรมรูปแบบการอบรมสัมมนา
๙. ติดตามประเมินผลโครงการและสรุปประเมินผลเสนอผูบริหาร
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔
๘. งบประมาณ
เบิกจ,ายจากงบประมาณรายจ,ายประจําปL แผนงานบริหารงาน ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
ดําเนินงาน หมวดค,าใชสอย ประเภทรายจ,ายที่เกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม,เขาลักษณะรายจ,ายหมวดอื่น ๆ
(โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล จํานวน 80,000 บาท)

๑๓๒
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
๑. คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ และประชาชนผูที่เกี่ยวของ
ในการปฏิบัติงานดานพัสดุ ฯ จํานวน ๘๐ คน มีความรู ความเขาใจ ในหลักการจัดซื้อจัดจาง การตรวจรับพัสดุ ฯ
และงานที่เกี่ยวของ ไดถูกตอง มากขึ้น
๒. คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ และประชาชนผูที่เกี่ยวของ
ในการปฏิบัติงานดานพัสดุ ฯ จํานวน ๘๐ คน มีความตระหนักในการร,วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน ดานพัสดุ ฯ
และงานที่เกี่ยวของ เพิ่มขึ้น
๑๐. ที่ปรึกษาโครงการ
๑. ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
๒. นายพงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
๓. นายไสว เขียวจันทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
๔. นายสมเธียร ภู,สันติสัมพันธ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
๕. นายมนัส พงศยี่หลา รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานการเจาหนาที่ ฝ^ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล
4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ+ายบริหารตาม
กระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝbกใฝ+ฝ+ายใด
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม การติดตามผลการแกไขป"ญหาที่สมาชิกสภาเทศบาลฯ นําเสนอในการประชุม
สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส,งเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองส,วนทองถิ่น เกี่ยวของกับหลายองคประกอบ และ
หลายฝ^ายโดยเฉพาะอย,างยิ่งบุคลากรทองถิ่น อันไดแก, ฝ^ายบริหารและฝ^ายสภาขององคกรปกครองส,วนทองถิ่นที่มา
จากการเลือกตั้ง ฝ^ายขาราชการองคกรปกครองส,วนทองถิ่น บุคลากรเหล,านี้มีบทบาทและตองทําหนาที่ของตนอย,าง
เขมแข็ง เพื่อเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส,วนร,วมโดยใหมีกระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไขป"ญหาภายในองคกรปกครองส,วนทองถิ่นและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน และที่สําคัญตองมีการส,งเสริมการมีส,วนร,วมในการเสนอการแกป"ญหาใหกับประชาชน
รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองส,วนทองถิ่น
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถิ่น เกี่ยวกับการมีส,วนร,วมใน
การปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการติดตามผลการแกไขป"ญหาที่สมาชิกสภาเทศบาลฯ นําเสนอในการประชุมสภา

๑๓๓
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อดําเนินการติดตามผลการแกไขป"ญหาทั่วไปตลอดจนการสอบถามแนวทาง การ
ดําเนินการและแกไขป"ญหาต,างๆใหกับประชาชนในทองถิ่น ที่สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนําเสนอในการ
ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. วัตถุประสงค0
3.1 เพื่อเป0นการส,งเสริมใหสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีบทบาทในการปฏิบัติงานและการมี
ส,วนร,วมในการเสนอป"ญหาความเดือดรอนทั่วไปของประชาชนในเขตเทศบาล
3.2 เพื่อเป0นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ^ายบริหาร
3.3 เพื่อเป0นการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
3. เป5าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 24 คน
4. พื้นที่ดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
5. วิธีดําเนินการ
5.1 รวบรวมและสรุปป"ญหาทั่วไปตลอดจนการสอบถามแนวทางการดําเนินการและแกไขป"ญหาต,างๆใหกับ
ประชาชนในทองถิ่น ที่สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนําเสนอ ในการประชุมสภาเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช
5.2 แจงทุกหน,วยงานทราบและดําเนินการตรวจสอบ แกไขป"ญหาใหแลวเสร็จและรายงานใหงานวิจัยและ
ประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน ทราบ
5.3 สรุปผลการดําเนินการเสนอผูบริหารทราบ
5.4 รายงานสภาเทศบาลทราบในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชครั้งต,อไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
6. งบประมาณดําเนินการ
ไม,ใชงบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
9.1 ทําใหสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีบทบาทและมีส,วนร,วมในการเสนอป"ญหาความ
เดือดรอนทั่วไปของประชาชนในเขตเทศบาล
9.2 ทําใหเกิดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ^ายบริหาร

๑๓๔
9.3 ทําใหการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป0นไปอย,างต,อเนื่อง สามารถแกไขป"ญหาความเดือดรอน
และตอบสนองความตองการของประชาชนไดอย,างทันท,วงที ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต,อเทศบาล
10. ที่ปรึกษาโครงการ
1. ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ
2. นายพงศสินธุ เสนพงศ
3. นายไสว
เขียวจันทร
4. นายสมเธียร ภู,สันติสัมพันธ
5. นายมนัส พงศยี่หลา

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝ5าระวังการทุจริต
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล
2.หลักการและเหตุผล
สถาบันครอบครัวเป0นสถาบันพื้นฐานที่เป0นหลักของสังคม เป0นรากฐานที่สําคัญของการ พัฒนาคน
และสังคม โดยทําหนาที่หล,อหลอมและขัดเกลาความเป0นมนุษยใหแก,สมาชิกในครอบครัว
ดวยการอบรมเลี้ยงดู
พรอมทั้งปลูกฝ"งคุณธรรม จริยธรรม ค,านิยม และถ,ายทอดวัฒนธรรมของสังคม ใหแก,สมาชิกครอบครัว เพื่อให
สมาชิกครอบครัวมีพัฒนาการตามวัยและเติบโตเป0นบุคคลที่มีคุณภาพ รูจักหนาที่ความรับผิดชอบและเป0นกําลัง
สําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห,งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย โดยให
องคกรปกครองส,วนทองถิ่นจัดตั้งงบประมาณและส,งเสริมการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เสริมสรางสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว,างสมาชิกในครอบครัว การป:องกันและแกไขป"ญหาครอบครัวในชุมชน การส,งเสริมการจัดตั้งศูนยใหการ
ช,วยเหลือสําหรับนโยบายที่เนนหนักและมุ,งผลสัมฤทธิ์ ไดแก, การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว การ
ยุติความรุนแรงในครอบครัว การป:องกันแกไขป"ญหาการมีเพศสัมพันธก,อนวัยอันสมควร และการตั้งครรภในวัยรุ,น
เป0นตน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดเห็นความจําเป0นเร,งด,วนที่ทุกชุมชนในเขตพื้นที่ จะตองร,วมกันสราง
สถาบันครอบครัวใหมี ความเขมแข็งอบอุ,น จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในเขต
เทศบาล ขึ้น
3.วัตถุประสงค0ของโครงการ
1. เพื่อสรางความรักความเขาใจและความสัมพันธที่ดีระหว,างสมาชิกในครอบครัว
2. เพื่อปลูกฝ"ง สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหสมาชิกในครอบครัว ช,วยเหลือชุมชน สังคมและส,วนรวม
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
3. เพื่อเพิ่มเติมความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของสมาชิกครอบครัว (บทบาทของ

๑๓๕
สามีภรรยา บทบาทของพ,อแม, บทบาทของลูก) และปลูกฝ"งวิถีการดําเนินชีวิตที่ดี
4. เพื่อส,งเสริมการมีส,วนรับผิดชอบต,อสังคม เพื่อจะไดไม,สรางป"ญหาใหกับตนเอง ครอบครัว สังคม และมี
ส,วนร,วมในการป:องกันและแกไขป"ญหา
4. เป5าหมาย
สมาชิกครอบครัวในชุมชนเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกอบดวย พ,อ แม, ลูก
5. สถานที่ดําเนินการ
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดประชุมหารือร,วมกับประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 4 เขต เกี่ยวกับแนวทาง การดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว
2. ประสานงานกลุ,มเป:าหมายจากทุกชุมชนในเขตเทศบาล วิทยากรและหน,วยงานที่เกี่ยวของ
3. กําหนดวัน เวลาและสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม
4. ขออนุมัติดําเนินโครงการฯ
5. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ
6. จัดอบรมตามแผนการดําเนินงานและกําหนดการ
7. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงานโครงการและรายงานผูที่เกี่ยวของต,อไป
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
8. งบประมาณ
งบประมาณรายจ,ายทั่วไปประจําปLงบประมาณ กองสวัสดิการสังคม แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน งานส,งเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน หมวดค,าใชสอย ประเภทรายจ,าย ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม,เขาลักษณะรายจ,ายหมวดอื่นๆ (โครงการเสริมสรางความเขมแข็ง ของสถาบันครอบครัวในเขต
เทศบาล) งบประมาณตั้งไว 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน)
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม ฝ^ายพัฒนาชุมชน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0

1. สมาชิ ก ครอบครั ว ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของสถาบั น ครอบครั ว เขาใจหลั ก การดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่
เหมาะสม รูเท,าทันและเฝ:าระวังป"ญหาของครอบครัวที่อาจเกิดขึ้น
2. สามารถสรางความสัมพันธที่ดีระหว,างสมาชิกในครอบครัว คือ เกิดความรัก ความเขาใจและความ
ผูกพันระหว,างพ,อแม,ลูก มีการสื่อสารที่ดีระหว,างสมาชิกในครอบครัว และมีการใชหลักธรรม (คุณธรรม จริยธรรม) ใน
การดําเนินชีวิตครอบครัว

๑๓๖
3. สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ไดรับการปลูกฝ"ง สรางจิตสํานึกและความตระหนัก
ในการช,วยเหลือชุมชน สังคมและส,วนรวม
4. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันในการป:องกันป"ญหาต,าง ๆ เช,น ยาเสพติด โรคเอดส พฤติกรรมทางเพศ
เป0นตน สามารถนําความรูไปใชใหเป0นประโยชนต,อตนเอง ครอบครัวและชุมชน
5. ครอบครัวที่ผ,านการฝUกอบรมสามารถเป0นตนแบบทางสังคมและนําไปขยายผลต,อไป
4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมการรวมพลังต,อตานการทุจริตของทุกภาคส,วน
๒. หลักการและเหตุผล
ตามยุ ท ธศาสตร ชาติ ร ะยะ ๒๐ ปL ดานความมั่ น คงในเรื่ อ งการปฏิ รู ป การบริ ห ารประเทศ
และพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอรรัปชั่น สรางความร,วมมือในกระบวนการยุติธรรม และแผนพัฒนา ฯ ฉบับ
ที่ ๑๒ กํ า หนดทิ ศ ทางในการพั ฒ นาประเทศที่ มุ, ง เนนการขจั ด การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น และยุ ท ธศาสตร จั ง หวั ด
ที่ ไ ดกํ า หนดใหการพั ฒ นาองค กรและการบริ ห ารกิ จ การบานเมื อ งที่ ดี โดยมี ก รอบแนวทางในการป: อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตของหน,วยงานใหเป0นไปอย,างถูกตอง ดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อร,วมกันสรางสังคมที่
ปลอดการทุจริตคอรรัปชั่น และกรมส,งเสริมการปกครองทองถิ่น ไดมีพันธกิจในการใหคําปรึกษาแนะนํา ประสาน
และสนับสนุน การบริหารจัดการและการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองส,วนทองถิ่น
ให
สามารถปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ไดอย,างมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยมีการกําหนดยุทธศาสตรดาน
การเพิ่มความเขมแข็งในการบริหารจัดการองคกรปกครองส,วนทองถิ่นภายใตหลักธรรมาภิบาล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดเล็งเห็นความสําคัญของการปฏิรูปประเทศ และการเสริมสราง
สั ง คมใหเขมแข็ ง และปลอดการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น ของภาครั ฐ และประชาชน จึ ง ไดจั ด ทํ า โครงการอบรม
การรวมพลังต,อตานการทุจริตของทุกภาคส,วน ขึ้น
๓. วัตถุประสงค0
๑. เพื่อสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับแนวทางการแกไขป"ญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
๒. เพื่อเป0นการส,งเสริมใหมีการดําเนินการเฝ:าระวังการทุจริต
๔. เป5าหมาย
- จัดอบรมใหกับ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
ตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ และตัวแทนชุมชน จํานวน ๒๕๐ คน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
หองประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
สถานที่อื่น ๆ เช,น โรงแรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๓๗
๖. วิธีดําเนินการ
๑. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๒. จัดทําคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน
๓. ติดต,อประสานวิทยากร,สถานที่จัดอบรมสัมมนา
๔. จัดทํากําหนดการอบรมสัมมนา
๕. กําหนดรูปแบบการอบรมสัมมนา
๖. ประชาสัมพันธผูที่มีความประสงคเขาร,วมกิจกรรม
๗. จัดเตรียมเอกสารวัสดุอุปกรณ สําหรับการอบรมสัมมนา
๘. จัดกิจกรรมรูปแบบการอบรมสัมมนา
๙. ติดตามประเมินผลโครงการและสรุปประเมินผลเสนอผูบริหาร
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – พ.ศ. ๒๕๖๔
๘. งบประมาณ
เบิกจ,ายจากงบประมาณรายจ,ายประจําปLงบประมาณ แผนงานบริหารงาน ทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบดําเนินงาน หมวดค,าใชสอย ประเภทรายจ,ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม,เขาลักษณะรายจ,าย
หมวดอื่น ๆ (โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล
จํานวน 150,000 บาท)
๙. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ0
๑. คณะผู บริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาล พนั ก งานเทศบาล ลู ก จางประจํ า พนั ก งานจาง
ตามภารกิ จ พนั ก งานจางทั่ ว ไป ผู ปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วของ และตั ว แทนชุ ม ชน จํ า นวน ๒๕๐ คน มี ค วามรู
ความเขาใจ เกี่ยวกับแนวทางการแกไขป"ญหาการทุจริตคอรรัปชั่น
๒. คณะผู บริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาล พนั ก งานเทศบาล ลู ก จางประจํ า พนั ก งานจาง
ตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ และตัวแทนชุมชน จํานวน ๒๕๐ คน ร,วมดําเนินการเฝ:า
ระวังการทุจริต
๑๐. ที่ปรึกษาโครงการ
๑. ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
๒. นายพงศสินธุ เสนพงศ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
๓. นายไสว เขียวจันทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
๔. นายสมเธียร ภู,สันติสัมพันธ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
๕. นายมนัส พงศยี่หลา รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานการเจาหนาที่ ฝ^ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล

