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1. ความเปนมา

บทที่1
บทนํา

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 – 2560)
ไดใหความสําคัญตอการสรางจิตสํานึกของประชาชนใหมีทัศนคติและคานิยมในการตอตานการทุจริต ดวยการ
ประสานความรวมมือกับเครือขายภาคีทั้งในประเทศและตางประเทศ พรอมทั้งไดกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
ที่เกี่ยวของไว คือ
วิ สั ย ทั ศ น “สั ง คมไทย มี วิ นั ย โปร ง ใส ยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและร ว มป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต เปนที่ยอมรับในระดับสากล”
สําหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไดเนนที่การบูรณาการการทํางานขององคกร/หนวยงานที่เปน
องคหลักรวมกับภาคีเครือขายในการตอตานการทุจริต และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทุกภาคสวนเพื่อ
เฝาระวังปญหาการทุจริต จึงไดกําหนดยุทธศาสตรที่สําคัญในการปองกันการทุจริต คือ
ยุทธศาสตรที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิด
ของคนในทุกภาคสวนในการรักษาประโยชนสาธารณะ
ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 บู ร ณาการการทํ า งานของหน ว ยงานในการต อ ต า นการทุ จ ริ ต และพั ฒ นา
เครือขายในประเทศ
จากการที่สํานักงาน ป.ป.ช. ไดดําเนินโครงการสงเสริมทองถิ่นปลอดทุจริต โดยคัดเลือกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดีเดน ดานการปองกันการทุจริต ตั้งแตป 2552 เปนตนมา มีผลบงชี้หรือยืนยันใหเห็นเปน
รูป ธรรมได วา มีองคกรปกครองส ว นท องจํ านวนไมนอย ไดยึดถือหรือมีความมุงมั่นที่จะบริห ารราชการใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น มีการบริหารใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ใหความสําคัญ
กับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเหลานี้ มีความพรอมที่จะ
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต เพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรูและขยายผล
หรือขยายเครือขายไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ ตอไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558 ไดประกาศใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับรางวัล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดนและที่ดี ดานการปองกันการทุจริต ตั้งแตป พ.ศ.2552 – 2557 ที่สมัครใจเขา
รวมโครงการฯ ใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต กับสํานักงาน ป.ป.ช. ในการ
สงเสริมสนับสนุนการขยายเครือขาย ดานการปองกันการทุจริตไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงอื่นๆ ตอไป
จํานวน 61 แหง ทั้งนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. ยังไดพัฒนาองคปกครองสวนทองทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกันการ
ทุจริต ใหเปนองคแหงการเรียนรูและขยายเครือขายดานการปองกันการทุจริตตอไป โดยรวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต รุนที่ 1 – 2 (ป 2556 – 2557) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย
ชักชวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการในป 2557 จํานวน 344 แหง และป
2558 จํานวน 979 แหง รวมจํานวน 1,323 แหง

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

2
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงาน ป.ป.ช. จึงไดจัดทําคูมือ “การจัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น” เพื่อเผยแพรแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ปองกัน
การทุจริตใหครอบคลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศซึ่งมีจํานวน ๗,๘๕๓ แหง (ที่มา : สวนวิจัย และ
พัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสราง สํานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสรางขอมูล จํานวน องคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น ณ วั น ที่ 9 มี น าคม 2558 กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น
จาก
www.dia.go.th/work/abt/index.jsp) ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถศึกษาการจัดทําแผนปองกันการ
ทุจริตไดดวยตนเองจากคูมือ นําไปสูการ พัฒนาจัดทําแผนปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการปองกันการ
ทุจริตขององคกรของตนเองได
๒. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
(1) เพื่อขยายแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ไปยังองคกรปกครอง สวน
ทองถิ่นอื่นๆ ใหครอบคลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ
(2) เพื่อรณรงคและขยายแนวคิดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส
และมีความเข็มแข็งในการบริหารราชการ เพื่อใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐาน ในการ
ปองกันการทุจริตขององคกรตนเอง
(3) เพื่อสรางความตระหนักถึงปญหาการทุจริตที่สงผลกระทบตอประเทศอยางรายแรง ใหแก
คณะผูบริหารหรือขาราชการ พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงประชาชนในทองถิ่น และเสริมสราง
ทัศนคติคานิยมในความซื่อสัตยสจุ ริต คุณธรรม จริยธรรม และการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
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บทที่ 2
กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 4 มิติ ดังนี้
มิติที่ ๑ การปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต
๑.๑ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.1.1 สร า งจิ ตสํ า นึ ก และความตระหนั ก ในการปฏิ บั ติ ร าชการตามอํ า นาจหนา ที่ ให บั งเกิ ด
ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น
1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
1.1.3 สรางจิตสํานักและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกัน แหงผลประโยชน
หรือมีผลประโยชนทับซอน
๑.๒ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต
1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ
1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๓ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน
1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต
1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ
1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพือ่ ปองกันการทุจริต
๒.๑ มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ เชน
2.1.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งใน เรื่องการ
บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
2.1.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรั พย สิ น ของทางราชการ โดยยึ ดถื อและปฏิบัติให เปน ไปตามกฎหมาย ระเบีย บ กฎเกณฑ ที่เกี่ย วข องอยา ง
เครงครัด
2.1.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิด ความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ
2.2 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี
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2.2.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ ประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศของ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2.2.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ ราชการแทน
หรือการดําเนินการอื่นใดของผูม ีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๓ การเชิ ดชู เ กีย รติ แกห นว ยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติป ฏิบัติตนใหเป น ที่
ประจักษในลักษณะดังนี้
2.3.1 ใหความวามชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
2.3.2 มีความซื่อสัตย สุจริต คุณธรรม จริยธรรม
2.3.3 ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๔ มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.4.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการ ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี
2.4.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอที่ไดดําเนินการ ตามอํานาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.4.3 ดํ า เนิ นการให มีเ จาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนิน การใหเปน ไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ โดยมิชอบ

มิติที่ ๓ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
๓.๑ จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน โดย
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร งบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑวิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบ และตรวจสอบได
3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่เปนประโยชนกับ
การมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน
๓.๒ การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการ ตาม อํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอ ความเปนอยู และสุขอนามัยของ
ประชาชนในทองถิ่น
3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก
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3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษร ใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกขไดทราบถึงการ
ไดรับ ระยะเวลา และผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน/รองทุกข
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสว นรวมบริหาร กิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ
3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
มิติที่ ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทํา แผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง การประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติ ตาม
แผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
๔.๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสว นรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาร ราชการตาม
ชองทางที่สามารถดําเนินการได
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ
จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ
4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
๔.๓ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจ ใน การปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ฝายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด
๔.๔ การพัฒนาเครือขายการปองกันการทุจริต
4.4.1 เขารวมเปนหรือจัดตั้งเครือขายในและนอกพื้นที่ ในการปองกันการทุจริต
4.4.2 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
(1) มีการขยายแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ไปยังองคกรปกครอง สวน
ทองถิ่นอื่นๆ ใหครอบคลุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ
(2) รณรงคและขยายแนวคิดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใส และมี
ความเขมแข็งในการบริหารราชการ เพื่อใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐาน ในการ
ปองกันการทุจริตขององคกรตนเอง
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(3) เกิดความตระหนักถึงปญหาการทุจริตที่สงผลกระทบตอประเทศอยางรายแรง ใหแกคณะ
ผูบริหารหรือขาราชการ พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงประชาชนในทองถิ่น และเสริมสราง ทัศนคติ
คานิยมในความซื่อสัตยสจุ ริต คุณธรรม จริยธรรม และการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
แนวความคิดการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 4 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 การปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ การเมือง
ฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยดําเนินการในลักษณะ
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิด ประโยชนสุข
แกประชาชนในทองถิ่น
1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
1.1.3 สรางจิตสํานักและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน หรือการ
มีผลประโยชนทับซอน
1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น โดยดําเนินการในลักษณะ
1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต
1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ
1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน โดยดําเนินการในลักษณะ
1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต
1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ
1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ เชน
2.1.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนงเงินเดือน และการมอบหมายงาน
2.1.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด
2.1.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ
2.2 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2.2.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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2.2.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.3 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
ในลักษณะดังนี้
2.3.1 ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น
2.3.2 มีความซื่อสัตย สุจริต คุณธรรม จริยธรรม
2.3.3 ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๔ มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.4.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี
2.4.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอที่ไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.4.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน โดย
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได
3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เปนประโยชนกับ
การมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน
๓.๒ การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน / รองทุกขของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการ ตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย
ของประชาชนในทองถิ่น
3.2.2 มีชอ งทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษร ใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการ
ไดรับ ระยะเวลา และผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน/รองทุกข
๓.๓ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสว นรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ
3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสว นรวมในการจัดหาพัสดุ
3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสว นรวมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
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มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง การประเมินระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม แผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
๔.๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางที่
สามารถดําเนินการได
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ
การบรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง
4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ
จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสนิ ของทางราชการ
4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
๔.๓ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด
๔.๔ การพัฒนาเครือขายการปองกันการทุจริต
4.4.1 เขารวมเปนหรือจัดตั้งเครือขายในและนอกพื้นที่ ในการปองกันการทุจริต
4.4.2 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต
มิติที่ 1 การปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต
การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
๑. ผลเสียของการกระทําทุจริตตอตําแหนงหนาที่
ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นถูกมองวาทุจริต โดยเฉพาะการใชอํานาจตามตําแหนงหนาที่ ไดแก อํานาจปกครอง
เชน อํานาจในการอนุมัติ อนุญาต ที่มีมาก จะสงผล ดังนี้
(๑) ภาพรวมของการกระจายอํานาจ การทุจริตมีสวนทําใหลดการกระจายอํานาจลง
รัฐจะพยายามไมใหอํานาจและถายโอนอํานาจคืนสูการปกครองสวนกลาง เนื่องจากเห็นวาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใชอํานาจในทางมิชอบ ทําใหรัฐพยายามหนวงรั้งอํานาจไว
(๒) การชวงชิงบทบาท อํานาจ หนาที่ จากคูแขง เนื่องจากเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใชอํานาจในทางมิชอบ รัฐเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมมีความพรอมในการใชอํานาจ
(๓) การขาดการสนับสนุนจากประชาชน ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดมีเสียงเรื่องการ
ใชอํานาจในทางมิชอบ ประชาชนจะไมสนับสนุนการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๔) การถูกลงโทษจากกระบวนการตรวจสอบ ถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดถูกตรวจสอบ
แลวชีวิตจะไมมีความสุข แมวาจะไมไดเปนผูกระทําการทุจริตเอง แตถาผูใตบังคับบัญชากระทําการทุจริตแลวถูก
หนวยงานตางๆ ตรวจสอบ ก็จะทําใหชีวิตของเราไมมีความสุขเพราะผูนั้นอยูภายใตบังคับบัญชาของเรานั่นเอง
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2. จิตสํานึกและความตระหนักของฝายการเมืองระดับทองถิ่น
(๑) ไมใชพอคา ที่จะมาหากําไร
(๒) มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ของผูนํา
(๓) ผูอาสาประชาชน อาสามาทํางานใหประชาชน
(๔) มิใช “นักตกเบ็ด”
(๕) เปนที่พึ่งของประชาชน
(๖) มีอํานาจจากประชาชน อํานาจที่มีอยูนั้นเปนอํานาจของประชาชน ประชาชนเปนผูมอบอํานาจให
(๗) ใชอํานาจเพื่อสาธารณะ ใหใชอํานาจที่ไดจากประชาชนเพื่อจิตสาธารณะ การตัดสินใจทุกอยางตอง
เปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ
(๘) ใชอํานาจตามกฎหมาย อํานาจที่ประชาชนใหมาไมใช อํานาจลนฟาวาจะทําอะไรก็ไดแตตองใชอํานาจ
ตามกฎหมายที่กําหนดไว
(๙) ตอง (ถูก) ตรวจสอบได
(๑๐) บันไดสูการเมืองระดับชาติ ที่มีคุณคา ระบบการเมืองในอนาคตจะดีกวาปจจุบันสามารถกาวสูการ
เปนนักการเมืองระดับชาติไดอยางภาคภูมิและมีคุณคาตอระบบการเมือง ซึ่งมีความเชื่อวาถาสรางนักการเมืองใน
ระดับทองถิ่นไดดีแลวก็จะนําไปสูการเปนนักการเมืองระดับชาติที่ดีมีคุณคาไดเชนกัน
ดังนั้น จึงขอใหฝา ยการเมืองระดับทองถิ่นอยาคิดเขามาเปนนักการเมืองเพียงเพื่อมาหาผลประโยชน
กอบโกยผลประโยชน จากทองถิ่น ซึ่งถาทานคิดเชนนั้นถือวาทานคิดสั้น คือ ทานมองเฉพาะหนาไมไดมองระยะ
ยาว
3. จิตสํานึกและความตระหนักของฝายประจํา
(1) ขาราชการทองถิ่น คือ ขาราชการของรัฐ ขาราชการทองถิ่นไมใชขาราชการระดับรอง
ขาราชการประเภท 2 หรือเปนลูกไล แตขาราชการทองถิ่น คือ ขาราชการที่มีศักดิ์ศรีเทากับขาราชการสวนกลาง
และภูมิภาค มีคุณภาพมีศักยภาพเทากับขาราชการสวนอื่นๆ ดังนั้น ขาราชการทองถิ่นตองมีความภูมิใจในความ
เปนขาราชการทองถิ่นของตนเอง
(๒) รักษาผลประโยชนของรัฐและสาธารณะ เมื่อเปนขาราชการของรัฐ ฐานคติของไทย
ขาราชการ คือ ผูรับใชรัฐและรับใชพระเจาแผนดิน ดังนั้น เมื่อเปนขาราชการของรัฐ ตองมุงรักษาผลประโยชน
ของรัฐ แมวาจะอยูในองคการบริหารสวนตําบลเล็กๆ ก็ตาม
(๓) ยึด “กฎ” โดยไมกลัว “กด” ใหบริหารงานตามระเบียบ กฎ กติกาทุกอยาง เพราะเมื่อ
ยึดกฎ ปฏิบัติตามกฎแลวก็ไมตองกลัววาจะมีความผิด แตหากทาน “กลัวกดโดยไมยึดกฎ” หมายถึง การที่กลัว
การกด การบีบบังคับของผูบริหารหรือผูมีอํานาจ และทําตามคําสั่งของบุคคลเหลานั้น โดยไมยึดกฎไมทําตาม
กฎระเบียบ ยอมเปนการกระทําที่ผิด สุดทายตนเองจะเปนผูเดือดรอนโดยตรวจสอบและถูกจับกุมในที่สุด
(๔) ปฏิบัติตามฝายการเมืองที่ถูกกฎหมาย กลาวคือใหปฏิบัติตามนโยบายของฝายการเมืองอยา
นําเอากฎระเบียบมาเปนกรอบ เปนขอหามและปฏิเสธ ไมปฏิบัติตามนโยบายของฝายการเมือง แตใหปฏิบัติตาม
นโยบายของฝายการเมืองโดยใหยึดความถูกตองตามกฎระเบียบของราชการ
(๕) ดุลยภาพระหวาง “นาย” กับ “ความถูกตอง” ใหสรางดุลยภาพความสมดุลระหวาง
นาย(ผูบังคับบัญชา) และความถูกตอง เปนศาสตรและศิลปที่ตองอาศัยดุลยภาพ
(๖) ปฏิเสธการเอาตัวรอดแบบ “ศรีธนญชัย” ใหสรางความถูกตองยืนอยูบนพื้นฐานแหงกฎ
และระเบียบ
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(๗) ไมสรางความมั่งคั่งภายใตตําแหนงราชการ การสรางความมั่งคั่งและความร่ํารวยภายใต
ตําแหนงหนาที่ทางราชการเปนสิ่งไมยั่งยืน ไดมาแลวก็ตองหมดไป ขาราชการตองคอยๆ สั่งสม เก็บหอม รอบริบ
ทีละเล็กทีละนอย
(๘) “ความพอเพียง” ปองกัน “ความโลภ ความอยาก” ใหยึดหลักความพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ซึ่งความพอเพียง เปนการปองกันความโลภและความอยากได อยาคิดหาเงิน
ในทางที่มิชอบเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง
(๙) พรอมถูกตรวจสอบ ขาราชการทองถิ่นตองพรอมถูกตรวจสอบจากการใชอํานาจของตนเอง
หากตนเองใชอํานาจโดยปฏิบัติถูกตองตามกฎระเบียบ ก็ไมตองกลัวการถูกตรวจสอบใดๆ ทั้งสิ้น
(๑๐) “ของรอน” ทําให “เกาอี้รอน” ของรอนไมดี ไมตองกินของรอน ใหกินของสบายเย็นๆ
การสรางจิตสํานึกและความตระหนักของประชาชน/เยาวชน
๑. ประชาชน/เยาวชนมีจิตสํานึก/ความตระหนัก เพื่ออะไร
(๑) ความเปนเจาของทองถิ่น เกิดความรูสึกวาเปนเจาของทองถิ่น ซึ่งการที่ประชาชนรูสึกวา
เปนเจาของทองถิ่นจะกอใหเกิดประโยชนตอการบริหารงานของทองถิ่น กลาวคือ เมื่อประชาชนในทองถิ่นเกิด
ความรูสึกเปนเจาของทองถิ่นประชาชนก็จะใหความรวมมือชวยกันดูแลทองถิ่นของตนเอง
(๒) ความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย การที่ประชาชนมีความตระหนักวาการ
ทุจริตเปนเรื่องไมดี เปนคุณสมบัติของการสรางพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย
(๓) การรวมสรางวัฒนธรรมการเมืองประชาธิปไตย ถาประชาชนมีความตระหนักวาการทุจริต
เปนเรื่องไมดี จะกอใหเกิดการสรางวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
(๔) การปองกันรักษาประโยชนสาธารณะของทองถิ่น ตองใหประชาชนและเยาวชนตระหนัก
การรักษาผลประโยชนสาธารณะทองถิ่น ซึ่งจะทําใหประชาชนและเยาวชนเกิดจิตสํานึกรักบานเกิดของตนเอง
ตามมา
(๕) สรางพลังอํานาจของประชาชน/เยาวชน ตองสรางพลังของประชาชนใหมากขึ้น
2. ผลดีที่ประชาชนมีจิตสํานึกและความตระหนัก
(๑) การบริหารทองถิ่นตองระมัดระวัง ประชาชนจะใหความสนใจกับผูบริหารทองถิ่น ซึ่งทํา
ใหผูบริหารทองถิ่นตองระมัดระวังไมประมาทในการบริหารงาน ตองมีความละเอียดรอบคอบ การบริหารงาน
ตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ หากประชาชนไมใหความสนใจผูบริหารทองถิ่นแลว จะสงผลทําใหผูบริหาร
ทองถิ่นบริหารงานที่ผิดพลาดได
(๒) ไมเลือก/เลือก บุคคลที่มีแนวโนมทุจริต/ไมทุจริต ซึ่งจะทําใหไมเกิดปญหาการทุจริต
(๓) ไมเรียกรอง/รองขอ สิ่งที่นําไปสูการทุจริต ประชาชนจะไมเรียกรองหรือรองขอในสิ่งที่
ไมถูกตอง ซึ่งการทุจริตเกิดจากการเรียกรองหรือรองขอในสิ่งที่ไมถูกตอง เมื่อประชาชนไมเรียกรองหรือรองขอ
ในสิ่งที่ไมถูกตองจึงทําใหผูบริหารเกิดความสบายใจในการบริหารงาน ไมตองสรรหาสิ่งตางๆ ที่ประชาชนรอง
ขออยางไมถูกตอง นําไปสูการทุจริตได
(๔) การใชอํานาจทางปกครองเพื่อประโยชนสาธารณะ เมื่อผูบริหารทองถิ่นใชอํานาจ
ทางการปกครองตามกฎหมายจัดการกับสิ่งที่ประชาชนทําไมถกู ตอง เพื่อประโยชนสาธารณะ ประชาชนใน
ทองถิ่นจะไมตอตานการกระทําของผูบริหารทองถิ่น เพราะประชาชนเขาใจวาเปนการกระทําที่ถูกตอง
ตองจัดการผูที่ทําไมถูกตอง
(๕) การใชงบประมาณทุกบาททุกสตางคเพื่อสาธารณะ ผูบริหารทองถิ่นจัดสรรงบประมาณทุก
บาททุกสตางคเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ
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(๖) เต็มใจเสียภาษีทองถิ่น ประชาชนเต็มใจเสียภาษี เกิดความรูสึกวาภาษีที่เสียไปเกิด
ประโยชนตอตัวประชาชนเอง
(๗) เปนพลังผลักดันการกระจายอํานาจ ประชาชนจะเปนผูเรียกรอง และผลักดันใหมีการ
กระจายอํานาจสูทองถิ่นมากขึ้น
3. ผลดีที่เยาวชนมีจิตสํานึกและความตระหนัก
(๑) เปนการสรางพลเมืองรุนใหม ไดพลเมืองรุน ใหมที่จะตองมาทดแทนรุน เกา
(๒) ลดคติ “โกงไมเปนไร ทําประโยชนใหประชาชน” ลบฐานคติที่วา “โกงไดไมเปนไร
ทําประโยชนใหประชาชน” หากเยาวชนมีความตระหนักแลวจะไดไมตองกลัววาจะมีการโกงเกิดขึ้น ซึ่งการโกง
ในวัยเรียนจะทําใหเกิดการโกงในวัยทํางานตามมาดวย ซึ่งความคิดที่วาตนเองทําประโยชนไดมากมายโกงเพียง
เล็กนอยไมเปนไรเปนความคิดที่ผิด ตองพิจารณาวาการโกงกับการทําประโยชนเปนคนละเรื่องกัน
(๓) ไดนักการเมืองรุนใหม
(๔) สรางความหวงใย และผูกพันทองถิ่น เยาวชนจะเกิดความผูกพันและมีความหวงใย
ทองถิ่น มีความเขาใจทองถิ่น นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นของเยาวชน
(๕) เปนพลังพัฒนาทองถิ่น
(๖) มีทัศนคติที่ดี ตอการเมืองการปกครองทองถิ่น
4. แนวทางการสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชน
(1) การบริหารงานจะตองใหประชาชนรูวา ทําอะไร ทําที่ไหน ทําอยางไร
(2) สงเสริมองคกรประชาชนหรือกลุมประชาชน เชน กรรมการชุมชน คณะกรรมการหมูบ า น
เปนตน สงเสริมใหมีกลุมที่หลากหลายและใหกลุมมีความตระหนักตอการบริหารงานที่โปรงใสปราศจาก
การทุจริต
(3) เปดประตูใหประชาชนเขาถึงองคกรได เปดกวางใหประชาชนเขาถึงการบริหารงานได
เพื่อใหฝา ยการเมืองและฝายประจําทราบวาการบริหารงานเกิดปญหาตรงไหน จากเสียงสะทอนของประชาชน
(4) มีการใหรางวัลหรือสิ่งตอบแทนแกประชาชน/กลุมประชาชน ซึ่งการใหรางวัลหรือสิ่งตอบ
แทนเปนทั้งเงินและไมใชเงิน เชน การสนับสนุนงบประมาณในการทําโครงการตางๆ ของประชาชน
5. แนวทางการสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเยาวชน
(1) ดานการศึกษาในระบบ/นอกระบบ เชน การสอดแทรกเนื้อหาการสรางจิตสํานึกในระบบ
การศึกษา การจัดทําเปนหลักสูตรการศึกษา
(2) การสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน ทั้งนี้ ผูบริหารทองถิ่นตองเปนผูสรางจิตสํานึกและความ
ตระหนัก สรางความเขาใจแกเยาวชนดวยตนเอง
(3) การสนับสนุนกลุมเด็กเยาวชนใหเฝาระวังการทุจริต เนื่องจากการทุจริตเกิดขึ้นในทุกภาค
ทุกหนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองพรอมสนับสนุนกิจกรรมในการเฝาระวังการทุจริตแกเด็กและ
เยาวชน เชน การสรางจิตสํานึก โดยการสอดแทรกกิจกรรมความซื่อสัตยสุจริตในทุกกิจกรรม สอดแทรกความ
ซื่อสัตยสุจริต การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตย (ที่มาขอมูล : รองศาสตราจารย

ตระกูล มีชัย ,บรรยายในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการคณะทํางานองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตนแบบ ดานการ
ปองกันการทุจริต วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเอเชีย แอรพอรท จังหวัดปทุมธานี, ถอดเทป
และเรียบเรียงโดยสุวมิ ล แมลงภูทอง สํานักปองกันการทุจริตภาคการเมืองสํานักงาน ป.ป.ช.)
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คุณธรรมสูการปฏิบัติ
การที่จะนํานามธรรมของคุณธรรมใหสามารถนําไปปฏิบัติไดประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. ใหความรูความเขาใจในสาระสําคัญของคุณธรรม
ตัวอยางเชน
“ความซื่อสัตย” ไมใชซื่อสัตยเฉพาะตอนเก็บของได แตตองซื่อสัตยตอตนเอง ครอบครัว สถาบัน
องคกร สภาพแวดลอม บานเมือง กฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ทั้งหลายที่กลาวมาขางตนนี้ คือ ความซื่อสัตย
“ประชาธิปไตย” ตองเขาใจใหถอ งแทวาหมายถึงอะไร กลาวคือ การรวมกันของคนมี 3 รูปแบบ
ไดแก
1. เผด็จการ คือ มีผูที่ใหญกวาทุกคน
2. ตางคนตางทํา
3. การปรึกษาหารือกัน ดวยหลัก 3 ประการ ไดแก
1) เคารพซึ่งกันและกัน (เคารพสิทธิ กติกา กฎหมาย หลักธรรมของศาสนา)
2) รวมกันรับผิดชอบงาน ทุกคนตองมีความรับผิดชอบในงานสวนรวม มีการแบงหนาที่ให
ทุกคน และทุกคนตองรับผิดชอบตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3) ใชกระบวนการทางปญญาในการแกปญหา เมื่อเกิดปญหาใหใชหลักปญญาในการ
พิจารณา
2. การสรางจิตสํานึก (Awareness)
ตองเขาใจวาสาระสําคัญของสิ่งนั้นๆ คืออะไร ใหรูบาปบุญคุณโทษ ตระหนักถึงบาปบุญคุณโทษ
ถาไมปฏิบัติแลวจะเกิดอะไร อภิปรายวามีคุณมีโทษอยางไร แลวมีความคิดวาเกิดความจําเปนตองกระทําสิ่งนั้นๆ
เกิดความรูสึกวาตองทําอะไรสักอยางแลว นิ่งเฉยไมได
3. แลวจะทําอะไร
ทําไดโดยการสรางคานิยม ซึ่งคานิยมจะนําไปสูการปฏิบัติไดในที่สุด กลาวคือ คานิยมเกิดจาก
การเห็นแบบอยาง สามารถสรางไดดวยการพาไปดูแบบอยางที่ดี ซึ่งจะทําใหเกิดการอยากทําตามแบบอยางที่ดี
นั้นๆ
4. สรางความรวมมือ
สรางกิจกรรม ซึ่งตองมีผูนํา นําใหคิดกําหนดกิจกรรม เพื่อใหเกิดความรวมมือ
5. สรางความรับผิดชอบ
ผูบังคับบัญชาตองเขามาดูแลวชื่นชมผลงานที่ไดทํารวมกัน มีการยกยองเชิดชูเกียรติ ซึ่งจะทําเกิด
ความรับผิดชอบ
6. สรางความผูกพัน (Commitment)
มีการทํากิจกรรมตอเนื่อง ซึ่งจะกอใหเกิดความผูกพัน
7. สรางอุดุมการณ
มีการกระทํากิจกรรมตางๆ อยางตอเนื่องจนไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติระดับสูงจากหนวยงาน/
องคกร/บุคคลที่สําคัญตางๆ การไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติดังกลาวจะนําไปสูการปฏิบัติอยางยั่งยืน การสราง
จิตสํานึกที่จทําใหเกิดการปฏิบัติอยางยั่งยืนไดนั้นตองปฏิบัติใหครบทั้ง 7 ขั้นตอน ดังกลาว
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การสรางหลักความซื่อสัตยสุจริตในองคกร
การพัฒนาองคกรใหมีความซื่อสัตยสุจริตตองมีผูนํา การสรางหลักความซื่อสัตยสุจริตในองคกร
ตองดําเนินการดังตอไปนี้
1) ตองนําผูนําองคกรมาพัฒนา โดยการจัดประชุมสัมมนาสรางจิตสํานึกในการสรางความ
ซื่อสัตย อภิปรายในการสรางจิตสํานึก สรางคานิยม จนเกิดความนิยมชมชอบ อภิปรายจนเกิดความคิดเห็นวาจะ
กลับไปทําอะไรในการสรางความซื่อสัตย
2) ผูนํากลับไปปลุกจิตสํานึกใหเกิดความซื่อสัตยแกลูกนอง บุคลากรในสํานัก เชน วางระเบียบ
การปฏิบัติงาน การตรวจสอบการทํางาน การใหบุคลากรในองคกรมีสวนรวมในการคิดวางระเบียบขอปฏิบัติ
แผนงาน โครงการ เพื่อใหมีสวนชวยในการพัฒนาองคกรและชุมชน เปนตน
3) เกิดความรวมมือ ทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เกิดความผูกพัน ชวยกันเรื่อง
งบประมาณ ซึ่งปจจัยที่จะทําใหงานประสบความสําเร็จ ไดแก
1) Man คน
2) Money เงิน
3) Material อุปกรณเครื่องมือ
4) Management การจัดการ
5) Time เวลา
4) ติดตามประเมินผล
ทั่วกัน

5) ประชาสัมพันธโครงการ ซึ่งเปนหนาที่ที่สําคัญของหัวหนา ประชาสัมพันธใหผูอื่นไดทราบโดย
6) จัดสงเสริมใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติ จัดนิทรรศการตางๆ

คุณธรรมสําหรับผูนํา
ผูนําที่ดีตองมีคุณธรรมอยางนอย 2 ประการ ไดแก
1. ไตรสิกขา
พัฒนาชีวิตของตนเองดวยตนเอง พัฒนาตนเองใหเปนคนดีดวย “ไตรสิกขา” คําวา “ไตร”
หมายถึง สาม คําวา “สิกขา” หมายถึง เรียนรูและนําไปปฏิบัติแกปญ
 หาดวยไตรสิกขา ซึ่งไตรสิกขาประกอบดวย
1) ศีล หมายถึง การรูดี รูชั่ว (ดีควรทํา ชั่วไมควรทํา)
2) สมาธิ หมายถึง การทําใจใหบริสุทธิ์ ไมโกรธ ไมโลภ ไมหลง สงบ
- เกิดสติ คือ รูตัวตลอดเวลา รูทันตัวเอง มีสติจะไดไมทําชั่ว
- สัมปชัญญะ คือ รูตัววาทําอะไร แลวรูวาจะเกิดผลอะไรจากการกระทํานั้น เชน ถา
เราขับรถเร็ว รูวาจะเกิดอะไรขึ้นจากการขับรถเร็วนั้น
3) ปญญา ขบวนการที่เรียกวาปญญา (Process of wisdom) ทางพระพุทธศาสนามี 2 วิธี
ไดแก
(1) สมถกรรมฐาน เปนการทําใจใหบริสุทธิ์กอนคิด เมื่อมีความขับของใจเกิดขึ้นใหเริ่มตนจากการ
ทําใจใหบริสุทธิ์ ไมคิดในขณะที่ใจกําลังโกรธ ใจวาวุน กลาวคือ เมื่อมีปญหาตองทําใจใหสงบกอน เชน มีปญ
 หาไม
ถูกกับเจานาย เงินไมพอใช ใหทําใจใหบริสุทธิ์ สงบ กอนคิดแกปญหาดังกลาว
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(2) วิปIสสนากรรมฐาน เปนการคิดโดยใช อริยสัจ 4 ไดแก
- ทุกข
- สมุทัย คือ เหตุใหทุกขเกิด วิเคราะหสาเหตุของทุกข
- นิโรธ คือ ความดับทุกข กําหนดทางเลือกที่จะแกปญหา
- มรรค คือ ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ไดแก
- ประเมินทางเลือกในการแกปญหา วาแตละทางทําแลวสงผลดีหรือเสียอยางไร
- เมื่อประเมินทางเลือกแลวใหเลือกทางปฏิบัติ
2. พรหมวิหาร 4
พรหมวิหาร แปลวา ธรรมของพรหมหรือของทานผูเปนใหญ พรหมวิหารเปนหลักธรรมสําหรับ
ทุกคน เปนหลักธรรมประจําใจที่จะชวยใหเราดํารงชีวิตอยูไดอยางประเสริฐและบริสุทธิ์ หลักธรรมนี้
ไดแก
เมตตา ความปรารถนาใหผูอื่นไดรับสุข เมื่อเห็นปญหาของชาวบานมีความสงสาร
กรุณา ความปรารถนาใหผูอื่นพนทุกข ลงไปชวยจัดกิจกรรมเพื่อชวยชาวบาน
มุทิตา ความยินดีเมื่อผูอื่นไดดี ชื่นชมในความดี
ความสุขมี 5 ขั้น ไดแก
1. ความสุขที่เกิดจากการรองรําทําเพลง เปนความสุขขั้นตอน เรียกวา ขั้นปราโมทย
2. ความสุขที่เกิดจากการทําความดี เรียกวา ขั้นปกติ
3. ความสุขที่เกิดจากการเห็นผลของการกระทําความดี ชื่นชมจากการทําความดี เรียกวา
ขั้นอิ่มเอม
4. ความสุขที่เกิดจากปราศจากทุกขโรคภัย
5. ความสุขที่เกิดจากจิตใจสงบ
อุเบกขา การรูจักวางเฉย ยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา เชื่อในกฎแหงกรรมไมเอนเอียงมี
ความมั่นคง
บทบาทผูน ําคุณธรรม
1. ผูนําตองตระหนักถึงปญหาตางๆ ตลอดเวลา เชน ปญหาดานการศึกษา ปญหาดาน
สิ่งแวดลอม ปญหาดานสังคม ปญหาดานเศรษฐกิจ เปนตน
2. สรางคานิยมวิสัยทัศน (วิสัยทัศน คือ ประสิทธิภาพของคนที่จะมองไปขางหนา มองไกล
ใครมองไดไกล จะเรียกไดวามีวิสัยทัศนไกล) ผูนําที่ดีตองมีวิสัยทัศน หมั่นศึกษาหาประสบการณใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงกับสภาพแวดลอมภายนอก พัฒนาแผนงานใหทันกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดนวัตกรรม รูปแบบใหมๆ การคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับคนอื่นๆ การศึกษาดูตัวอยางอื่นๆ จะทําใหไดความคิดใหมนวัตกรรมใหมๆ เพื่อจะมาพัฒนาองคกร คน
ชุมชน ของตนเองใหเกิดความเจริญกาวหนา
4. เสนอความคิดแผนงาน หาผูรวมมือสนับสนุน ผูนําตองขายความคิด นําเสนอความคิด
รวบรวมความคิดที่ได_คุยแลกเปลี่ยนกัน เพื่อที่จะหาแนวทางการพัฒนาแผนงาน หามผูนําทํางานคนเดียว ผูนํา
ที่ดีตองนําผูอื่นมาชวย ผูนําตองสรางคน สรางเครื่องมือ ในการเริ่มตนสรางความซื่อสัตยไมตองเริ่มตนจาก
ตัวเองกอนก็ได อาจเริ่มตนจากการรักแม น้ําลําคลอง รักชาติ ไดแก ปาไม ทรัพยากรธรรมชาติ ทองถิ่น เปนตน
โดยการสอนใหคนรักสิ่งเหลานี้ จัดกิจกรรมที่จะนําไปสูความซื่อสัตยสุจริต
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กระบวนการเกิดความรัก
สามารถสอนใหรักไดดวยกระบวนการ ดังนี้
1) รูจัก ทําใหรูจักความสําคัญของสิ่งนั้นๆ โดยการสัมผัส เขาไปรูจัก
2) เห็นความสําคัญ เมื่อรูจักแลวจะเห็นความสําคัญของสิ่งนั้นๆ
3) เกิดความหวงแหน
4) เกิดความรักเมื่อเกิดความรักแลวจะทําใหเกิดความซื่อสัตยสุจริต
5. จัดกิจกรรมตามแผนงานที่จะนําไปสูความซื่อสัตยสุจริต อาจเริ่มจากจัดกิจกรรมที่วัด มี
การอบรมพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ อบรมลูกนองตลอดเวลา ผูนําจะเกงคนเดียวไมได ตอง
พัฒนาใหคนมีความสามารถ พัฒนาประชาชนใหเปนผูที่มีความรูความสามารถความเขาใจวาความซื่อสัตยคืออะไร
ถาทุจริตแลวจะเกิดความเสียหายอยางไร ในทางตรงกันขามถาลูกนอง ประชาชน ไมเขาใจ ผูนําจะเหนื่อยเปลา
เมื่อทุกคนเขาใจในความหมายเดียวกัน เปาหมายเดียวกัน จะทําใหสามารถดําเนินงานไดสําเร็จโดยงาย
6. ประชาสัมพันธ
เผยแพรผลงานใหประชาชน หนวยงานตางๆ มาชื่นชมผลงาน ซึ่งทําเกิดใหขวัญกําลังใจ
บุคลากรในหนวยงานตื่นตัว (ที่มาขอมูล : นายพะนอม แกวกําเนิด,บรรยายในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ

คณะทํางานองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต วันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ
โรงแรมทาวน อิน ทาวน กรุงเทพมหานคร,ถอดเทปและเรียบเรียงโดยสุวิมล แมลงภูท อง สํานักปองกันการ
ทุจริตภาคการเมืองสํานักงาน ป.ป.ช.)
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๑. ที่มาของแผน

บทที่ 3
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
พ.ศ. 2559

(๑) แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เปนแผนที่ไดรวบรวมเอาแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม
ตามที่มีปรากฏอยูในแผนพัฒนาสามป และที่ไดพิจารณากําหนดใหมีเปนการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง
(๒) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่นํามาพิจารณาบรรจุไวในแผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ดานการปองกันการทุจริต จะตองมีเนื้อหาและสาระสําคัญที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ซึ่งประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ ๑ : ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของคนในทุกภาคสวนในการรักษาผลประโยชนสาธารณะ
ยุทธศาสตรที่ ๒ : บูรณาการการทํางานของหนวยงานในการตอตานการทุจริตและพัฒนา
เครือขาย
ยุทธศาสตรที่ ๓ : พัฒนาความรวมมือกับองคกรตอตานการทุจริตและเครือขายระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๔ : พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ ๕ : เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต ใหกับบุคลากรทุกภาคสวน
๒. วัตถุประสงคการจัดทําแผน
(๑) การเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุข
แกประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชน โดยมิชอบ
(๒) การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
(๓) การปรับปรุงและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนที่สอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ทองถิ่น
(๔) การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพและเขมแข็ง
๓. รูปแบบและลักษณะของแผน
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต มีรูปแบบหรือเคาโครง ดังนี้
สวนที่ 1 บทนํา - หลักการและเหตุผล (สภาพปญหาการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)
- วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
- เปาหมาย
- ประโยชนของการจัดทําแผน
สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (ป 2559)
- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการในป 2559 –
2561 แยกตาม 4 มิติ
สวนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ
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4. รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวอยาง
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงและสมควรไดพิจารณา
ดําเนินการใหมี ตามลําดับ คือ
(๑) นโยบายของฝายบริหารดานการปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบหรือการทุจริต
ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมมีหรือมีนโยบายในลักษณะที่วานี้ไมชัดเจน ให
ฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดพิจารณาใหมีหรือแกไขใหชัดเจนตามแตกรณี ดวยการกําหนดให
การดําเนินการเพื่อการปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบหรือการทุจริต เปนนโยบายประการหนึ่งของ
ฝายบริหาร โดยมีจุดมุงหมายที่จะทําใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชน ในทองถิ่น
(๒) แผนงาน โครงการ กิจกรรมอื่นใด
ที่จะทําใหการดําเนินตามนโยบายของฝายบริหารตาม (๑) บรรลุผลเปนรูปธรรม และซึ่งเปนการ
สอดรับกับการดําเนินการใหเปนไปตามแตละมิติที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดดวย คือ
(๒.๑) มิติที่ ๑ การปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต ตัวอยาง เชน การพิจารณากําหนดใหมี
• โครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานนี้ โดยกําหนดใหมีวัตถุประสงค กลุมหรือกิจกรรมเปาหมายในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ที่สอดรับกับการมิติที่ ๑ ในลักษณะดังนี้
กลุม/กิจกรรม
มิติ
วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง
เปาหมาย
มิติที่ 1 การ 1.1 การสรางจิตสํานึก กิจกรรม : พิจารณากําหนดใหมี เชน โครงการฝกอบรม สัมมนา
การศึกษา ดูงาน การมอบหมายใหบุคคลในกลุม เปาหมายเขารับ
ปลูก และปลุก และความตระหนักแก
จิตสํานึก การ บุคลากรทั้งขาราชการ การศึกษาอบรมตามที่หนวยงานราชการจัดใหมีขึ้น และซึ่งเปนกิจกรรมที่
มีวัตถุประสงคในการดําเนินการในลักษณะดังนี้ดวย
การเมืองฝายบริหาร
ตอตานการ
ขาราชการการเมืองฝาย วัตถุประสงค : เพื่อใหบุคคลในกลุมเปาหมายมีจิตสํานึกและตระหนักถึง
ทุจริต
1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
สภาทองถิ่น
อํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น โดยให
ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้ดวย
• ปฏิบัติหนาที่โดยมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน (EIT)
• ปฏิบัติหนาที่ดวยความถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย (IIT)
• ปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบของตนอยางเปนธรรม มีความซื่อสัตย
สุจริต
• คํานึกถึงประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่นและประเทศชาติ
(IIT)
• ปฏิบัติงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปรงใสและ
ตรวจสอบได (IIT)
• ไมใชตําแหนงหนาที่หรืออํานาจหนาที่ในการแสวงหาประโยชน
แกตนหรือบุคคลใกลชิด (IIT)
• ความเชื่อมั่นของบุคลากรในหนวยงานตองานและบรรยากาศใน
การทํางาน (IIT)
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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กลุม/กิจกรรม
เปาหมาย

วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง
• มีความพรอมในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ (EIT)
• มีความสุภาพ กระตือรือรน เต็มใจ ทํางานรวดเร็ว และมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน (EIT)
1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวล
จริยธรรม โดยใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่อง ดังตอไปนี้ดวย
• ปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ (IIT)
• เจาหนาที่มีสวนรวมในการปรับปรุงกระบวนการจัดการ
ผลประโยชนทับซอน (IIT)
1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการอันเปน
การขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน โดยให
ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่อง ดังตอไปนี้ดวย
• มีการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชน
ทับซอน (IIT)
• เปดโอกาสใหบุคลากรในองคกรมีสวนรวมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชนทับ
ซอน (IIT)
• มีการจัดทําคูมือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน (EBIT)
• มีการปรับปรุงระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน (EBIT)
• มีการรายงานผล และขอเสนอแนะในการปองกัน
ผลประโยชนทับซอน (EBIT)

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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กลุม/กิจกรรม
เปาหมาย
๑.๒ การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาคสวน
ในทองถิ่น

๑.๓ การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
เด็กและเยาวชน

วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง
กิจกรรม : พิจารณากําหนดใหมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมกาสัมมนา
ศึกษาอบรม ศึกษาดูงาน การรณรงค
วัตถุประสงค : โดยใหบุคคลที่เปนกลุมเปาหมาย คือ ผูประกอบ
กิจการและประชาชนทุกเพศและทุกภาคสวน ไดตระหนักในการ
ดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตน โดย
1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต
- เสริมสรางคานิยมตอตานการทุจริต
1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน
สาธารณะ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม
- จิตอาสาพัฒนาสังคมทองถิ่น
1.2.3 สรางจิตสํา นึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
- ขับเคลื่อนการดําเนินงานใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจําวัน
กิจกรรม : พิจารณากําหนดใหมีโครงการ/กิจกรรมการอบรมใหความรู
การ
ประกวด การยกยอง การมีสวนรวมกิจกรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการตอตานการทุจริต
วัตถุประสงค : ใหกลุมเปาหมายมีจิตสํานึกและตระหนักในความ
ซื่อสัตย
สุจริต การมีจิตสาธารณะ และตอตานการทุจริต
1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต
-คายเยาวชนคุณธรรม
1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต
-หลักสูตรโตไปไมโกง
-โรงเรียนคุณธรรม
1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ
-เครือขายแกนนําเยาวชนบริการสาธารณะ
-เยาวชนอาสาพัฒนาทองถิ่น

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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(๒.๒) มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต ตัวอยาง เชน การพิจารณากําหนดใหมี
• โครงการ/กิจกรรมประกอบแผนงานนี้ โดยกําหนดใหมีวัตถุประสงค
กลุมเปาหมายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สอดรับกับการมิติที่ ๒ ในลักษณะดังนี้
กลุม/กิจกรรม
เปาหมาย
มิติที่ 2
๒.๑ มาตรการสราง
การบริหาร ความโปรงใส ในการ
ราชการเพื่อ ปฏิบัติราชการ
ปองกันกา ร
ทุจริต
มิติ

วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง
กิจกรรม : โดยกําหนดใหมีระเบียบเปนแนวทางปฏิบัติภายใน/การออก
คําสั่งใหถือปฏิบัติ เพื่อใหมีการสรางกระบวนการที่มีความโปรงใสและ
ตรวจสอบได ทุกขั้นตอน เกี่ยวกับกรณีตอไปนี้
2.1.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลัก
คุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน และการมอบหมายงาน โดยใหความสําคัญในเรื่องตอไปนี้มาใช
ประกอบการพิจารณาดวย
• ดําเนินงานโดยปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ เปนอยางดี (EIT)
• การรวมกลุมของเจาหนาที่ในหนวยงานเพื่อการบริหารงานที่
โปรงใส (EBIT)
• การไดรับคําสั่งที่ไมเปนธรรม โดยไมมีสาเหตุอันควร (IIT)
• การไดรับการรองขอ/สั่งการดวยวาจาของผูบังคับบัญชาใหทํางาน
สวนตัว ที่มิใชงานราชการ อยางไมเหมาะสม (IIT)
• การรับรูถึงผลเสียจากการไมปฏิบัติตามคําสั่งที่ไมเหมาะสม (IIT)
• การรับรูตอการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค พาไปสถานบันเทิง
หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ประโยชนอื่นใดแก เจาหนาที่ (EIT)
• ธรรมเนียมปฏิบัติในการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค หรือ
ประโยชนอื่นใดแกเจาหนาที่ (EIT)
• การเอื้อประโยชน/เลือกปฏิบัติตอผูรับบริการบางคนเนื่องจาก
ความสัมพันธสวนตัว (EIT)
• ปฏิบัติหนาที่อยางไมเปนธรรม ใชตําแหนงหนาที่ในทางมิชอบเพื่อ
ผลประโยชนใหกับตนเองและพวกพองหรือบุคคลอื่น (EIT)
• การใหสินบน เงินพิเศษ ความบันเทิง หรือประโยชนอื่นใดแก
เจาหนาที่ (EIT)
• การเสนอใหสินบน เงินพิเศษ ความบันเทิง หรือประโยชนอื่นใดแก
เจาหนาที่ (EIT)

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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กลุม/กิจกรรม
เปาหมาย

วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง
2.1.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหา
พัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติ
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
พิจารณาใหมีเนื้อหาเพื่อใหมีการแกปญหาในเรื่องตอไปนี้ดวย
• การใชจา ยงบประมาณที่ไมสมควรผิดวัตถุประสงค ไมมี
ประสิทธิภาพ (IIT)
• การใชจา ยเงินเพื่อสงเสริมธุรกิจของตน/พวกพอง (IIT)
• การรับรูเกี่ยวกับการใชจา ยงบประมาณของหนวยงานอยางไม
เหมาะสมหรือมากเกินความจําเปน ผิดวัตถุประสงค ไมมี
ประสิทธิภาพ (IIT)
• การพัฒนาแผนและกระบวนการการจัดซื้อ-จัดจาง (EBIT)
• การเปดเผยขอมูลการจัดซื้อ-จัดจางรายโครงการใหสาธารณะชน
ทราบผานเว็บไซตหรือสื่อชองทางอื่นๆ (EBIT)
2.1.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือก
ปฏิบัติ โดย
• แนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน (EBIT)
• คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน (EBIT)
• การใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ (EIT)
• บริหารจัดการที่ยุติธรรมและตรงไปตรงมาในการใหบริการ (EIT)
• ใชเทคโนโลยีเพื่อใหเปนมาตรฐาน โปรงใส มีประสิทธิภาพ (EBIT)
• แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราคาบริการ อยางชัดเจน (EBIT)
• ใหบริการโดยจัดลําดับกอน - หลัง (EBIT)
• ใหบริการแลวเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม (EIT)
• ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ (EIT)
• รอยละของระดับความพึงพอใจของผูร ับบริการ (EBIT)

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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กลุม/กิจกรรม
เปาหมาย
2.2 มาตรการการใช
ดุลยพินิจและใช
อํานาจหนา ที่ใหเปน
ไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง

กําหนดใหมีกรอบการใชดุลยพินิจของฝายบริหาร/เจาหนาที่/ใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เชน
2.2.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับ
การบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอน เปดเผย ณ
ที่ทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
• การเปดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาใหบริการอยางชัดเจน
(EIT)
• การใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการใหบริการ (EIT)
• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใชใหบริการ (EIT)
2.2.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ
ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
• การใหขอมูลหนาที่ความรับผิดชอบและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน
(EIT)
• ปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงการใชอํานาจหนาที่โดยชอบธรรมและถูก
กฎหมาย (EIT)
• ปฏิบัติหนาที่โดยดําเนินการตามขั้นตอนอยางถูกตอง ไมผิดพลาด
(EIT)
2.3 การเชิดชูเกียรติ พิจารณาใหมีโครงการ/กิจกรรม ยกยอง เชิดชูเกียรติแกบุคคลทั้งภายใน
แกหนวยงาน/บุคคลใน และภายนอกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไดประพฤติปฏิบัติตนเปนที่
ุ ธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต การบําเพ็ญประโยชน
การดําเนินกิจการการ ประจักษในความมีคณ
ประพฤติปฏิบัติตนให เพื่อสวนรวม โดยกําหนดใหมี
2.3.1 ยกยองเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
เปนที่ประจัก
-พอ-แมดีเดน
-บุคคลตนแบบ
2.3.2 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของ
ทองถิ่น
-กิจกรรมวันพัฒนา
2.3.3 ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการปดทองหลังพระ

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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กลุม/กิจกรรม
เปาหมาย
2.4 มาตรการจัดการ
ในกรณีไดทราบ หรือ
รับแจงหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต

วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง
2.4.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติ
หนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคูณธรรม จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี
• มิใหมีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือรองขอให
ผูใชบริการพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึงรองขอสิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
ประโยชนอื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการใหบริการตามอํานาจหนาที่ (EIT)
• มิใหเจาหนาที่ที่ใหบริการเอื้อประโยชนหรือเลือกปฏิบัติตอ
ผูใชบริการบางคนเนื่องจากมีความสัมพันธสว นตัว (EIT)
• มิใหเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่อยางไมเปนธรรมหรือมีการใหความ
ชวยเหลือเปนพิเศษแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชน1ตอบแทนสําหรับตนเอง
และพวกพองหรือบุคคลอื่น (EIT)
2.4.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอที่ได
ดําเนินการตามอํานาจหนาทีเ่ พื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
• มีแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต (IIT)
-รับการประเมิน ตรวจสอบ จากหนวยกํากับ ดูแล
2.4.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
• มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผูก ระทําผิดการทุจริต
(IIT)
• มีขั้นตอนการลงโทษผูกระทําผิดการทุจริตที่เหมาะสม (IIT)
• มีการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําผิดการทุจริตอยางมี
ประสิทธิภาพ (IIT)
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(๒.๓) มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน ตัวอยาง เชน การพิจารณากําหนดให
มี
• โครงการ/กิจกรรมประกอบแผนงานนี้ โดยกําหนดใหมีวัตถุประสงค กลุมเปาหมายในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ที่สอดรับกับการมิติที่ ๓ ในลักษณะดังนี้
มิติ
มิติที่ ๓ การ
สงเสริมบทบาท
และการมีสวน
รวมของภาค
ประชาชน

กลุม/กิจกรรม
เปาหมาย
3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทาง
ที่เปนการอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นได
ทุกขั้นตอน

3.2 การรับฟง
ความคิดเห็นการ
รับและตอบสนอง
เรื่องรองเรียน/
รองทุกขของ
ประชาชน

วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง
3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ
• ใหขอ มูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไม
บิดเบือนขอเท็จจริง (IIT)
3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง
รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบ กฎขอบังคับ ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
เผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได
• การประกาศ เผยแพรแผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจาง (EBIT)
• การเปดเผยขอมูลผลการจัดซื้อจัดจางใหสาธารณชนทราบ (EBIT)
• การเขาถึงขอมูลของประชาชนของหนวยงาน (EBIT)
• ผลการประเมินการรับรูและการเขาถึงขอมูลภาคประชาชน (EBIT)
3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เปนประโยชนกับการมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน
• การเผยแพรขอมูลการใหบริการตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย
ขอบังคับ และสถานที่ใหบริการอยางชัดเจน (EIT)
พิจารณากําหนดใหมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะทําใหประชาชนหรือ
ผูมารับบริการหรือผูมีสว นไดเสียเกี่ยวกับระบบการรองเรียนของหนวยงาน
สามารถแบงเปนประเด็น ไดแก การตอบสนองขอรองเรียน ชองทางการ
รองเรียน และการแจงผลการรองเรียน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนิน
กิจการ ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะ
การดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของ
ประชาชนในทองถิ่น
- จัดประชาคม
- สนับสนุนเครือขายภาคประชาสังคม
- จัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข/รองเรียนการทุจริต
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มิติ

กลุม/กิจกรรม
เปาหมาย

วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง
3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขได
โดยสะดวก
• การกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน (EBIT)
• การประกาศเผยแพร/กระบวนการเรื่องขั้นตอนรองเรียน (EBIT)
• มีวิธีการรองเรียนที่สามารถทําไดงาย (EIT)
• มีชองทางการรับเรื่องรองเรียนที่สะดวกและเหมาะสม (EIT)
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณะอักษรใหประชาชนผูร องเรียน/
รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
• การแกไขขอรองเรียนอยางเหมาะสม (EIT)
• การติดตามเรื่องรองเรียนและระบบใหผูรองเรียนติดตามผลไดดวย
ตนเอง
• การแจงผลเรื่องรองเรียนหรือแจงผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียนใหผูรองเรียนมีประสิทธิภาพ (EIT)
• มีมาตรการที่ตองดําเนินการเรื่องรองเรียนภายใน 15วัน (EBIT)
• การรายงานผลการดําเนินการหรือความกาวหนาเรื่องรองเรียน
(EBIT)
• รายงานสรุปผลการดําเนินงานเรื่องรองเรียนในรอบเดือน (EBIT)
• การกําหนดชองทางการรองเรียนการจัดซื้อ-จัดจาง (EBIT)
• การกําหนดหนวยงานหรือผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนการจัดซื้อ-จัด
จาง (EBIT)
• การรายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนจัดซื้อ-จัดจาง ใหผูรอง
ทราบ (EBIT)
• มีระบบการแจงเบาะแสการทุจริต (IIT)
• มีระบบการคุม ครองผูใหเบาะแสการทุจริต (IIT)
• เปดชองทางการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต (IIT)
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มิติ

กลุม/กิจกรรม
เปาหมาย
3.3 การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง
พิจารณากําหนดใหมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะทําใหประชาชน
หรือประชาคมในทองถิ่นไดมีโอกาสเขามารับทราบและมีสวนรวมใหความ
คิดเห็น การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นการจัดทํางบประมาณ การจัดทํา
กิจกรรมอื่นใด รวมทั้งการมีสวนรวมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสว นรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การ
จัดทํางบประมาณ
-แตงตั้งเปนกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
• การมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ (EBIT)
• การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ
(EBIT)
• การมีสวนรวมดําเนินการตามโครงการ (EBIT)
3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสว นรวมในการจัดหาพัสดุ
-แตงตั้งเปนกรรมการจัดหาพัสดุ
3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสว นรวมตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน
-แตงตั้งเปนกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
• การมีสวนรวมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ (EBIT)
• การมีสว นรวมในการปรับปรุงแก_ไขโครงการ (EBIT)

(๒.๔) มิติที่ ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัตริ าชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตัวอยาง เชน การพิจารณากําหนดใหมี
• โครงการ/กิจกรรมประกอบแผนงานนี้ โดยกําหนดใหมีวัตถุประสงคกลุมเปาหมายในการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม ที่สอดรับกับการมิติที่ ๔ ในลักษณะดังนี้
กลุม/กิจกรรม
มิติ
วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง
เปาหมาย
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผู
มิติที่ 4 การ 4.1 มีการจัดวาง
กํากับดูแล
เสริมสรางและ ระบบและรายงาน
• กลุมงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการทํางานอยางเปน
ปรับปรุงกลไก การควบคุมภายใน
อิสระ (IIT)
ในการตรวจสอบ ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
การปฏิบัติ
• ระบบการตรวจสอบภายในสามารถปองกันการทุจริตได (IIT)
ราชการของ กําหนด
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
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มิติ

กลุม/กิจกรรม
เปาหมาย

วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมี
การจัดทําแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล
• มีระบบปองกันหรือตรวจสอบการละเวนการปฏิบัติหนาที่ (EBIT)
• มีการนําผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต (IIT)
รับรูถึงแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนอยางดี (IIT)
๔.๒ การสนับสนุนให ออกระเบียบภายในหรือคําสั่งใหถือปฏิบัติ เรื่องการสงเสริมหรือสนับสนุน
ภาคประชาชนมีสวน ใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการดําเนินโครงการขององคกร
รวมตรวจสอบการ
ปกครองสวนทองถิ่น สําหรับใหเจาหนาที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ
ปฏิบัติ หรือการ
4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสว นรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารราชการตาม บริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ
ชองทางที่สามารถ
พนักงาน ลูกจาง
ดําเนินการได
- แตงตั้งเปนกรรมการบริหารงานบุคคล
- เปดเผยขอมูลขาวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล
4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสว นรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหาร งบประมาณ การรับ-จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสิน
ของทางราชการ
- แตงตั้งเปนกรรมการพิจารณางบประมาณ/ติดตามประเมินผล
การใชจายงบประมาณ
- การจัดใหมีและการเผยแพรรายละเอียดขอมูลการดําเนิน
โครงการและการใชงบประมาณ ใหประชาชนในทองถิ่นไดทราบลวงหนา
และใหขอมูลที่วานี้แกบุคคลที่รองขอหรือขอดู
4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสว นรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหา
พัสดุ
- แตงตั้งเปนกรรมการจัดหาพัสดุ
- ฝกอบรมใหความรูที่เกี่ยวของกับการพัสดุ
- ออกประกาศรายงานผลการดํา เนินการโครงการทุกขั้นตอนให
ประชาชนไดทราบ และตามชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลได
โดยสะดวก
๔.๓ การสงเสริม
4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบที่
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา เกี่ยวของไดกําหนดไว
ทองถิ่น
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มิติ

กลุม/กิจกรรม
เปาหมาย

วัตถุประสงคและกิจกรรมตัวอยาง

- การพิจารณาใหมีแผนงาน/โครงการสําหรับสมาชิกสภาทองถิ่น
เปนการเฉพาะ หรือรวมกับฝายบริหาร/พนักงาน/ขาราชการ
ทองถิ่นเขารวมการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงาน
ของสภาทองถิ่น และการเสริมสรางความรูในการปฏิบัติหนาที่
ของฝายบริหารใหเปนตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ
4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด
- การใหความรูความเขาใจตามโอกาส เกี่ยวกับขอบังคับการ
ประชุมสภาวิธีการตรวจสอบของสภา ไมวาจะเปนการตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ การตั้งกระทู รวมทั้งการทําความ
เขาใจลวงหนาในขอกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของกับเรื่อง
ที่ฝายบริหารเสนอใหสภาพิจารณา
พิจารณากําหนดใหมีแผน/โครงการ/กิจกรรม การสงเสริมแนวรวมหรือ
4.4 การพัฒนา
เครือขายการปองกัน การสรางเครือขายกับทุกภาคสวนในการปองกันการทุจริต/การเฝาระวัง
การทุจริตในเขตพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การทุจริต
4.4.1 เขารวมเปนหรือจัดตั้งเครือขายในและนอกพื้นที่ในการปองกัน
การทุจริต
• มีการพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อ
การปองกันการทุจริต เชน ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชา
สังคม (IIT)
4.4.2 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต
• มีการเผยแพรหลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวของกับการตอตาน
การทุจริต เชน มีเวที บอรด เว็บไซต หรือชองทางอื่นๆ (IIT)
หมายเหตุ ประเด็นในแบบสํารวจการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
- EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายนอก
องคกร )
- IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายในองคกร)
- EBIT คือ Evidence Base Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากหลักฐานเชิง
ประจักษ )
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บทที่ 4
ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ศึกษากรอบแนวคิด รูปแบบ และรายละเอียด
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ตามแนวทางของสํานักงาน ป.ป.ช.
3. ทบทวนปรับปรุงและเพิ่มเติมโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการในแผนพัฒนา 3 ป8
(พ.ศ. 2559 - 2561) ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และจัดหมวดหมูโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการดังกลาว ตามกรอบแนวคิด
การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4
มิติ
4. นําโครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ปรับปรุงแลว
ตามขอ 3 มาจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต (3 ปถัดไป) ตามรูปแบบเคาโครงการ
จัดทํา แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ประกอบดวย 3 สวน
5. ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
6. จัดทํารายงานผล
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ขั้นตอนที่ 1
จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใหการดําเนินการพัฒนาจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงควรแตงตั้งคณะทํางาน
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งอยางนอยควรประกอบดวย
๑. ผูบริหารทองถิ่น/รองผูบ ริหารทองถิ่น/หรือฝายบริหารที่ไดรับมอบหมาย
๒. ประธานสภาทองถิ่น/รองประธานสภาทองถิ่น/สมาชิกสภาทองถิ่น
๓. ปลัดองคการบริหารสวนทองถิ่น/รองปลัดองคการบริหารสวนทองถิ่น
๔. ผูอํานวยการกองคลัง/ผูอํานวยการสํานักการคลัง/หัวหนาสวนการคลัง/ฝายการคลัง
ที่ไดรับมอบหมาย
๕. ผูอํานวยการกองวิชาการ/ผูรับผิดชอบการวางแผนและจัดทํานโยบายที่ไดรับมอบหมาย
๖. นิติกร/เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน/
7. ผูที่ไดรับมอบหมายอื่นๆ
ใหคณะทํางานมีหนาที่ ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะหทําความเขาใจกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
2. วางแผน จัดทํา ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
3. กํากับดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
4. จัดทํารายงานติดตามและสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
5. หนาที่อื่นๆ ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นควรเพิ่มเติมตามความเหมาะสมกับ
สภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ
ขั้นตอนที่ 2
ศึกษากรอบแนวคิด รูปแบบ รายละเอียดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ศึกษากรอบแนวคิด รูปแบบ รายละเอียดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ดังนี้
1. กรอบแนวคิดความรูที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 มิติ
สามารถศึกษาไดจากบทที่ 2 แนวความคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
2. รูปแบบ รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย 4 มิติ สามารถศึกษา
ไดจากบทที่ 3 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2559 -2560)
ขั้นตอนที่ 3
ทบทวนปรับปรุงและเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการในแผนพัฒนา 3 ป6
ทบทวนปรับปรุงและเพิม่ เติมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการในแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559 2561) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และจัดหมวดหมูโครงการ/กิจกรรม/มาตรการดังกลาว ตามกรอบ
แนวคิดการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 มิติ ดังนี้
1. ทบทวนปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่มีในแผนอยูแลว และนํามาจัดหมวดหมู ให
สอดคลองตามกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 มิติ
2. พิจารณาเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สอดคลองตามกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริต 4 มิติ ซึ่งมีทั้งใชงบประมาณและไมใชงบประมาณในการดําเนินการ
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ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามความ
เหมาะสมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ สําหรับการเริ่มตนการจัดทําแผนปองกันการทุจริตในปแรกอาจ
พิจารณาเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ไมใชงบประมาณในการดําเนินการเปนลําดับแรกเพื่อใหสามารถ
จัดทําแผนปองกันการทุจริตไดในปแรก (ป พ.ศ. 2559) และในปถัดไป (ป พ.ศ. 2560 – 2561) อาจพิจารณา
เพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่จําเปนตองใชงบประมาณในการดําเนินการตอไป
ขั้นตอนที่ 4
จัดทําแผนปองกันการทุจริต
นําโครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ปรับปรุงแลวจากขั้นตอนที่ 3 มาจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต (ป 2559 – 2561) ตามรูปแบบหรือเคาโครงแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ดังนี้
สวนที่ 1 บทนํา - หลักการและเหตุผล (สภาพปญหาการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)
- วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
- เปาหมาย
- ประโยชนของการจัดทําแผน
สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (ป 2559 – 2561)
- โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการใน
ป 2559 –2561 แยกตาม 4 มิติ
สวนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ
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มิติที่ 1 การปลูกจิตสํานึกแลสรางความตระหนัก
ประเด็น

แผนปฏิบัติการดานการปองกันละปราบปรามการทุจริต ป พ.ศ. 2559
ชื่อหนวยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.1 การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกบุคลากรทั้ง
ฝายการเมืองและประจํา

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาความรูเกี่ยวกับระบบแทงของ
พนักงานเทศบาล

1.2 การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักของภาคธุรกิจ
และประชาชน

- โครงการจัดประชุมวิชาการและรณรงครวมพลังสรางสุขภาพ
“วันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ” โรงพยาบาลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ประจําป พ.ศ. 2559
- โครงการสงเสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช
- โครงการสงเสริมแมบานและเยาวชนจัดกิจกรรมประเพณี บุญสารท
เดือนสิบ
- โครงการพัฒนาและฝกอบรมอาสาสมัครพลังแผนดิน เอาชนะยาเสพติด
และสมัชชาชุมชนในเขตเทศบาล
- โครงการพัฒนาและสนับสนุนการทํางานขององคกรชุมชน
- โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพของชุมชน
- โครงการฝกอบรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับประชาชนในเขตเทศบาล
- โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา
- โครงการพัฒนาศักยภาพองคกรสตรีในเขตเทศบาล
- โครงการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพองคกรศาสนาในเขตเทศบาล
- โครงการสงเสริมสุขภาพและการแขงขันกีฬาชุมชน

ผลตอการปองกันการทุจริต
(โดยสรุป)
บุคลากรเทศบาล ผูบริหาร และสมาชิกสภา
เทศบาล มีความรูความเขาใจหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม สงผลใหการปฏิบัติหนาที่ของทุกฝาย
เปนไปดวยความสุจริต เที่ยงธรรม และเกิด
ประโยชนสูงสุด
ผูนําชุมชน และประชาชนยึดมั่นในหลักคุณธรรม
จริยธรรม รูจักเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อ
ประโยชนสวนรวม

32
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หมายเหตุ
สํานักปลัดเทศบาล

- กองการแพทย

- กองการแพทย
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสวัสดิการสังคม

มิติที่ 1 การปลูกจิตสํานึกแลสรางความตระหนัก
ประเด็น

แผนปฏิบัติการดานการปองกันละปราบปรามการทุจริต ป พ.ศ. 2559
ชื่อหนวยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

- โครงการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมแกชุมชน
องคกรตางๆ
- กิจกรรมแผนไทยสําหรับผูสูงอายุโครงการสงเสริมสุขภาพและพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ
- กิจกรรมอาชีวบําบัดในผูสูงอายุ สงเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุ
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานสังคมในผูสูงอายุ
- กิจกรรมฟนฟูสุขภาพดานรางกายผูสูงอายุ
- โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน
- โครงการจัดหาอุปกรณสําหรับผูพิการ / ผูสูงอายุที่ยากไร
- โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ (กิจกรรมการอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษา)
- ฝกอบรมสัมมนาเตรียมความพรอมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
รองรับการเขาสุประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา
- โครงการฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล (กิจกรรมประชุม
ปฐมนิเทศพนักงานครู)
- โครงการฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล
- โครงการฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลดานการศึกษาและ
สภาพแวดลอม

ผลตอการปองกันการทุจริต
(โดยสรุป)
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หมายเหตุ
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสวัสดิการสังคม
- สํานักการศึกษา
- สํานักการศึกษา
- สํานักการศึกษา
- สํานักการศึกษา
- สํานักการศึกษา

มิติที่ 1 การปลูกจิตสํานึกแลสรางความตระหนัก
ประเด็น
1.3 การปลูกฝงจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน

แผนปฏิบัติการดานการปองกันละปราบปรามการทุจริต ป พ.ศ. 2559
ชื่อหนวยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

- กิจกรรมสงเสริมความรูในการปองกันและปราบปรามทุจริตใหแก
นักเรียน "เยาวชนรุนใหมหัวใจสุจริต"

- กิจกรรมฉายภาพยนตรชุดการเสริมสรางจิตสํานึกรวมตอตานการทุจริต
"หัวใจสีขาว"
- กิจกรรมนานาความรู หัวขอ "รูไว ไมโกง"
- โครงการมัคคุเทศกอาสา พิพิธภัณฑเมือง
- โครงการตลาดน้ําเมืองลิกอร
- โครงการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล
- กิจกรรมอานสรางสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัย
- โครงการบริหารจัดการพุทธภูมิ
- โครงการสงเคราะหเด็กยากไรในชุมชนและเด็กเรรอนเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
- กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ป 2559
- โครงการฝกอบรมสงเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน
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ผลตอการปองกันการทุจริต
หมายเหตุ
(โดยสรุป)
เด็กและเยาวชนมีความรูความเขาใจ ถึงผลเสียที่ - กองวิชาการและแผนงาน
เกิดขึ้นจากการทุจริต มีจิตสํานึกยึดหลักในเรื่อง
คุณธรรมและจริยธรรม ปลูกฝงใหรูจักเสียสละเพื่อ
ประโยชนสวนตนตั้งแตวัยเด็ก
- กองวิชาการและแผนงาน
- กองวิชาการและแผนงาน
- กองวิชาการและแผนงาน
- สํานักปลัดเทศบาล
- กองสวัสดิการสังคม
- สํานักการศึกษา
- สํานักการศึกษา
- สํานักการศึกษา
- สํานักการศึกษา
- สํานักการศึกษา

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
ประเด็น
2.1 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ

2.2 มาตรการการใชดุลยพินิจ
ของฝายบริหารเจาหนาที่ให
เปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

แผนปฏิบัติการดานการปองกันละปราบปรามการทุจริต ป พ.ศ. 2559
ชื่อหนวยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ผลตอการปองกันการทุจริต
หมายเหตุ
(โดยสรุป)
- กิจกรรมประชาสัมพันธใหประชาชนรวมตรวจสอบการทํางานของเทศบาล บุคลากรเทศบาล ผูบริหาร และสมาชิกสภา
- กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลมีความรูความเขาใจในหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี มีจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรม
และจริยธรรม สงผลใหการปฏิบัติหนาที่ของทุกฝาย
เนนไปเพื่อประโยชนสวนรวม ประชาชนไดรับ
ประโยชนสูงสุด
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

- โครงการชวยเหลือสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสและครอบครัว
- โครงการชวยเหลือประชาชนดานการรักาพยาบาลและการนําผูปวยสงตอ
- โครงการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
- โครงการสงเคราะหผูประสบภัยและครอบครัวผูยากไรในชุมชน
- โครงการจัดลานกีฬาเอื้อตอผูพิการในชุมชน
- โครงการติดตามเยี่ยมบาน สงเสริมอาชีพและการมีรายไดของผูดอยโอกาส
- โครงการเสริมสรางพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตผูสูงอายุ /
ผูพิการ
- โครงการอบรมฟนฟูศักยภาพการประกอบอาชีพของคนพิการ

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

- กองสวัสดิการสังคม
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสวัสดิการสังคม
- กองสวัสดิการสังคม

แผนปฏิบัติการดานการปองกันละปราบปรามการทุจริต ป พ.ศ. 2559
ชื่อหนวยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของประชาชน
ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.1 การใหความรูและเผยแพร - กิจกรรมประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเทศบาล
ขอมูลขาวสารและการรับเรื่อง
รองเรียนรองทุกข

3.2 กระบวนการรับฟงความ - กิจกรรมสถานีวิทยุกระจายเสียง
คิดเห็นและการรับเรื่องรองเรียน
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ผลตอการปองกันการทุจริต
หมายเหตุ
(โดยสรุป)
- กองวิชาการและแผนงาน
ประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร กิจกรรม
โครงการตางๆของเทศบาลอยางถูกตอง ครบถวน - กองวิชาการและแผนงาน
ทําใหสามารถรูและเขาใจในกิจกรรมโครงการตางๆ
เหลานั้น เพื่อเปนขอมูลในการชวยกันตรวจสอบ
ความถูกตองและมีขอเสนอแนะแนวทางในการ
แกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดตอไป
- เทศบาลไดทราบขอมูลการรองเรียนรองทุกขหรือ - กองวิชาการและแผนงาน
การแจงเบาะแสการทุจริต ทําใหสามารถแกไข
ปองกันหรือปองปรามไดทันทวงที
- ประชาชนมีชองทางที่สามารถแสดงความคิดเห็น
หรือรองเรียนรองทุกขที่งายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

3.3 การสรางกลไกและ
- กิจกรรมประชาสัมพันธแจงรายละเอียดขอมูลโครงการที่จะดําเนินการ - สามารถปองกันหรือลดโอกาสในการทุจริต
ชองทางการสงเสริมการมีสวน ใหผูเกี่ยวของและประชาชนในพื้นที่ทราบและเขาใจเพื่อเปนขอมูลในการ - เทศบาลมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต
รวมของประชาชนในการบริหาร ตรวจสอบ
- เทศบาลไดรับผลงานที่มีคุณภาพ คุมคา และ
ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด

- กองวิชาการและแผนงาน

แผนปฏิบัติการดานการปองกันละปราบปรามการทุจริต ป พ.ศ. 2559
ชื่อหนวยงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบของ อปท.
ประเด็น
4.1 การพัฒนากลไกการ
ตรวจสอบภายในองคกร

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
- กิจกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
- การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ( Core Team)
- โครงการ Smile Office สํานักงานยิ้ม
- กิจกรรมการตรวจสอบภายใน

ผลตอการปองกันการทุจริต
(โดยสรุป)
- สามารถตรวจสอบการดําเนินโครงการ
ตางๆ ของเทศบาล มีความถูกตองตาม
ระเบียบหรือไม เพื่อเปนขอมูลในการแกไข
ปญหา
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หมายเหตุ
- ตรวจสอบภายใน
- กองวิชาการและแผนงาน
- สํานักปลัดเทศบาล
- ตรวจสอบภายใน

4.2 การสนับสนุนภาค
- โครงการจางเหมาบริการเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการ
ประชาชนใหมีสวนรวมในการ - โครงการรักษาสิ่งแวดลอมลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ตรวจสอบ

- สํานักปลัดเทศบาล
- กองสวัสดิการสังคม

4.3 การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

- กิจการสภาทองถิ่น สํานักปลัดเทศบาล
- กิจการสภาทองถิ่น สํานักปลัดเทศบาล
- กิจการสภาทองถิ่น สํานักปลัดเทศบาล
- กิจการสภาทองถิ่น สํานักปลัดเทศบาล

- กิจกรรมตรวจสอบของสภาทองถิ่น
- ผลงานไดรับการตรวจสอบ มีคุณภาพ
คุม คา และประชาชนไดประโยชนสูงสุด
- กิจกรรมตรวจสอบของสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชลงพื้นที่รับเรื่องรองเรียน
- ศูนยรับเรื่องรองเรียนของสมาชิกสภาเทศบาลนครศรีธรรมราช
- โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน
ในเขตเทศบาล
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
สํานักปลัดเทศบาล
๑. ชื่อโครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาความรูเกี่ยวกับระบบแทง ของพนักงานเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช
๒. หลักการและเหตุผล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดลงนามประกาศคณะกรรมการกลาง (ก.กลาง)
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔
กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อเตรียมความพรอมของขาราชการ พนักงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะเขาสู
ระบบแทง โดยมีการกําหนดตําแหนงขึ้น ซึ่งจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
และความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ราชการ ประกอบกับคณะผูบริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ไดมีนโยบายดานการเมือง การบริหาร เพื่อมุงพัฒนาเทศบาลสูความเปนเลิศดานการบริหารจัดการ
ตามแนวทางการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรของเทศบาลทุกระดับอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ประกอบดวย หลักนิติธรรม
คุณธรรม ความคุมคา โปรงใส และตรวจสอบได
ดังนั้นเพื่อใหเกิดประโยชนแกพนักงานเทศบาล เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ไดเล็งเห็ น
ถึ ง ความสํ า คั ญ ในเรื่ อ งนี้ จึ ง ได จั ด ทํ า โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและพั ฒ นาความรู เ กี่ ย วกั บ ระบบแท ง
ของพนั กงานเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช เพื่ อส งเสริ มให พนั กงานเทศบาลมีค วามรู ค วามเข าใจในการ
นําระบบแทงมาใชไดอยางถูกตอง และทําใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๓.1 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนําระบบแทงมาใชกับพนักงาน
๓.๒ เพื่อใหผู เ ขา รั บ การอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ หนาที่ความรับ ผิดชอบ คุณวุฒิ
ทักษะ และสมรรถนะตามระบบมาตรฐานตําแหนงใหม
๓.๓ เพื่ อใหผู เข ารั บการอบรมรับ ทราบเกี่ ยวกับ เส นทางความกาวหนาบนพื้น ฐานตามหลั ก
ธรรมาภิบาล
๔. เปาหมาย

จัดกิ จกรรมในรู ปแบบการอบรม รูป แบบการจัด เปนแบบจัดในสถานที่ ใหกับ พนักงาน
เทศบาล จํานวน ๒๒๐ คน
๕. พื้นที่ดําเนินการ
หองประชุมเทศบาล ชั้น ๕ (อาคารโรงจอดรถ)
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๖. วิธีดําเนินการ

๑. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๒. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
๓. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานและมอบหมายงาน
๔. ติดตอประสานวิทยากร,สถานที่จัดกิจกรรม
๕. จัดทํากําหนดการกิจกรรม
๖. กําหนดรูปแบบกิจกรรม
๗. ประชาสัมพันธผูที่มีความประสงคเขารวมกิจกรรม
๘. จัดเตรียมเอกสารวัสดุอุปกรณ สําหรับการจัดกิจกรรม
๙. จัดกิจกรรมตามรูปแบบที่กําหนด
๑๐. ติดตามประเมินผลโครงการและสรุปประเมินผลเสนอผูบริหาร

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๑ วัน
๘. งบประมาณ
เบิ ก จ า ยจากเงิ น งบประมาณของสํ านั ก งานเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช ประจํ าป ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไม เ ข า ลั ก ษณะรายจ ายหมวดอื่ น ๆ (โครงการพั ฒ นาบุ คลากรของเทศบาล) จํ านวน
๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งลานบาทถวน) คงเหลือ จํานวน ๓๐๓,๑๘๓.- บาท (สามแสนสามพันหนึ่งรอยแปด
สิบสามบาทถวน)
มีรายละเอียด โดยถัวเฉลี่ยจายไดตามความเปนจริง ดังนี้
๑. คาตอบแทนวิทยากร (๑ คน × ๖๐๐ บาท ×๖ ชม.)
๒. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- รอบเชา ( ๑๑๐ คน × ๓๕ บาท × ๑ มื้อ)
- รอบบาย (๑๑๐ คน × ๓๕ บาท × ๑ มื้อ)
๓. คาพาหนะเดินทางวิทยากร
๔. คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ
เชน
- คาวัสดุอุปกรณในการฝกอบรม เชน กระดาษ ปากกา ฯ
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- คาดอกไม,ปายพิธีเปด
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถวน)
๙. ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัดเทศบาล

เปนเงิน ๓,๖๐๐

บาท

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

บาท
บาท
บาท

๓,๘๕๐
๓,๘๕๐
๖,๐๐๐

เปนเงิน ๕,๒๐๐ บาท
เปนเงิน ๔๔,๐๐๐ บาท
เปนเงิน ๓,๕๐๐ บาท
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนําระบบแทงมาใชกับพนักงาน
๒. พนักงานเทศบาลมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรู ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนในสายงาน
ของพนักงาน
๓. เพื่อใหผูเขารับการอบรมรับทราบเกี่ยวกับเสนทางความกาวหนาบนพื้นฐานตามหลักธรรมาภิบาล

41

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
กองการแพทย
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม/ มาตรการ
“ โครงการจัดประชุมวิชาการและรณรงครวมพลังสรางสุขภาพ“วันอาสาสมัครสาธารณสุข
แหงชาติ” โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ 2559
2. หลักการและเหตุผล
ในประเทศไทยไดนํากลวิธีการสาธารณสุขมูลฐานมาใชในการแกปญหาสาธารณสุขของประเทศ
ตั้งแตป 2521 มาจนถึงปจจุบัน รวมระยะเวลา 35 ป โดยมีเปาหมายหลัก เพื่อใหประชาชนสามารถแสดง
บทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชนสภาพแวดลอมและสังคม โดยรวม โดยชุมชน เพื่อชุมชน
ไดอยางยั่งยืน ดวยจิตอาสา เต็มใจ มีจิตสํานึกที่ดี มีความเสียสละและมีศรัทธาในการพัฒนา จากการดําเนินงาน
ที่ผานมานับวาประสบความสําเร็จในการแกไขปญหาสาธารณสุขของประเทศไดอยางดี รวมทั้งมีการพัฒนา
ปรับปรุงรูปแบบวิธีการดําเนินงานใหมีความเหมาะสมตามสภาวะการที่เปลี่ยนไป ซึ่งแนวคิดรูปแบบและวิธีการ
ยังคงทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะสิ่งแวดลอมที่เปนภัยตอสุขภาพตางๆ และทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลก จนเปนที่ยอมรับและกลาวขวัญของนานาอารยประเทศ ทั้งนี้ ไมเพียงแตความสําเร็จ
ในดานการแกไขปญหาสาธารณสุขเพียงเทานั้น แตยังคงชอบใหการยอมรับดานแนวคิดจิตอาสาซึ่งยังคงสามารถ
ดํารงแนวคิดนี้ไดไมเปลี่ยนแปลง รวมทั้งจะเปนแนวคิดหลักในการแกไขปญหาสาธารณสุขไทย ทั้งนี้ความสําเร็จ
ตางๆ ไมสามารถเกิดขึ้นได ถาขาดกลุมบุคคลที่เรียกตนเองวา “อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน” หรือ
อสม. ซึ่งนับไดวาเปนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขมูลฐานใหเปนรูปธรรม รวมทั้งสามารถนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติในระดับชุมชนทองถิ่นได โดยไมหวังผลตอบแทนใดๆ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2536 คณะรัฐมันตรีไดมีมติกําหนดใหวันที่ 20 มีนาคม ของทุกป
เปนวันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ เพื่อยกยองและเชิดชูเกียรติบุคคลที่อุทิศตนและสรางผลงานดีเดน ในการ
ชวยเหลือประชาชนในชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองดานสุขภาพได
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดตระหนักและเห็นความสําคัญของวันอาสาสมัครสาธารณสุข
แหงชาติ จึงไดจัดกิจกรรมรวมพลังสรางสุขภาพ “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ” เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ประจําป 2559 ขึ้น เพื่อให อสม. ไดรวมตระหนักถึงบทบาทของ อสม. และเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ตลอดจนเผยแพรผลงานที่รวมดําเนินการตลอดปที่ผานมาใหประจักษตอสาธารณชน
และองคกรหนวยงานตางๆ เพื่อเปนกําลังใจใหกับความเสียสละของ อสม. ที่ไดปฏิบัติหนาที่รวมดูแลปญหา
ดานสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสงเสริมสนับสนุนบทบาทหนาที่ของ อสม.
3.2 เพื่อสรางเสริมขวัญ กําลังใจ และเชิดชูเกียรติ โดยการมอบประกาศนียบัตร ใหแก อสม.
ที่ปฏิบัติงานชวยเหลือสังคม โดยเฉพาะการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน
3.3 เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ/ รณรงครวมพลังสรางสุขภาพ
3.4 เพื่อเผยแพรผลงานของ อสม. โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดนิทรรศการและ
การเผยแพรผานสื่อตางๆ
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4.เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 อสม. จํานวน 244 คน จาก 62 ชุมชน
4.2 อสม. จิตอาสา จํานวน 18 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
หองประชุมโรงแรมเมืองลิกอร อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6. ก. กิจกรรมดําเนินการ
6.1 จัดกิจกรรมสัปดาหรณรงค “กินรอน ชอนกลาง ลางมือ” เพื่อปองกันโรคอุจจาระรวง
พรอมกันทุกชุมชน ระหวางวันที่ 14 – 20 มีนาคม 2559
6.2 บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายเทศบาลนครฯ ในการบูรณาการงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
6.3 จัดประชุมวิชาการ เรื่องการเตรียมความพรอมสังคมไทย 5 กลุมวัย แบบบูรณาการ และ
เรื่องบทบาท อสม.เชี่ยวชาญในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพแมและเด็ก
6.4 พิธีมอบเกียรติบัตร อสม.เชี่ยวชาญ 3 สาขา ไดแก
6.4.1 อสม.เชี่ยวชาญนักจัดการสุขภาพชุมชน
6.4.2 อสม.เชี่ยวชาญอาสาฉุกเฉินชุมชน
6.4.3 อสม.นักบริบาลผูปวยที่มีภาวะพึ่งพิงระยะสุดทาย
6.5 จัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพรผลงานของ อสม. ทั้ง 6 เขตศูนยบริการฯ
6.6 สมาชิก อสม. รวมรับนโยบาย/แผนยุทธศาสตรและการพัฒนา เทศบาลนครฯ จากคณะ
ผูบริหาร
ข.กลวิธีดําเนินการ
6.7 จัดประชุมรวมระหวางเจาหนาที่สาธารณสุข คณะกรรมการบริหารชมรม อสม.
เพื่อปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรม วัน อสม. แหงชาติประจําปงบประมาณ 2559
6.8 จัดทําโครงการ เพื่อเสนอของบประมาณ และพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการ
6.9 ประชุมเจาหนาที่ และบุคลากรที่เกี่ยวของทุกระดับ เพื่อมอบหมายหนาที่การงาน
6.10 ติดตอวิทยากร/ หนวยงานที่เกี่ยวของ
6.11 จัดกิจกรรมตางๆ ตามกําหนดการที่วางไว
6.12 ควบคุม กํากับการประเมินผล และรายงานผลการจัดงานตอผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ
ทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
7.1 วันที่ 14 - 20 มีนาคม 2559 จัดกิจกรรมสัปดาหรณรงค รวมพลังสรางสุขภาพ
“กินรอน ชอนกลาง ลางมือ “ เพื่อปองกันโรคอุจจาระรวง พรอมกันทุกชุมชน
7.2 วันที่ 21 มีนาคม 2559 จัดกิจกรรมประชุมวิชาการ และเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติ
คุณ อสม. ในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
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8. งบประมาณ
งบประมาณประจําป 2559 แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล หมวดคาใชสอย ประเภท
รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ประเภทคาใชจายในการประชุมวิชาการเนื่องในวัน อสม. ตั้งไว
เปนเงิน 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
8.1 คาใชจายในการจัดกิจกรรมรวมพลังรณรงค กินรอน ชอนกลาง ลางมือ เพื่อปองกัน
โรคอุจจาระรวง พรอมกันทุกชุมชน ตั้งไวเปนเงิน 20,000 บาท
8.2 คาใชจายในการจัดประชุมวิชาการเนื่องในวัน อสม. และมอบเกียรติบัตรใหกับ อสม.
ที่ผานการอบรมหลักสูตร อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) นักจัดการสุขภาพตามกลุมวัย ประจําป
งบประมาณ 2558 จํานวน 59 คน อสม.เชี่ยวชาญอาสาฉุกเฉินชุมชน จํานวน 132 คน และหลักสูตรนัก
บริบาลผูปวยภาวะพึ่งพิงระยะสุดทาย จํานวน 55 คน ในวันที่ 21มีนาคม 2559 ตั้งไวเปนเงิน 133,800
บาท
9. ผูรับผิดชอบ
กองการแพทย
10. ตัวชี้วัดและผลลัพธ
9.1 อสม. ไดแสดงออกถึงพลังแหงความสามัคคี และเกิดขวัญกําลังใจมีความตื่นตัว ที่จะรวมมือ
กับเครือขายจัดระบบสุขภาพชุมชนไปพรอมกับเจาหนาที่สาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยวัดจาก
จํานวน อสม. ที่เขารวมกิจกรรมในวัน อสม. แหงชาติ
9.2 องคกร อสม. และหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่มีความสามัคคีและมีผลการปฏิบัติงานบรรลุ
ตามตัวชี้วัด โดยวัดจากความสําเร็จของโครงการ ตามกิจกรรมที่กําหนด
9.3 อสม. ในเขตเมืองทั้ง 62 ชุมชน มีขวัญกําลังใจ และมีทัศนคติที่ดีในการใหความรวมมือพัฒนางานดาน
สาธารณสุข โดยวัดจากการตอบแบบสอบถาม และสังเกต พฤติกรรมการมีสวนรวมของผูเขารวมกิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
กองการแพทย
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1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม/ มาตรการ
โครงการสงเสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เพื่อการดําเนินงานสาธารณสุขในชุมชน ประจําปงบประมาณ 2559 กองการแพทย เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
2. หลักการและเหตุผล
สภาพสังคม สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และผลจากการพัฒนาดานสุขภาพ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในปจจุบันสงผลใหคาเฉลี่ยอายุของคนไทยเพิ่มขึ้น หรือ สุขภาพโดยรวมของคนไทยดีขึ้น แตเมื่อพิจารณาถึงวิถี
ชีวิตของคนไทย กลับพบวา คนไทย มีโรคภัยที่เกิดจากมลพิษ โรคจากการประกอบอาชีพ ตองเผชิญกับปญหา
ความเครียด ปญหาผูติดสุรา ปญหาสุขภาพจิต ปญหาสุขภาพที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม สงผลใหมีอุบัติการณ
โรคสูงขึ้นอยางมาก เชน โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูงหรือกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ความเจ็บปวยที่มาจากโรคไรเชื้อเรื้อรังเหลานี้ เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงที่สามารถปองกันได เชน การสูบบุหรี่
การดื่มสุรา สิ่งมึนเมา สารเสพติด รวมทั้งเกิดจากความเครียดและขาดการออกกําลังกาย นอกจากนี้โรคเอดส
ที่มีแนวโนนแพรระบาดในกลุมเยาวชนและแมบาน และ ปญหาอุบัติเหตุจากการจราจร ไดนําความสูญเสีย
สูสังคมไทย ทั้งทางเศรษฐกิจ ความพิการ และเสียชีวิตกอนวัยอันควร
สถานการณการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาวะดังกลาว เกิดจากเหตุปญหาที่มีความเชื่อมโยง
ซับซอนมากมาย การพัฒนาคนดานสุขภาพ เพื่อใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง รูสาเหตุและวิธีการแกไข
ดวยการพัฒนาอยางมีสวนรวม เพื่อใหเกิดความยั่งยืนนับเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะกําลังคนที่
เปนตนทุนของสังคม คือ อสม. ซึ่งเปนแบบอยางการดูแลสุขภาพกันเองของชาวบาน การพัฒนาศักยภาพ
อสม. โดยจัดกระบวนการเรียนรู และฝกทักษะดานสุขภาพให อสม. มีศักยภาพที่จะดูแลและถายทอดความรู
ไปยังหลังคาเรือนที่รับผิดชอบตลอดจนสรางกระแสใหเกิดการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม จึงเปนสิ่ง
ที่มีความจําเปนยิ่งนัก และเปนปจจัยหนึ่งที่จะทําให อสม. มีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหนาที่ ตามบทบาท
ไดดียิ่งขึ้น
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข เพื่อการดําเนินงานดานสาธารณสุขในชุมชน ประจําปงบประมาณ 2559 ขึ้น เพื่อหนุนเสริมให
อสม. สามารถทํางานพัฒนาสุขภาพไดอยางมีคุณภาพ ประชาชนในพื้นที่ไดรับการดูแลตามสภาพปญหาของ
พื้นที่ นําไปสูการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพอยางยั่งยืนตลอดไป
3. วัตถุประสงค
ชุมชน

3.1 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหอสม. และเครือขายภาคประชาชน มีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ

3.2 เพื่อพัฒนาความรู ทักษะของอสม. รวมทั้งสามารถถายทอดทิศทาง นโยบาย ไปสูการ
ปฏิบัติ และแกไขปญหาในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3.3 เพื่อให อสม. สามารถดําเนินงานเฝาระวังทางสุขภาพ สามารถคนหาปญหาสุภาวะสุขภาพ
ในชุมชน และหาแนวทางแกไขไดอยางเหมาะสม ตามบริบทของพื้นที่

4. เปาหมาย/ผลผลิต
อาสาสมัครสาธารณสุข จาก 62 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จํานวน 254 คน

5. พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดย
5.1 โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
5.2 ในพื้นที่ 62 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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6. วิธีการดําเนินการ
6.1. สํารวจขอมูลพื้นฐาน, ปญหาสุขภาพของชุมชน
6.2 ประสานงานเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ/ แตงตั้งคณะทํางานโครงการ
6.3 จัดทําแผนงานโครงการ เพื่อสงเสริมศักยภาพ อสม.
6.4 ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายใน/ภายนอกสังกัด
6.5 ดําเนินงานตามแผนการฝกอบรมประจําเดือนตลอดปงบประมาณ 2559
6.6 สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
8. งบประมาณ

งบประมาณประจําป 2559 แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ประเภทคาใชจายในการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
อสม. ตั้งไว เปนเงิน 2,000,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได โดยสามารถเฉลี่ยคาใชจายไดทุกรายการ ดังนี้
- คาใชสอยและวัสดุสํานักงาน
- คาใชสอยในการจัดประชุมใหความรู การศึกษาดูงาน การอบรมสัมมนา
- คาประชาสัมพันธโครงการฯ
- คาอาหารกลางวัน, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
- คาพาหนะ อสม. ในการเดินทางมาเขารวมประชุม
- คาตอบแทนวิทยากร
- คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับโครงการฯ
9. ผูรับผิดชอบ
งานอาสาสมัครสาธารณสุข ฝายศูนยบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช กองการแพทย
10. ตัวชี้วัดและผลลัพธ
10.1 อสม. มีความรูและมีทักษะดานสุขภาพอยางเพียงพอตอการดูแลสุขภาพตนเองและ
ประชาชนกลุมเปาหมายในพื้นที่รับผิดชอบ โดยวัดผลจากสมุดบันทึกผลการปฏิบัติงานของ อสม.และรายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจําเดือน ของ อสม.
10.2 อสม.มีความตระหนักในบทบาทหนาที่และมีจิตสาธารณะ โดยวัดจาก จํานวนครั้ง
การเขารวมกิจกรรมและการเขารับการอบรมของ อสม
10.3 ผลการพัฒนาและผลิต อสม. ตนแบบ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
กองสวัสดิการสังคม
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสงเสริมแมบานและเยาวชนจัดกิจกรรม ประเพณี บุญสารทเดือนสิบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
“งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ” เปนประเพรีที่สําคัญคูบานคูเมือง และเปนเอกลักษณของ
งาน ประเพณีที่ยิ่งใหญของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชมาชานาน ซึ่งเปนกิจกรรมที่แสดงความผูกพัน ความ
กตัญู
3. วัตถุประสงค
กิจกรรม

3.1 เพื่อใหองคกรชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมและเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน
3.2 เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางเทศบาลกับชุมชนในการเสริมสรางคุณคาและรวมกันจัด
3.3 เพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางชุมชน โรงเรียน และเทศบาล

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
ณ เวทีชุมชนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร’84 (ทุงทาลาด)
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติโครงการ
6.2 ประชุมชี้แจง
6.3 จัดกิจกรรม
6.4 สรุปประเมินผล
7. ระยะเวลาดําเนินการ
6-15 ตุลาคม 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
1,000,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม ฝายพัฒนาชุมชน

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารและผลงานของเทศบาล
10.2 ชุมชนไดมีโอกาสแสดงออกและรวมกันอนุรักษงานประเพณีทองถิ่นสืบไป

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
กองสวัสดิการสังคม
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการพัฒนาและฝกอบรมอาสาสมัครพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดและสมัชชาชุมชนใน
เขตเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปญหายาเสพติดเปนปญหาระดับชาติ ที่เปนหนาที่ของทุกคนที่จะตองรวมกันปองกันและ
แกไข โดยการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวด และเพื่อเปนการปองกันการแพรระบาด จึงมีการประสานงาน
ระหวางอาสาสมัครพลังแผนดิน และสมัชชาชุมชนในเขตเทศบาล
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหองคกรชุมชน ไดมีบทบาทและมีสวนรวมในการดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด
3.2 เพื่อเปนการทบทวนแนวทางการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
3.3 เพื่อเสริมสรางองคกรชุมชนใหเขมแข็ง

4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดอบรมพัฒนาอาสาสมัครแผนดินเอาชนะยาเสพติด และสมัชชาชุมชนในเขตเทศบาล
จํานวน 62 ชุมชน
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
5.1 จัดอบรมที่เทศบาล หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม
5.2 ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
6. วิธีดําเนินการ
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

ขออนุมัติโครงการ
กําหนดหลักสูตร
ประสานวิทยากรและสถานที่
ดําเนินการฝกอบรม
สรุปประเมินผล

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
900,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม ฝายพัฒนาชุมชน

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการเอาชนะปญหายาเสพติด
10.2 ชุมชนในเขตเทศบาล ปลอดจากผูคาและผูเสพยาเสพติด

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
กองสวัสดิการสังคม
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการพัฒนาและสนับสนุนการทํางานขององคกรชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดจัดตั้งชุมชนเพื่อเขามาทําหนาที่และมีบทบาทในการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตงานดานอื่นๆ ดวยเหตุนี้ในบทบาทหนาที่ของกรรมการชุมชนกอนลงมือปฏิบัติ
ตองมีการประชุมและทําความเขาใจในการดําเนินงานและมอบนโยบายในงานนั้นๆ
3. วัตถุประสงค
เปาหมาย
ทิศทางเดียวกัน

3.1 เพื่อใหประสิทธิภาพการดําเนินงานของกรรมการชุมชนและกรรมการตางๆ เปนไปตาม
3.2 เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการตางๆ เปนไปใน
3.3 เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการทํางานของกรรมการชุมชนและกรรมการตางๆ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชน กรรมการตางๆ และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานรวมกับชุมชน
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

ขออนุมัติโครงการ
กําหนดวันเวลา สถานทีป่ ระชุม
ประสานกรรมการ
ดําเนินการประชุม
ติดตามผล

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนตุลาคม – กันยายน 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
2,200,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม ฝายพัฒนาชุมชน

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ชุมชนและเทศบาลมีแนวทางในการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกับเทศบาล
10.2 การดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและกรรมการตางๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10.3 องคกรชุมชนมีความเขมแข็ง
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปี พ.ศ. 2559
กองสวัสดิการสังคม
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ดาเนินการจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลขึ้น โดยมีผู้นาชุมชน
และคณะกรรมการชุมชนในการประสานงานกับเทศบาล เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เกิดเป็นเครือข่าย
การทางานร่วมกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้นาชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ได้ศึกษาเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ใหม่
3.2 เพือ่ ให้ผู้นาชุมชนและกรรมการชุมชน ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน สังสรรค์
3.3 เพือ่ สร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานและความเสียสละแก่องค์กรชุมชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้นาชุมชน, คณะกรรมการชุมชน, ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม, กองฝ่ายอื่นๆ
5. พื้นที่ดาเนินการ/ระยะเวลาข้อมูลที่ตรวจสอบ
อบรมที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หรือสถานที่อื่นๆตามความเหมาะสม /ทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
6. วิธีดาเนินการ
6.1
6.2
6.3
6.4

ขออนุมัติโครงการ
กาหนดหลักสูตร
ประสานผู้นาชุมชน, วิทยากร
ดาเนินการฝึกอบรม

7. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2559
8. งบประมาณดาเนินการ
2,500,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้นาชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ได้รับความรู้ละประสบการณ์อันแปลกใหม่ เกิดความรัก
ความสามัคคี เกิดเป็นเครือข่ายการทางานร่วมกัน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปี พ.ศ. 2559
กองสวัสดิการสังคม
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากเศรษฐกิจตกต่่า ส่งผลกระทบต่อประชาชนในเขตเทศบาลจึงจ่าเป็นต้องสร่างอาชีพ
เสริม ส่งเสริมอาชีพใหม่ ให้มีรายได้และแบ่งเบาภาระของครอบครัว ตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงาน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนและครอบครัวในเขตเทศบาล
3.2 เพือ่ ลดอัตราการว่างงานของคนในเขตเทศบาล
3.3 เพือ่ ลดอัตราเสี่ยงของผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติดในชุมชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
กลุ่มผู้ว่างงานในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
5. พื้นที่ดาเนินการ/ระยะเวลาข้อมูลที่ตรวจสอบ
ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช/สถานที่อื่นๆตามความเหมาะสมของหลักสูตรใน
การฝึกอบรม
6. วิธีดาเนินการ
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

ขออนุมัติโครงการ
ส่ารวจกลุ่มเป้าหมาย
ประสานวิทยากร
ด่าเนินการฝึกอบรม
ติดตามประเมินผล

7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระว่างวันที่ 24 มีนาคม – 2 เมษายน 2559
8. งบประมาณดาเนินการ
150,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับการฝึกอบรม และน่าวิชาชีพ/ความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้
ให้กับตนเองและครอบครัว
10.2 ลดอัตราการว่างงาน
10.3 ปัญหาสังคมลดลง
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปี พ.ศ. 2559
กองสวัสดิการสังคม
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการดาเนินงานเทศบาลพบประชาชน เพื่อนาบริการสู่ประชาชนและร่วมกับประชาชนใน
การพัฒนาและรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชน เป็นวิธีหนึ่งที่ทาให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
เทศบาล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อพบประชาชนและรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาในชุมชน
3.2 เพือ่ ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาวิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมขน
3.3 เพือ่ เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนในชุมชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ออกหน่วยเคลื่อนที่แก่ชุมชน ทั้ง 62 ชุมชน
5. พื้นที่ดาเนินการ/ระยะเวลาข้อมูลที่ตรวจสอบ
ชุมชนในเขตเทศบาล และสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม
6. วิธีดาเนินการ
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

ขออนุมัติโครงการ
กาหนดหลักสูตร
ประสานกลุ่มเป้าหมาย
จัดเตรียมเอกสาร
ดาเนินการฝึกอบรม

7. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนธันวาคม – มิถุนายน 2559
8. งบประมาณดาเนินการ
500,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับบริการด้านต่างๆ จากเทศบาลอย่างทั่วถึงและมีส่วนร่วมในการดูแลพัฒนา
ชุมชนของตนเอง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
กองสวัสดิการสังคม
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการพัฒนาศักยภาพองคกรสตรีในเขตเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคกรสตรีมีบทบาทหนาที่ในการบริหารกิจการสตรีภายในชุมชนเขตเทศบาล อยูเปน
จํานวนมาก ดวยเหตุนี้จึงจัดโครงการขึ้น เพื่อเปนการสรางเครือขายองคกรสตรีในการนทํางานรวมกันและ
พัฒนาองคกรสตรีใหเขมแข็ง
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อสรางเครือขายการดําเนินงานองคกรสตรี
3.2 เพือ่ พัฒนาองคกรสตรีใหมีความเขมแข็ง
3.3 เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางแกนนําสตรีกับสวนราชการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูน ําองคกรสตรีและสมาชิกองคกรสตรีในชุมชนเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 62
ชุมชน
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
จัดอบรมที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หรือสถานที่อื่นๆตามความเหมาะสม /ทัศนศึกษา
ดูงานนอกสถานที่
6. วิธีดําเนินการ
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

ขออนุมัติโครงการ
กําหนดหลักสูตร
ประสานกลุมเปาหมาย
จัดเตรียมเอกสาร
ดําเนินการฝกอบรม

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
400,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม ฝายพัฒนาชุมชน

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 สตรีในชุมชนเขตเทศบาล มีเครือขายเพิ่มมากขึ้น
10.2 สตรีในชุมชนเขตเทศบาล มีภาวะในการเปนผูนํา
10.3 สตรีในชุมชนเขตเทศบาล มีขอบเขตและทิศทางในการทํางานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
กองสวัสดิการสังคม
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพองคกรศาสนาในเขตเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากประเทศไทย เปนประเทศเสรีมีสิทธิ์เสรีในการนับถือศาสนา ซึ่งทุกศาสนามี
ความสําคัญเทาเทียมกัน เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดโครงการนี้เพื่อประสานความรวมมือในการสราง
เครือขายชาวมุสลิมและเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานดวยความเสียสละ
3. วัตถุประสงค
ในสังคม

3.1 เพื่อใหกลุม/องคกร ผูนับถือศาสนาอิสลาม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการอยูรวมกัน
3.2 เพื่อใหกลุม/องคกร ไดมีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยน สรางความรัก ความสามัคคี
3.3 เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานดวยความเสียสละแกองคกรชุมชน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชน, คณะกรรมการมัสยิด, ผูบริหารและเจาหนาที่กองสวัสดิการสังคม
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
พื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และทัศนศึกษานอกพื้นที่
6. วิธีดําเนินการ
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

ขออนุมัติโครงการ
กําหนดหลักสูตร
ประสานกลุมองคกร
เตรียมสถานที่
ดําเนินการฝกอบรม

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
1,000,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม ฝายพัฒนาชุมชน

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
กลุม/องคกร ผูนับถือศาสนา ผูนําศาสนา คณะกรรมการประจํามัสยิด ไดรับความรูและ
ประสบการณอันแปลกใหม มีโลกทัศนกวางไกล

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
กองสวัสดิการสังคม
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสงเสริมสุขภาพและการแขงขันกีฬาชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
สุขภาพเปนองคประกอบที่สําคัญในการเพิ่มรายได เพราะถาคนสุขภาพดีก็จะมีงานทําที่มั่นคง
สงผลใหคุณภาพชีวิตดีขึ้นและการสงเสริมกีฬาใหกับประชาชนไดออกกําลังกาย
3. วัตถุประสงค
บุคคลใกลชดิ

3.1 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ เพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับตนเองและ
3.2 เพื่อลดภาระคาใชจายใหกับประชาชนและรัฐในการรักษาพยาบาล
3.3 เพือ่ ใหประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีไดเกณฑมาตรฐาน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
กลุมประชาชนทุกเพศทุกวัยในชุมชน
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
ลานกีฬาชุมชนในเขตเทศบาล, สนามกีฬาหรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสมตอการจัด
กิจกรรม
6. วิธีดําเนินการ
6.1
6.2
6.3
6.4

ขออนุมัติโครงการ
ประชาสัมพันธโครงการ
สนับสนุนชุมชนในการออกกําลังกาย
จัดการแขงขันกีฬา

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
2,800,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม ฝายพัฒนาชุมชน

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนมีความรูความเขาใจในการดูแลสุขภาพ/ประชาชนมีการออกกําลังกายอยาง
ถูกตอง
10.2 ประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีการเจ็บปวยนอยลง ลดคาใชจายในครัวเรือน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
กองสวัสดิการสังคม
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมแกชุมชน องคกรตางๆ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดกําหนดนโยบายดานการบํารุงศิลปะ จารีต ประเพณี
ภูมิปญญา และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ที่จะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496
3. วัตถุประสงค
ชุมชน

3.1 เพื่อบํารุงรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของทองถิ่นใหคงอยูตลอดไป
3.2 เพือ่ สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ใหแกองคกร

4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดกิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมใหกับองคกรชุมชน
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
ชุมชนในเขตเทศบาล และพื้นที่อื่นๆ ในเขตเทศบาล ตามความเหมาะสม
6. วิธีดําเนินการ
6.1
6.2
6.3
6.4

ขออนุมัติโครงการ
กําหนดหลักเกณฑการขอสนับสนุนงบประมาณ
ประชุมชี้แจง
ใหการสนับสนุนเทศบาล

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
850,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม ฝายพัฒนาชุมชน

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ชุมชนมีสวนรวมในการทํานุบํารุงรักษาประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น
ใหคงอยูสืบไป
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
กองสวัสดิการสังคม
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมแผนไทยสําหรับผูสูงอายุโครงการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กิจกรรมแพทยแผนไทย สําหรับผูสูงอายุ มีความสําคัญ และทําใหผูสูงอายุพึงพอใจ ซึ่ง
ผูสูงอายุสามารถมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม พรอมทั้งเปนการดูแลสุขภาพโดยองครวม
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อเปนการแพทยแผนไทยไดกับทุกคนทุกกลุมทุกวัย
3.2 พบวาผูสูงอายุที่ไดรวมกิจกรรมแลว สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
3.3 สามารถนําความรูที่ไดรวมกิจกรรม ไปเผยแพรชวยเหลือผูสูงอายุ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 จัดกิจกรรมนวดตนเอง
4.2 จัดสอบนวดฝาเทาสําหรับผูสูงอายุ
4.3 สาธิตการปรุงอาหารดวยสมุนไพร
4.4 มีการออกกําลังกาย
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ศูนยฟนฟูผูสูงอายุ
6. วิธีดําเนินการ
6.1
6.2
6.3
6.4

เขียนโครงการ
กําหนดกิจกรรมประจําเดือน
จัดหาวัสดุอุปกรณ วิทยากรที่ใชในกิจกรรม
มีเจาหนาที่คอยควบคุมการดําเนินกิจกรรม

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมมี
9. ผูรับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม ฝายสังคมสงเคราะห

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูสูงอายุมีสุขภาพที่เขมแข็งแจมใส มีสุขภาพที่แข็งแรง สอดคลองกัน

57

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
กองสวัสดิการสังคม
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมอาชีวบําบัดในผูสูงอายุในโครงการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กิจกรรมอาชีวบําบัดในผูสูงอายุเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของในการฟนฟูสมรรถภาพ โดยตั้งอยูบน
หลักปรัชญาที่วา หากผูปวยหรือผูบกพรอง สามารถทํากิจกรรมอยางมีจุดมุงหมายตามวัย และบทบาทของตน
ได
3. วัตถุประสงค
ความจํา

3.1 เพื่อเปนกิจกรรมใหผูสูงอายุไดฟนฟูและพัฒนาศักยภาพทั้งดานรางกาย ดานสมอง และ
3.2 เพื่อใหผูสูงอายุไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนดายเศรษฐกิจและมีรายได
3.3 เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 จัดกิจกรรมดานสงเริมอาชีพและงานประดิษฐตางๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
4.2 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต เปนสื่อในการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ศูนยฟนฟูผูสูงอายุ
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เขียนโครงการยอย เพื่อเปนกิจกรรมในโครงการหลัก สงเสริมสุขภาพและพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ
6.2 กําหนดกิจกรรมลงในแบบปฏิบัติกิจกรรมประจําเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมมี
9. ผูรับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม ฝายสังคมสงเคราะห

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูสูงอายุมีสุขภาพที่เขมแข็งแจมใส มีสุขภาพที่แข็งแรง สอดคลองกัน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
กองสวัสดิการสังคม
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานสังคมในผูสูงอายุ โครงการสงเสริมสุขภาพแลพะพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กิจกรรมดานพัฒนาศักยภาพดานสังคมในผูสูงอายุ ก็มีความจําเปน และสําคัญกับการ
ดํารงชีวิตและคุณภาพของผูสูงอายุ
3. วัตถุประสงค

3.1 เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูสูงอายุไดพัฒนาศักยภาพดานสังคม
3.2 เปนกิจกรรมที่ใหผูสูงอายุบําเพ็ญประโยชนตอสังคม
3.3 เกิดความพึงพอใจในตนเอง

4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 จัดรวมกลุมผูสูงอายุใหทํากิจกรรมรวมกัน
4.2 มีเวทีการแสดง
4.3 มีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 กําหนดกิจกรรมลงแผนปฏิบัติงาน
6.3 มีเจาหนาที่ควบคุมการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมมี
9. ผูรับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม ฝายสังคมสงเคราะห

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูสูงอายุเกิดความพึงพอใจ และเห็นคุณคาในตนเองมากยิ่งขึ้น สามารถทําตนเปนประโยชน
ตอสังคม สงผลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
กองสวัสดิการสังคม
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมฟนฟูสุขภาพดานรางกาย ในโครงการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ศูนยสงเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดจัดตั้งและ
ดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2553 ซึ่งกิจกรรมที่เทศบาลไดจัดใหกับผูสูงอายุลวนมีความสําคัญ และมีความสํา
เปนกับวัยผูสูงอายุเปนอยางยิ่ง
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อเปนการฟนฟูสภาพรางกายโดยเฉพาะใหมีการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อสวนตางๆ
3.2 เพือ่ ใหเกิดการทรงตัวของผูสูงอายุที่ยิ่งขึ้น

4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 จัดกิจกรรมออกกําลังกายโดยใชอุปกรณเปนตัวชวย เชน การออกกําลังกายดวยไม
กระบอง การรํามโนราห
4.2 จัดกิจกรรมออกกําลังกาย การบริหารบนเกาอี้ สัปดาหละ 1 ครั้ง เพื่อชวยในการทรงตัว
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เขียนโครงการยอย
6.2 ประสานวิทยากร
6.3 มีเจาหนาที่ควบคุมการดําเนินการของโครงการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมมี
9. ผูรับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม ฝายสังคมสงเคราะห

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูสูงอายุมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่แจมใส สมบูรณ การทรงตัวของผูสูงอายุมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
กองสวัสดิการสังคม
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน (อผส.)
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน (อผส.) เปนผูที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดรับสมัครบุคคล
ผูมีจิตสาธารณะเขาอบรมเพื่อทํางานดานผูสูงอายุในปงบประมาณ 2557 และปงบประมาณ 2558 ผูมีจิต
สาธารณะไดเขารับรับการอบรม จํานวน 62 รายล จาก 62 ชุมชน เพื่อใหไดรับทราบบทบาทและหนาที่ของ
อาสาสมัคร
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อเพิ่มความรูและเพิ่มบทบาทของอาสาสมัครฯ
3.2 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณของอาสาสมัครฯ
3.3 เพื่อใหอาสาสมัครนําความรูที่ไดรับไปดําเนินการกับผูสูงอายุในชุมชน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1. ผูสูงอายุในชุมชนทุกคน ตองไดรับการดูแลจากอาสาสมัครฯ ของชุมชน
4.2. อาสาสมัครฯ ไดรับความรูจากการเขารวมอบรมในเนื้อหาที่นําไปใชเปนประโยชน
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และนอกสถานที่
6. วิธีดําเนินการ
6.1
6.2
6.3
6.4

เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
เชิญอาสาสมัครฯ ของแตละชุมชน
เชิญวิทยากรใหความรูดานผูสูงอายุ
ศึกษาดูงานดานผูสูงอายุนอกสถานที่

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2559 (กุมภาพันธ – มีนาคม)
8. งบประมาณดําเนินการ
500,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม ฝายสังคมสงเคราะห

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1
10.2
10.3
10.4

ผูส ูงอายุจะไดมีคนดูแลแทนลูกหลาน สมาชิกในครอบครัว
เทศบาลฯ มีผูประสานงานขอมูล เบื้องตนสําหรับผูสูงอายุโดยเฉพาะ
ทําใหนโยบายดานสวัสดิการตางๆ จะถึงผูสูงอายุโดยตรง
ผูส ูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
กองสวัสดิการสังคม
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดหาอุปกรณสําหรับผูพิการ / ผูสูงอายุที่ยากไร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ / ผูพิการ มีผลตอการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทั้งดานการสงเสริมศักยภาพ และการเทาเทียมกันในการไดรับบริการจากหนวยงานรัฐ
3. วัตถุประสงค

จัดหากายอุปกรณสําหรับผูพิการและผูสูงอายุที่ยากไร ซึ่งจําเปนตองไดรับการชวยเหลือจาก
เทศบาล เชน ชวยจัดหาแวนตา ไมเทา เครื่องชวยฟง ฯลฯ และอุปกรณนั้นตองไมเปนครุภัณฑ ซึ่งผูสูงอายุที่
ขอรับตองอยูในเกณฑการชวยเหลือได

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูพิการ/ผูสูงอายุที่ยากไรที่มีทะเบียนบาน และอาศัยอยูจริงในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

ขออนุมัติโครงการ
กําหนดระเบียบ/หลักเกณฑการชวยเหลือ
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
แจงหลักเกณฑใหทราบ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ
นําเสนอคณะกรรมการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
50,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม ฝายสังคมสงเคราะห

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผูพิการ/ผูสูงอายุที่ยากไรไดรับความชวยเหลือ คุณภาพชีวิตดีขึ้น
10.2 ผูพิการ/ผูสูงอายุที่ยากไรไดรับบริการจากรัฐเทาเทียมประชาชนทั่วไป

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
สํานักการศึกษา
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ (กิจกรรมการอบรมสัมนาและทัศนะศึกษาดูงาน
บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช)
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่๓ พ.ศ.๒๕๕๓
หมวด 4 มาตรา๒๒ กําหนดแนวทางการจัดการศึกษา โดยมุงเนนใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ กอปรกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 มาตรา
16 (9) ไดกําหนดใหเทศบาลมีอํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษา และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (6) (9) มาตรา 53 (1) และมาตรา 56 (1)
กําหนดใหเทศบาลนคร มีหนาที่ตองใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม หมวด ๕ มาตรา ๔๑ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสมและความ
ตองการภายในทองถิ่น ดังนั้นหากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดการศึกษา จะสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตาม
แนวการจัดการศึกษาดังกลาวขางตนไดนั้น ตองมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทองถิ่นอยู
เสมอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง ใหเปนผูมี
ความรู ความสามารถ มีวิสัยทัศนดานการศึกษาทองถิ่นที่ทันสมัยทันเหตุการณ ซึ่งการอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานนั้นถือเปนกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาคน เพื่อใหเกิดความรู วิสัยทัศนและทัศนคติที่ดี อันจะ
นําไปสูกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
ตลอดจนนํามาซึ่งกระบวนการในการมีสวนรวมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาโรงเรียน
อยางเปนรูปธรรม
ดังนั้น เพื่อเปนการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาทองถิ่น และเพื่อพัฒนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากรผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา สํานักการศึกษาจึงไดจัดทําโครงการ
สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ (กิจกรรมการสัมมนาและศึกษาดูงานดานการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากรทางการศึกษา)
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อนําความรูมาพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ
3.2 เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ไดนําความรูที่ไดรับจากการสัมมนา และศึกษาดูงาน มา
ปรับใชใหเหมาะสมกับการจัดการศึกษาทองถิ่น
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3.๓ เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ไดนําความรูที่ไดรับจากการสัมมนา และศึกษาดูงาน
มาประยุกตใชในการจัดบริหารจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษาและ
กระบวนการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.4 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ดานการจัดการศึกษากับสถานศึกษาในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
- ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรทางการศึกษา และ
บุคลากรผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รวม 185 คน
- การดําเนินงาน จัดกิจกรรม 2 ชวงระยะเวลา ดังนี้
ชวงที่ 1 จัดการอบรมสัมมนา จํานวน 1 วัน มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 185 คน
ชวงที่ 2 นําคณะผูเขารวมการการอบรมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม
พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร จํานวน 5 วัน โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 185 คน
4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
- ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรทางการศึกษา และ
บุคลากรผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความรู ความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา และกระบวนการมีสวนรวมในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
5.1 การสัมมนาฯ ณ หองประชุม โรงแรมแกรนดปารค
5.2 การศึกษาดูงานดานการศึกษา ณ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม พระนครศรีอยุธยาและ
กรุงเทพมหานคร
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประชุมผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผูเกี่ยวของ
6.2 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.3 ติดตอ ประสานงานบุคลากร สถานที่ ยานพานหะ สถานที่พักและอื่นๆที่เกี่ยวของ
ในการเตรียมการเพื่อจัดกิจกรรม
6.4 ประชุมผูเกี่ยวของในการดําเนินงานกิจกรรม
6.5 ดําเนินงานตามแผน
6.6 ประเมินผลการดําเนินงาน
6.7 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
แบงเปน 2 ชวงเวลา ดังนี้
ชวงที่ 1 จัดการอบรมสัมมนา จํานวน 1 วัน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2558 โดยมี
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 185 คน
ช ว งที่ 2 นํ า คณะผู เ ข า ร ว มการอบรมศึ ก ษาดู ง าน ณ จั ง หวั ด เชี ย งราย เชี ย งใหม
พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร จํานวน 7 วัน ระหวางวันที่ 20 - 26 กุมภาพันธ 2558
โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 185 คน
8. งบประมาณดําเนินการ
ใชงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ของสํานักการศึกษา จํานวน
100,000 บาท (โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ) เพื่อจายเปนคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ใน
การจัดสัมมนา และศึกษาดูงาน และงบประมาณจากเงินรายไดของสถานศึกษา รวม 778,500 บาท(เจ็ดแสน
เจ็ดหมื่น แปดพันหารอยบาทถวน) ซึ่งจายเปนคาที่พัก 3 วันๆละ 600 บาท จํานวน 92 หอง เปนเงิน
165,600 บาท คาเครื่องดื่ม อาหารวาง และอาหาร 6 วัน จํานวน 185 คนๆละ 340 บาท เปนเงิน
377,400 บาท คาจางเหมายานพาหนะ จํานวน 2 คันๆละ 6 วันๆละ 15,000 บาท เปนเงิน 180,000
บาท และคาใชจายในการจัดสัมมนา เปนเงิน 55,500บาท โดยถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
9. ผูรับผิดชอบ

สํานักการศึกษา

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา สามารถนําความรูที่ไดรับจากการสัมมนา และการศึกษาดู
งาน
มาปรับใชใหเหมาะสมกับการจัดการศึกษาทองถิ่น
10.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสามารถนําความรูที่ไดรับจากการสัมมนา และการศึกษาดู
งานมาประยุกตใชในการจัดบริหารจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา และ
กระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
10.3 คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ผู บ ริห ารสถานศึ ก ษา บุ คลากรทางการ
ศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
สํานักการศึกษา
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ฝกอบรมสัมมนาเตรียมความพรอมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี สิ่งแวดลอมตาง ๆ
และมีความเจริญกาวหนาของวิชาการตาง ๆ มากมาย ซึ่งมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตเปนอยางมาก หลาย
ประเทศและทองถิ่น เตรียมพรอมโดยการสรางกลไกและพัฒนาใหมีศักยภาพสูงขึ้น สามารถปรับตัวและรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนตางเห็นพองตองกันวาการศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งใน
การพัฒนาประเทศ
ประเทศไทยกําลังเรงพัฒนาการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และในแผนดาน
การจัดตั้งประชาคมอาเซียนใน 3 เสาหลัก (Pillans) นั้นแผนงานสําหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ไดเนนใหเกิด
ความรวมมือกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ในดานความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมและการสรางอัตลักษณอาเซียน
(Building an asean Identity) โดยเฉพาะการศึกษาจะมีความเขมแข็ง เนื่องจากการศึกษาเปนรากฐานของการ
พัฒนาในทุก ๆ ดาน สําหรับการเตรียมการพัฒนาการศึกษาไทยนั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการมีจุดมุงหมายในการ
สรางประชาคมอาเซียนดวยการศึกษาใหประเทศไทยเปน Education hab ซึ่งมีแผนการศึกษาแหงชาติที่จะมุง
สรางความตระหนักรูของคนไทยในการจัดการศึกษาเพื่อสรางคนไทยใหเปนคนของประชาคมอาเซียน พัฒนา
สมรรถนะใหพรอมจะอยูรวมกันและสงเสริมความรวมมือ การมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา
ดังนั้น เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ผูบริหารเทศบาล จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเตรียมความพรอมดานการศึกษา เพื่อจะเพิ่ม
ขีดจํากัดความสามารถในการแขงขันเสริมสรางศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะใหแกพนักงานครูเทศบาลและ
บุคลากรที่เกี่ยวของทางการศึกษา จึงไดจัดโครงการฝกอบรมสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน
3. วัตถุประสงค
อาเซียน
อาเซียน

1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจในกระบวนการเรียนรู เพื่อกาวสูประชาคม
2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจยุทธศาสตรการปรับวิธีการเรียน การสอนสู

3. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูนํามาพัฒนาการสอนในหนวยงานของตนเอง ใหมีความทันสมัย
และกาวทันสูการเปนประชาคมอาเซียน
4. เพื่อใหผูเขาอบรมไดเตรียมความพรอมที่จะกาวสูประชาคมอาเซียน
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4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร สํานักงานเทศบาลและบุคลากรของหนวยงานสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
1. คณะผูบริหาร สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. คณะผูบริหารสถานศึกษา
3. ผูอํานวยการสํานัก / บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
1. การฝกอบรมสัมมนา
- หองประชุมโรงแรมแกรนดปารค
2. การศึกษาดูงาน
- ณ ประเทศเวียดนาม
6. วิธีดําเนินการ
1. จัดทําโครงการขออนุมัติโครงการ
2. จัดทําหนังสือแจงสถานศึกษา
3. จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมสัมมนาสงเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาการเรียนการสอนรองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน
4. จัดการอบรมสัมมนาใหความรูกับผูเขารับการอบรม
5. จัดการศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม
6. จัดประชุมปฏิบัติถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน
7. จัดทํารูปเลมสรุปการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
8. งบประมาณดําเนินการ
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี คาใชจายในการ
ฝกอบรมสัมมนาการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน เพื่อจายเปนคาตอบแทน
คาใชสอยวัสดุ คาจางและบริการ คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาธรรมเนียม ฯลฯ คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติ รายการนี้ไมเขาหลักการรายจายหมวดอื่น ๆ งบประมาณประจําป 2557 จํานวน 300,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
คณะผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจในกระบวนการเรียนรู เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน ซึ่ง
สามารถนํามาปรับประยุกตใชในการบริหารในหนวยงานของดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะผูเขารับการ
อบรมสามารถปรับสูรูปแบบวิธีการใหสอดคลองพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน อยางเปน
รูปธรรม
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
สํานักการศึกษา
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล (กิจกรรมการประชุมปฐมนิเทศพนักงานครู
เทศบาล)
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีนโยบายจัดการศึกษาเนนความเปนเลิศทางวิชาการและ
พัฒนา พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานในวิชาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยอนุมัติงบประมาณสําหรับการฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลไวในประจําปงบประมาณ
2556
ทั้งนี้ในการจัดการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กําหนดเปาหมายใหโรงเรียนและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด สามารถจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพในระดับดีใกลเคียงกันสํานักการศึกษาจึงได
จัดใหมีกิจกรรมการประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหพนักงานครูเทศบาลมีความมั่นใจในการปฏิบัติตน
3.2 เพื่อรับทราบนโยบายของเทศบาลเขาใจหลักการและวิธีการปฏิบัติงาน
3.3 เพื่อใหมีความรู ประสบการณและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานครูเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 650 คน และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 130 คน รวม 780 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
หองแกรนดฮอลล โรงแรมแกรนดปารค จังหวัดนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 2 มิถุนายน 2556
8. งบประมาณดําเนินการ
เบิกจายจากโครงการฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล ประจําปงบประมาณ 2556
เพื่อเปนคาใชจายในการประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล โดยจายเปนคาตอบแทนใชสอยคาของขวัญของ
รางวัลและวัสดุ (ถัวเฉลี่ยตามที่จายจริง) ประกอบดวยคาเชาที่พัก คาเชาหองประชุม คาจางเหมาทําอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาจางเหมาจัดทําเอกสาร คาเชาวัสดุ–อุปกรณสํานักงาน คาจางเหมาถายภาพพรอมอัดขยาย
ภาพ คาเครื่องเสียง คาโตะเกาอี้ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมเปนเงิน 145,000 บาท (หนึ่งแสน
สี่หมื่นหาพันบาทถวน)
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9. ผูรับผิดชอบ
สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
- ผูเขารวมการประชุมปฐมนิเทศสามารถปรับปรุงและพัฒนาการจัด กระบวนการเรียนการ
สอน ไดตรงตามเปาหมายของหลักสูตร
- ผูเขารับการประชุมสัมมนาสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดอยาง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
- ผูเขารับการประชุมสัมมนา ไดรับประสบการณจากการแลกเปลี่ยน เรียนรูรวมกันและ
เสริมสรางวิสัยทัศนที่กวางไกล

69

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
สํานักการศึกษา
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน ทรัพยากรมนุษยที่สําคัญ คือ บุคลากรไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษา ครู ผูรับผิดชอบสอนในรายวิชาตาง ๆ ที่มีความรู ความสามารถ และความชํานาญการ ในการ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน อั น จะช ว ยให เ กิ ดประสิ ทธิ ภ าพในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษา ฉะนั้ น
การบริห ารบุคคลทางการศึ กษาของหนว ยงาน ควรมีการดูแล บํ ารุ งรั กษา และสงเสริมใหทุกคนมีขวัญ
และกําลังใจ ในการทํางาน มีความเสียสละและอุทิศตนอยางเต็มที่ในทางปฏิบัติราชการ ฉะนั้นเทศบาลจึงได
จั ด โครงการฝ ก อบรมสั ม มนาพนั กงานครู เ ทศบาล ศึกษาดูงานดานการศึกษาและสภาพแวดลอ มภายใน
ส ถานศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภ าพการ ศึ ก ษา ขึ้ น แก บุ ค ล ากรของพนั ก งาน ครู สั ง กั ด เทศบา ล
นครนครศรี ธ รรมราช เพื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษาให นั ก เรี ย นและโรงเรี ย น
มีมาตรฐานทางการเรียนและการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค

7.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
7.2 เพื่อพัฒนาทักษะประสบการณแกผูบริหารสถานศึกษา
7.3 เพื่อนํามาปรับและประยุกตใชในการพัฒนาสถานศึกษาเทศบาล

4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลทุกคน จํานวน 650 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
ประจําปงบประมาณ 2559
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการของบุคลากรในโรงเรียน
6.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.3 จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล
6.4 ฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล
6.5 จัดทําสรุปผลการฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล
6.6 การประเมิน สรุปผลรายงานผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ 2559
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8. งบประมาณดําเนินการ
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี คาใชจาย
ในการจั ด ฝ กอบรมสั มมนาพนั กงานครู เ ทศบาลและศึ กษาดูงานดานการศึกษา เพื่อจายเปน คาตอบแทน
คาใชสอยและวัสดุ คาจางเหมาบริการ คาประชาสัมพันธ คาตอบแทนวิทยากร คาเอกสาร คาตอบแทน
นอกเวลาราชการ คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ประเภทรายจายนี้เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการนี้ไมเขา
หลักการรายจายหมวดอื่น ๆ งบประมาณประจําป 2559 สํานักการศึกษา จํานวน 3,600,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ

สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของการศึกษา ไดมีความรูและประสบการณในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ตอไป
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
สํานักการศึกษา
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลศึกษาดูงานดานการศึกษาและสภาพแวดลอม
ภายในสถานศึกษา สาธารณรัฐเกาหลี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน ทรัพยากรมนุษยที่สําคัญ คือ บุคลากรไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษา ครู ผูรับผิดชอบสอนในรายวิชาตาง ๆ ที่มีความรู ความสามารถ และความชํานาญการ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อันจะชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉะนั้น
การบริหารบุคคลทางการศึกษาของหนวยงาน ควรมีการดูแล บํารุงรักษา และสงเสริมใหทุกคนมีขวัญ
และกําลังใจ ในการทํางาน มีความเสียสละและอุทิศตนอยางเต็มที่ในทางปฏิบัติราชการ ฉะนั้นเทศบาล
จึงไดจัดโครงการฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล ศึกษาดูงานดานการศึกษาและสภาพแวดลอมภายใน
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขึ้นแกบุคลากรของพนักงานครู สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหนักเรียนและโรงเรียนมีมาตรฐานทางการเรียนและ
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
3.2 เพื่อพัฒนาทักษะประสบการณแกผูบริหารสถานศึกษาและศึกษาดูงานดานการศึกษา
และสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา
3.3 เพื่อนํามาปรับและประยุกตใชในการพัฒนาสถานศึกษาเทศบาล

4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดฝกอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาลและศึกษาดูงาน จํานวน 60 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
ระยะที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2558 ณ หองประชุมเทศบาล
ระยะที่ 2 ระหวางวันที่ 20 – 24 มกราคม 2558 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการของบุคลากรในโรงเรียน
6.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.3 จัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล
ศึกษาดูงานและสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา
6.4 ฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล
6.5 จัดทําสรุปผลการฝกอบรมสัมมนาการศึกษาดูงานและสภาพแวดลอม
ภายในสถานศึกษา
6.6 การประเมิน สรุปผลรายงานผูบริหารทราบ
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2558
ระยะที่ 2 ระหวางวันที่ 20 – 24 มกราคม 2558
8. งบประมาณดําเนินการ
สํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี คาใชจาย
ในการจัดฝกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลและศึกษาดูงานดานการศึกษา เพื่อจายเปนคาตอบแทน
คาใชสอยและวัสดุ คาจางเหมาบริการ คาประชาสัมพันธ คาตอบแทนวิทยากร คาเอกสาร คาตอบแทน
นอกเวลาราชการ คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ประเภทรายจายนี้เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการนี้
ไมเขาหลักการรายจายหมวดอื่น ๆ งบประมาณประจําป 2558 สํานักการศึกษา จํานวน 200,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ

สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของการศึกษา ไดมีความรูและประสบการณ ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ตอไป
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
อุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช (กองวิชาการและแผนงาน)
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม/ มาตรการ
กิจกรรมสงเสริมความรูในการปองกันและปราบปรามทุจริตใหแกนักเรียน “เยาวชนรุนใหม
หัวใจสุจริต” อุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช (กองวิชาการและแผนงาน)
2. หลักการและเหตุผล
ในโลกแหงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว มีการหลั่งไหลเขามาของวัตถุนิยมมากขึ้น ทําให
ผูคนเริ่มหลงใหลในวัตถุนิยมและความสะดวกสบายในการดํารงชีวิตโดยไมคิดถึงผูอื่น จึงทําใหสังคมเกิดความ
วุนวายแกงแยงแขงขันกัน เพราะขาดคุณธรรมพื้นฐานในการดํารงชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องความซื่อสัตยสุจริต
เพราะคุณธรรมขอนี้เปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาตนเองใหเปนคนดี และสังคมมีความสุข
หากมองถึงเด็กและเยาวชนที่จะเปนกําลังสําคัญของชาติในอนาคตอยูในสถานศึกษาที่เปนสังคมจําลอง
สังคมใหญ เปนสถานที่หลอหลอมอุปนิสัยของนักเรียนใหเติบโตมาเปนพลเมืองของประเทศ การจัดประสบการณ
การเรียนรูใหแกนักเรียนจึงเปนเรื่องสําคัญเชนกัน รวมทั้งการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน วิถีชีวิต และแบบอยางของ
บุคลากรในโรงเรียนดวย ดังนั้นถาเราปรารถนาเห็นสังคมที่ดี ปราศจากการทุจริต คดโกงกัน ก็ควรเริ่มตนจัดการ
ปองกันหรือจัดการกับพฤติกรรมเล็กๆ ของการศึกษาในสถานศึกษาที่อาจเปนสิ่งเลวรายตอพฤติกรรมเหลานั้น เชน
การลอกขอสอบหรือการบาน การแซงคิว การเก็บของไดแลวเก็บไวใชเอง การลักขโมย เปนตน
ในการนี้ทางอุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช (กองวิชาการและแผนงาน) มีแนวคิดจัดทํากิจกรรม
“เยาวชนรุนใหม หัวใจสุจริต” เปนการสงเสริมความรูใหกับนักเรียนเปลี่ยนสังคมไทยใหใสสะอาด สรางเสริม
ภูมิคุมกันใหนักเรียนเห็นความสําคัญของความซื่อสัตยสุจริต และภัยรายของการทุจริต
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อปลูกฝงจิตสํานึก คุณธรรมจริยธรรมใหกับเยาวชนอันเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนา
ตนเองใหเปนคนดี
2. เพื่อสงเสริมความรูใหกับนักเรียนกอใหเกิดทัศนคติ และคานิยมเรื่องความซื่อสัตยสุจริตใน
สถาบันการศึกษา
3. เพื่ อ สนั บ สนุ น ให นั ก เรี ย นมี ก ระบวนการเรี ย นรู ที่ เ ท า ทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลง มี ทั ก ษะ
กระบวนการคิด และมีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เด็กและเยาวชน/นักเรียนจากสถาบันการศึกษาตางๆ จํานวน ๑๐๐ คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
อุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช
(สถานที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
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6. วิธีดําเนินกิจกรรม
๑. ประชาสัมพันธโครงการไปยังสถาบันการศึกษา เพื่อเชิญนักเรียนเขารวมโครงการดังกลาว
๒. ดําเนินการจัดบรรยายโดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญดานการปองกันและปราบปรามทุจริต ภายใต
หัวขอ “เยาวชนรุนใหม หัวใจสุจริต”
๓. จัดกิ จ กรรมนัน ทนาการ เพื่อสรางความสัมพัน ธของกลุมนักเรีย น และฝกใหมีทักษะและ
กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล อีกทั้งสามารถนําไปเผยแพรใหคนรอบขางไดดวยตัวเอง
๔. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนกรกฎาคม 2559
(ระยะเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
8. งบประมาณ
เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช หมวดคาใช ส อย ประเภทรายจ ายที่ เ กี่ย วเนื่องกั บ การปฏิ บั ติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (คาใชจายในการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช
ประจําป ๒๕๕๙) โดยประมาณคาใชจาย ดังนี้
1. คาตอบแทน (วิทยากรบรรยายและนันทนาการ)
เปนเงิน 4,000 บาท
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (100ชุดๆละ 25 บาท)
เปนเงิน 2,500 บาท
3. คาอาหารเที่ยง (100ชุดๆละ 60 บาท)
เปนเงิน 6,000 บาท
4. คาจัดสถานที่ (จัดทําปายประชาสัมพันธ)
เปนเงิน 2,000 บาท
๕. คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
เปนเงิน 2,500 บาท
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)
เปนเงิน 17,00๐ บาท
(คาใชจายแตละรายการถัวเฉลี่ยจายกันได)
9. ผูรับผิดชอบ
อุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช (กองวิชาการและแผนงาน)
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. นักเรียนเกิดความรูความเขาใจในความซื่อสัตยสุจริตมากขึ้น สามารถนําไปเผยแพรใหคนรอบ
ขางไดดวยตัวเอง
2. นั ก เรี ย นได รั บ การปลู ก ฝ ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมที่ ดี ให ยึ ด ถื อ ประโยชน ส ว นรวมมากกว า
ประโยชนสวนตน
3. นักเรียนมีกระบวนการเรียนรูที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีจิต
สาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต อีกทั้งสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
อุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช (กองวิชาการและแผนงาน)
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม/ มาตรการ
กิจกรรมจัดฉายภาพยนตรชุดการเสริมสรางจิตสํานึกรวมตอตานการทุจริต “หัวใจสีขาว”
อุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช (กองวิชาการและแผนงาน)
2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันภาพยนตรนับเปนสื่อบันเทิงที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก และสามารถเขาถึงบุคคลได
ทุกเพศทุกวัย การดูภาพยนตรจะทําใหเหมือนตกไปอยูในอีกโลกหนึ่งเลยก็วาได ไมเฉพาะเด็กเทานั้นแมแตผูใหญ
บางคนก็เชนกัน โดยลักษณะของภาพยนตรก็มีหลากหลายรูปแบบแตกตางกันออกไปตามยุคสมัย แตถาหากใชสื่อ
ภาพยนตรเปนสื่อสําหรับการศึกษา ก็นาเชื่อวาภาพยนตรจะสามารถถายทอดความรูความคิดที่เปนประโยชนไปสู
ทุกคนไดอยางกวางขวาง และจะไดรับสาระความรูรวมถึงแงคิดในเรื่องตางๆ ไดเปนอยางดี ดวยเหตุนี้การใชสื่อ
ภาพยนตรหรือการตูนมานําเสนอถึงปญหาที่สะทอนวิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม จะทําให
มองเห็นถึงความเปนจริงที่คนในสังคมตองมีคานิยมในการรักความดี และรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการ
โกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชนที่จะเปนพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต
ในการนี้ทางอุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช (กองวิชาการและแผนงาน) มีแนวคิดในการ
นําสื่อภาพยนตรมาใชใหเกิดประโยชน โดยจัดฉายภาพยนตรชุดการเสริมสรางจิตสํานึกรวมตอตานการทุจริต
“หัวใจสีขาว” เปนการสงเสริมความรูใหกับเยาวชนเปลี่ยนสังคมไทยใหใสสะอาด สรางเสริมภูมิคุมกันใหนักเรียน
เห็น ความสําคัญของความซื่อสั ตยสุ จริต และปลู กฝงจิตสํ านึกในการรั กความถู กตองและมีความกลาหาญทาง
จริยธรรม
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อปลูกฝงจิตสํานึก คุณธรรมจริยธรรมใหกับเยาวชนอันเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนา
ตนเองใหเปนคนดี
2. เพื่อกระตุนใหเกิดจิตสาธารณะ ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอ
ตัวเอง และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสว นตนเพื่อรักษาผลประโยชนสวนรวม
3. เพื่อใหมีจิตสํานึกในบทบาทและหนาที่ของตัวเองและปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด เคารพกฎเกณฑ
กติกา และหากมีการกระทําผิดก็พรอมที่จะยอมรับและแกไข
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 3๐๐ คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
- หองฉายภาพยนตรวิกวิบวับ อุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(สถานที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
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6. วิธีดําเนินการ

๑. ประชาสัมพันธโครงการไปยังสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อรอการตอบรับของสถาบันการศึกษาที่สนใจ
๒. ดําเนินฉายภาพยนตรชุดการเสริมสรางจิตสํานึกรวมตอตานการทุจริต โดยแบงตามลักษณะ

ภาพยนตร ดังนี้
- หนังสั้น ชุด “โตไปไมโกง” เหมาะสําหรับผูชมตั้งแตอายุ ๑๓ ปขึ้นไป โดยจัดฉาย ณ
หองฉายภาพยนตรวิกวิบวับ อุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช
- การตูนนิมนตยิ้มเดลี่ ชุด “คนดีไมคอรรัปชั่น” เหมาะสําหรับผูชมตั้งแตอายุ ๓–๑๒ ป
โดยจั ด ฉาย ณ ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช และโรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ที่สนใจเขารวมโครงการ
๓. จัดกิจกรรมตอบคําถาม/ใหสาระความรู และรับของขวัญของรางวัล
๔. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ชวงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2559
(ระยะเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
8. งบประมาณ
เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช หมวดคาใช ส อย ประเภทรายจ ายที่ เ กี่ย วเนื่องกั บ การปฏิ บั ติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (คาใชจายในการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช
ประจําป ๒๕๕๙) โดยประมาณคาใชจาย ดังนี้
1. คาจัดสถานที่ (จัดทําปายประชาสัมพันธ)
เปนเงิน 2,000 บาท
2. คาของขวัญของรางวัล
เปนเงิน 2,000 บาท
๓. คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
เปนเงิน 1,000 บาท
รวมทั้งสิ้น (หาพันบาทถวน)
เปนเงิน 5,00๐ บาท
(คาใชจายแตละรายการถัวเฉลี่ยจายกันได)
9. ผูรับผิดชอบ
อุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช (กองวิชาการและแผนงาน)
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. เยาวชนเกิดความรูความเขาใจในความซื่อสัตยสุจริตมากขึ้น สามารถนําไปเผยแพรใหคนรอบ
ขางไดดวยตัวเอง
2. เยาวชนมีจิตสาธารณะ คํานึงถึงสังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเอง และพรอมที่จะ
เสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาผลประโยชนสวนรวม
3. เยาวชนมีจิตสํานึกในบทบาทและหนาที่ของตัวเองและปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด เคารพกฎเกณฑ
กติกา และเมื่อกระทําผิดก็พรอมที่จะยอมรับและแกไข
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
อุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช (กองวิชาการและแผนงาน)
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม/ มาตรการ
กิจกรรมนานาความรู หัวขอ “รูไว ไมโกง” อุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช (กองวิชาการ
และแผนงาน)
2. หลักการและเหตุผล
การทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาที่สําคัญซึ่งไดแพรกระจายขยายวงกวางไปทั่วโลก จากผล
การศึกษา พบวาในประเทศไทยมีการทุจริตคอรรัปชั่นมาโดยตลอดทั้งระดับประเทศและระดับทองถิ่น
ทั้งภาคราชการและ ภาคเอกชน อีกทั้งไดทวีความรุนแรงและสงผลกระทบอยางรายแรงตอการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม เสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนความมั่งคงของประเทศ
ดังนั้น เพื่อการกระตุนและสงเสริมใหขาราชการทั้งภาครัฐและเอกชน สรางจิตสํานึกตานการ
ทุจริตในทุกระดับอยางเปนระบบและหลากหลาย อาทิ เชน การทุจริตเชิงนโยบายในการจัดซื้อจัดจาง ซึ่ง
ลวนแตมีเจาหนาที่ของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการปลูกฝงคานิยมที่สรางสรรค
หรือเครื่องมือทีจ่ ะควบคุมใหเจาหนาที่เกิดพฤติกรรมในเชิงบวกและปองกันไมใหเกิดพฤติกรรมในเชิงลบ รวมกัน
ปองกันและตอตานการทุจริตโดยมิชอบ รวมทั้งกลุมของสถาบันการศึกษาซึ่งมีแนวโนมสูงขึ้น ดังนั้นควรตระหนัก
ถึงความสําคัญโดยใชหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมไปถึงการสงเสริมและปลูกฝงคานิยมไทย ๑๒ ประการ ในการ
ดําเนินชีวิตของเยาวชนผานระบบการศึกษาซึ่งเปนการสรางจิตสํานึกที่ดีทีสุด
ในการนี้ อุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช (กองวิชาการและแผนงาน) มุงหวังใหตระหนัก
ถึงการปองกันการทุจริตและปลูกฝงการสรางจิตสํานึกที่ดี จึงนําเสนอกิจกรรมนานาความรู หัวขอ “รูไว ไมโกง”
โดยจัดทําเปนสื่อเอกสารเพื่อรณรงคการปองกันการทุจริตและสรางจิตสํานึกที่ดีใหแกกลุมอาชีพขาราชการ และ
กลุมอาชีพนักเรียน-นักศึกษา ซึ่งเปนกลุมอาชีพที่ถูกมองวากอใหเกิดปญหาดังกลาว
3. วัตถุประสงค

๑. เพื่อเสริมสร า งพฤติ กรรมและวิธีการทํางานที่สุจ ริตโปรงใสใหกลุมอาชีพขาราชการ และ
นักเรียน-นักศึกษา
๒. เพื่ อ กระตุ น ใหกลุ มอาชี พขาราชการ และนัก เรีย น-นั ก ศึ กษามีจิ ตสํานึ ก ปลอดการทุจ ริ ต
คอรรัปชั่นโดยการสงเสริมและปลูกฝงคานิยมไทย ๑๒ ประการ
๓. เพื่อสงเสริมความรู และตระหนักถึงภัยรายของการทุจริตที่จะสงผลกระทบตองสังคมและ
ประเทศชาติ
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4. เปาหมาย/ผลผลิต
- เผยแพรสื่อเอกสาร (แผนพับ) สําหรับกลุมอาชีพขาราชการในหนวยงานรัฐ จํานวน ๕๐๐ ฉบับ
- เผยแพรสื่อเอกสาร (แผนพับ) สําหรับกลุมอาชีพนักเรียน-นักศึกษาในสถาบันการศึกษาตางๆ
จํานวน ๕๐๐ ฉบับ
5. พื้นที่ดําเนินการ
- หนวยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา
- อุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช
(สถานที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
6. วิธีดําเนินการ

๑. จัดทําสื่อเอกสาร (แผนพับ) เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต ที่เหมาะสมกับกลุม
อาชีพขาราชการ และอาชีพนักเรียน-นักศึกษา
๒. เผยแพรเอกสารตามหนวยงานตางๆ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนพฤษภาคม 2559
(ระยะเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
8. งบประมาณดําเนินการ
เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช หมวดค าใช ส อย ประเภทรายจา ยที่เกี่ย วเนื่อ งกับ การปฏิบั ติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (คาใชจายในการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช
ประจําป ๒๕๕๙) โดยประมาณคาใชจาย ดังนี้
๑. คาสื่อประชาสัมพันธ
เปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท
๒. คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
เปนเงิน ๑,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น (หกพันบาทถวน)
เปนเงิน ๖,๐๐๐ บาท
(คาใชจายแตละรายการถัวเฉลี่ยจายกันได)
9. ผูรับผิดชอบ

อุทยานการเรียนรูเมืองนครศรีธรรมราช (กองวิชาการและแผนงาน)

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. กลุมขาราชการ และนักเรียน-นักศึกษาตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสํานึกในการ
ตอตานการทุจริตในหนวยงานของตน
๒. กลุมขาราชการ และนักเรียน-นักศึกษาเกิดความรูความเขาใจในความซื่อสัตยสุจริตมากขึ้น
สามารถนําไปเผยแพรใหคนรอบขางไดดวยตัวเอง และมีทัศนคติที่ดีตออาชีพของตน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช (กองวิชาการและแผนงาน)
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการมัคคุเทศกอาสา พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนแหลงเรียนรูและสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัด
นครศรีธรรมราช จึงมีนักเรียน และนักทองเที่ยวไดแวะเวียนมาทัศนศึกษาหาความรูในแตละวันเปนจํานวนมาก
ในการนี้ทางพิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช มีแนวคิดจัดทําโครงการ “มัคคุเทศกอาสา” นํา
ชมพิพิธภัณฑฯ โดยทางพิพิธภัณฑเมืองฯ จัดอบรมใหแก นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ เพื่อทําหนาที่มัคคุเทศก
อาสา พาชมพิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช ในชวงเวลาเสาร-อาทิตย หรือ ชวงปดเทอม
3. วัตถุประสงค

1. เพื่อปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนรักในวัฒนธรรมทองถิ่น ภูมิลําเนาของตนเอง
2. เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และปลูกฝงใหรูจักการเสียสละเพื่อ
ประโยชนสวนรวม
3. เพื่อฝกฝนใหเด็กและเยาวชนประพฤติตนเปนแบบอยางของเจาบานที่ดี รูจักตอนรับแขก
เมืองดวยน้ําใจไมตรีอันงดงาม

4. เปาหมาย/ผลผลิต
เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ จํานวน 50 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
- รับสมัครมัคคุเทศกอาสาจํานวน 50 คน
- จัดทําเนื้อหา และกําหนดการในการอบรม พรอมวิทยากรที่เชี่ยวชาญดานมัคคุเทศก
- ติดตอรถชมเมือง และสถานที่ ที่จะพามัคคุเทศกไปศึกษาหาความรู
- สรุปผลดําเนินการ
ในการอบรมครั้งนี้ พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราชเปนผูดําเนินการ โดยใชระยะเวลา 2 วัน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหารเที่ยง 2 วัน 50 ชุดๆละ 60 บาท (50x60x2)
คาอาหารเที่ยง 2 วัน 50 ชุดๆละ 25 บาท (50x25x2)
คาใชจายอื่นๆ
รวม
(คาใชจายแตละรายการถัวจายกันได)

เปนเงิน 2,000 บาท
เปนเงิน 6,000 บาท
เปนเงิน 2,500 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
12,000 บาท

9. ผูรับผิดชอบ
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พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช (กองวิชาการและแผนงาน)

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. เด็กและเยาวชนรักในวัฒนธรรมทองถิ่น ภูมิลําเนาของตนเอง
2. เด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และปลูกฝงใหรูจักการเสียสละเพื่อ
ประโยชนสวนรวม
3. เด็กและเยาวชนประพฤติตนเปนแบบอยางของเจาบานที่ดี รูจักตอนรับแขกบานแขกเมือง
ดวยน้ําใจไมตรีอันงดงาม
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
สํานักปลัดเทศบาล
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการตลาดริมน้ําเมืองลิกอร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
โครงการตลาดน้ําเมืองลิกอร เทศบาลเมืองนครนครศรีธรรมราช เปนแนวคิดและนโยบายของ
ผศ.เชาวนวัศ เสนพงศ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช จัดเปนภารกิจดานสงเสริมการทองเที่ยว ซึ่งเปน
อํานาจหนาที่ประการหนึ่งในการจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ตาม
พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา
16(8) ที่ใชกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน โดยการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอยูในพื้น
ที่มาจัดทําตลาดริมน้ําใหประชาชนในพื้นที่นําสินคามาจําหนาย เปนการสงเสริมใหประชาชนมีรายได ใหความรู
ดานชีวิตความเปนอยูของชุมชน ใหความรูดานวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาชาวบาน ตลอดจนการปรับปรุง
ภูมิทัศนสวนสาธารณะศรีธรรมโศก ภูมิทัศนกําแพงเมืองและริมคลองหนาเมืองใหเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการดังกลาวไดดําเนินการตอเนื่องมาเปนปที่ 2 นับวาประสบความสําเร็จเปนอยางยิ่ง มี
ประชาชนเขารวมงานและรวมออกรานจําหนายสินคาในแตละเดือนเปนจํานวนมาก
3. วัตถุประสงค
ของชุมชน
ของเมือง

3.1 เพื่อสานตอการจัดตั้งตลาดริมน้ําเมืองลิกอรใหเปนแหลงสินคาชุมชน เพื่อสงเสริมรายได
3.2 เพื่อเปนแหลงเรียนรูดานวิถีชีวิตของชุมชนวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาชาวบาน
3.3 เพือ่ สงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช และใชเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ เขารวมงานจํานวนไมนอย
กวา 5,000 คนตอครั้ง
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
บริเวณคลองหนาเมือง (ฝงสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช และสนามหนาเมือง) อําเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
6.2 ประสานหนวยงาน บุคลากร ที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน
6.3 จัดการประชุมคณะทํางานฯ ในแตละเดือนเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม
6.4 ทําหนังสือเชิญคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขา
รวมโครงการฯ ในแตละเดือน
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ทราบโดยทั่วกัน

6.5 ประชาสัมพันธใหชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติไดรับ
6.6 ดําเนินการขอเบิกงบประมาณคาใชจายในการดําเนินงานของแตละเดือน
6.7 สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กําหนดจัดกิจกรรมทุกวันศุกรสุดทายของเดือน เริ่ม
ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559 ระหวางเวลา 15.00 – 23.00 น.
8. งบประมาณดําเนินการ
เบิกจายจากงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวดคาใชสอย ประเภท
รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการพัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยว (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการ
ทองเที่ยว) เปนเงิน 4,920,000.- บาท (สี่ลานเกาแสนสองหมื่นบาทถวน) และไดตั้งประมาณการคาใชจาย
สําหรับดําเนินการโครงการนี้ เปนเงิน 1,800,000.- บาท (หนึ่งลานแปดแสนบาทถวน) คาใชจายสามารถถัว
เฉลี่ยกันไดทุกรายการ
9. ผูรับผิดชอบ

ฝายสงเสริมการทองเที่ยว สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี รักและหวงแหน
ทรัพยากรการทองเที่ยวและถิ่นที่อยูของตน
10.2 ประชาชนในพื้นที่มีรายไดจากการนําสินคาจากชุมชนมาวางจําหนาย เปนการกระจาย
รายไดสูชุมชน
10.3 ภูมิทัศนบริเวณตลาดริมน้ําเมืองลิกอรสวยงามขึ้น กลายเปนสถานที่ทองเที่ยวพรอมให
ประชาชนมาพักผอนหยอนใจ
10.4 เปนแหลงสันทนาการของประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และคาดวามีผูสนใจเขา
รวมกิจกรรมตลาดริมน้ําเมืองลิกอรในแตละเดือนไดตามเปาหมาย

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
กองสวัสดิการสังคม
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
สถานการณในเรื่องเด็กและเยาวชนมีความรุนแรงมากขึ้น จึงไดจัดตั้งองคกรกลางเด็กและ
เยาวชนในระดับเทศบาลมากขึ้น เพื่อสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชนใหมีการรวมกลุมและ
ดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชน
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหมีเครือขายในกลุมเด็กและเยาวชนที่ทําหนาที่ประสานกิจกรรมที่เปนประโยชน
3.2 เพือ่ ใหเด็กและเยาวชนทํางานรวมกันอยางเปนระบบ
3.3 เพือ่ สรางความสามัคคี และหลีกเลี่ยงปญหาที่สงผลกระทบตอเด็กและเยาวชน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน/เด็กและเยาวชนในชุมชนในเขตเทศบาล
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
พื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสมของกิจกรรม
ดูงานนอกสถานที่
6. วิธีดําเนินการ
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

ขออนุมัติโครงการ
สํารวจความตองการ
ประสานงาน
จัดกิจกรรม
ติดตามและประเมินผลโครงการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
120,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม ฝายพัฒนาชุมชน

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เกิดเครือขายเชื่อมโยงกลุมเด็กละเยาวชนที่มีการดําเนินงานในดานตางๆ เขาดวยกันอยางเปน
รูปธรรม
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
สํานักการศึกษา
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมอานสรางสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาใหนักเรียนเกิด
ความรู ความเขาใจดานทักษะ กระบวนการ และมีความสุขในการเรียน การพัฒนากิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักเรียนนับไดวามีความสําคัญมาก เพราะจะทําใหนักเรียนเปนคนดี มีวินัย ใฝเรียนรู ซึ่งการจัดกิจกรรม
ทุกอยางตองเนนนักเรียนเปนสําคัญ และใชกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย การใชสื่อเทคโนโลยี
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห การประเมินตามสภาพจริง การใชแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น
ตลอดจนการพัฒนางานบริหารวิชาการอยางเปนระบบ สมบูรณสะดวกในการนํามาใช และทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น ไมวาจะเปนในกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระก็นับไดวามีความสําคัญมาก และมี
ความจําเปนอยางยิ่งตอนักเรียน
จากการที่โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงเรียนที่มีการจัด
กิจกรรมสงเสริมการอานที่ดี และอยูในจังหวัดที่ไดรับการประกาศเปน “มหานครและนครแหงการอานใน
วาระการอานแหงชาติ” ทางโรงเรียนจึงไดจัดทํา “โครงการอานสรางสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัย” ขึ้น เพื่อสงเสริม
และรณรงคใหครู นักเรียน ผูปกครอง เห็นความสําคัญและไดรับความสุข ความเพลิดเพลินจากการอาน
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความตระหนักใหนักเรียน ครู ผูปกครองและบุคคลในชุมชน เห็น
ความสําคัญของการอานและมีนิสัยรักการอาน ตลอดจนใหการอานนําไปสูการใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต
2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยการอานหนังสือ
3. เพื่อสงเสริมใหครู นักเรียน ผูปกครองและบุคคลในชุมชน รักการอานและรวม
กิจกรรมสงเสริมการอานที่โรงเรียนจัดขึ้น
4. เพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางนักเรียน ครู ผูปกครองและบุคคลในชุมชน
5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
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6. วิธีดําเนินการ
ขั้น
กิจกรรม
ระยะเวลา
(What)
(How)
(When)
1.เตรียมการ 1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
พฤษภาคม
( Plan)
2.ประชุ มชี้ แจงเพื่อสรางความเขาใจใน
2558
รูปแบบและการดําเนินงานของโครงการ
3.แตงตั้งคณะทํางาน
2.ดําเนินการ ดําเนินงานตามแผน
(Do)
1. กิจกรรมตะกราความรูสูชุมชน
ภาคเรียนที่ 1
2. กิจกรรมพี่อานนองฟง
3. กิจกรรมภาษาไทยวันละคํา
ภาคเรียนที่ 2
4. กิจกรรมอาเซียนนารู
2558
5. กิจกรรมเริงรองดวย รอยกรอง
6. กิจกรรมสรรพสิ่งนารู
7. กิจกรรมนิทานสอนใจ
8. กิจกรรมหนึ่งภาพแทนพันคํา
9. กิจกรรมรูแลวแบงปน
10.กิจกรรมเรียงรอยถอยคํา
11.กิจกรรมเรียนรูไดจากปายนิเทศ
12.กิจกรรมอานแลวรู ดูแลวดี๊ดี
13.กิจกรรมขอเวลา ๕ นาที
14.กิจกรรมภาพนี้มีความหมาย
15.กิจกรรมเกงเชาวปญญา
16.กิจกรรมลีลาอักษร
17.กิจกรรมเกงภาษาหาคํา
18.กิจกรรมจิ๋วแตแจว
19.กิจกรรมทองโลกตางแดน
20.กิจกรรมคนคนเรื่องประเทือง
ปญญา
21.กิจกรรมเซียมซีเสี่ยงทายคูความรู
22.กิจกรรมภาษาไทยมีทํานอง

ผูรับผิดชอบ
(Who)
-นางสาวเยาวเรศ ผิวเหมาะ
-ผูบริหาร

- คณะครู นักเรียนที่ไดรับ
มอบหมาย
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3.ประเมินผล 1.ประเมินผลการดําเนินงาน
( Check)
3.สรุปผลดําเนินงาน
3.รายงานผลดําเนินงาน

4.ปรับปรุง
( Action)

มีนาคม 2558 -นางสาวเยาวเรศ ผิวเหมาะ
-นางจุฑาทิพย การดี
-นางประจวบ ปุนปอง
-นางเรวดี ทาสง

นําผลการประเมินมาปรับปรุง เพื่อการ มีนาคม 2558 -นางสาวเยาวเรศ ผิวเหมาะ
พัฒนา

7. ระยะเวลาดําเนินการ
พฤษภาคม 2558 – มีนาคม 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ 80,000 บาท มีคาใชจายดังนี้
- วัสดุอุปกรณการตกแตงกิจกรรมหองสมุดทั้ง 22 กิจกรรม
- คาไวนิลตกแตงหองสมุด
- ซองบัตร บัตร กําหนดสง
- ของขวัญของรางวัล นักเรียนรวมกิจกรรม
- เต็นท โตะ เกาอี้
- คาอาหาร
- คารถ

30,000
25,000
3,000
4,000
10,000
5,000
3,000

9. ผูรับผิดชอบ
- สํานักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย)
- นางสาวเยาวเรศ ผิวเหมาะ และคณะครู

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการประเมิน

1. นักเรียนและบุคคลในชุมชน - แบบสอบถาม
รอยละ 80 เห็นความสําคัญ
- แบบสังเกต
และมีนิสัยรักการอานเพิ่มมาก
ขึ้น
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้นในทุกกลุม
สาระการเรียนรู

- แบบประเมินการจัดกิจกรรม

3. นักเรียน ครู ผูปกครอง
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และบุคคลในชุมชนเห็นคุณคา
ของการอานและเขารวม
กิจกรรมอานสรางสุขดี๊ดีที่
ศาลามีชัยที่โรงเรียนจัดขึ้น

เครื่องมือที่ใช
- แบบสอบถาม
- แบบสังเกต

- แบบประเมินการจัด
กิจกรรม
- ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุมสาระ

1. นักเรียน ครู ผูปกครองและบุคคลในชุมชนเห็นความสําคัญและเห็นคุณคาของการอาน
ตลอดจนใหการอานนําไปสูการใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต
2. นักเรียนและบุคคลในชุมชนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยการอานหนังสือ
เพิ่มมากขึ้น
3. นักเรียน ครู ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนรักการอานและรวมกิจกรรมสงเสริมการอาน
ที่โรงเรียนจัดขึ้น
4. นักเรียน ครู ผูปกครองและบุคคลในชุมชนมีสัมพันธภาพอันดีตอกัน
5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
สํานักการศึกษา
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการบริหารจัดการพุทธภูมิ ประจําปงบประมาณ 2559
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดดําเนินการจัดสรางพุทธภูมิ พุทธสถานสังเวชนียสถาน 4
ตําบล เปนแหลงศึกษาเรียนรูเพื่อถวายเปนพุทธบูชา ในบริเวณพุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร
84 (ทุงทาลาด) ไดเลาเรื่องราวพุทธประวัติ ดังนี้
1. ภาพนูนต่ํา 4 ภาพ สถานที่ประสูติ สถานที่ตรัสรู สถานที่แสดงปฐมเทศนา และ
สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน
2. สังเวชนียสถาน 4 ตําบล ขนาดยอสวน 4 แหง คือ สถานที่ประสูติ (เสาหินอโศก
มหาราช) สถานที่ตรัสรู (พุทธคยา) สถานที่แสดงปฐมเทศนา (สารนาท) และสถานที่
ปรินิพพาน (กุสินารา)
3. พระประธานพระพุทธรูปปางลีลา
4. พระโพธิสัตวกวนอิม
ในการนี้ ฝายศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เชิญชวนพุทธศาสนิกชน นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลทั้ง 10 โรง ตลอดจนกลุมผูสูงอายุในสังกัด
เทศบาล และใกลเคียง ที่นับถือศาสนาพุทธหิ้วปนโตไปปฏิบัติธรรมกลอมเกลาจิตใจ ปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม เปนคนดีเติบโตอยูในสังคมอยางมีความสุข
จากสภาพปญหาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับเด็กปรากฏอยูในสื่อตาง ๆ นั้น สถานการศึกษาที่
รับผิดชอบอบรมสั่งสอนนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จึงคิดหาวิธีการที่จะปองกัน
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคที่จะเกิดขึ้นกับเด็กในโรงเรียนพรอมการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมควบคูไปดวย
และไดจัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และวิถีชีวิตตามหลักศาสนาขึ้น ไดนําศาสนาที่
นักเรียนนับถือมาใชเปนแนวทางใหนักเรียนไดเรียนรูและนําไปดําเนินชีวิต โดยนักเรียนที่เปนไทยพุทธ ซึ่งมี
จํานวนมาก และผูสูงอายุ ในทุกๆ วันศุกรสุดทายของเดือน จะเตรียมปนโตมาจากบานกลุมละ 1 สาย มา
โรงเรียนและเดินทางทํากิจกรรมตอนเชาที่พุทธภูมิ ตั้งแตเวลา 09.00 น. โดยจะมีครูคอยควบคุมและ
ดูแล เพื่อไปรวมฟงเทศน ฟงพระธรรมคําสอน สวดมนตไหวพระ กรวดน้ํา แผเมตตา และถวายอาหารเพล
แดพระสงฆรวมกับผูสูงอายุ
ตามวิถีปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน ซึ่งงานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น สํานักการศึกษา ได
เริ่มทํากิจกรรมดังกลาวตั้งแตตนปงบประมาณ 2559 เพื่อนักเรียนและพุทธศาสนิกชน รูจักสัมมาคารวะ
ตอผูใหญ ลดปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคลงได โดยเฉพาะผูปกครอง ชุมชน ตางก็ใหการยอมรับ
สนับสนุน กิจกรรมของโรงเรียน และตองการใหโรงเรียนดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
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โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและวิถีชีวิตตามหลักศาสนา จึงเปนโครงการที่ดี
โครงการหนึ่ง เปรียบเสมือนหนวยงานเทศบาลและโรงเรียนไดฉีดวัคซีนปองกันโรคใหแกเด็ก ๆ ตั้งแตแรก
เพื่อใหเด็กสามารถเติบโตเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข ไมสรางปญหา
แกสังคม และพรอมจะสงเสริมใหโรงเรียนทุกโรงในการดูแลรับผิดชอบของเทศบาล ไดรวมทํากิจกรรม
ลักษณะนี้มากยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค
๑. เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมพุทธศาสนาในบริเวณพุทธภูมิ
๒. เพือ่ ใหนักเรียนนักศึกษา ประชาชนและนักทองเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา ใชสถานที่
เปนแหลงหาความรูเพิ่มเติม
๓. เพื่อเปนสถานที่พัฒนาดานจิตใจและความสามัคคีของชาวพุทธ
๔. เพื่อจัดใหมีกิจกรรมอนุรักษหิ้วปนโตสามัคคีประจําเดือน 12 เดือน
๕. เพื่อใหผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจางและประชาชนทั่วไป ไดรวมกิจกรรมทาง
ศาสนา
๖. เพื่อเปนแหลงเรียนรูพุทธประวัติ ยอสวนจากสถานที่จริงโดยไมตองเดินทางไป
ตางประเทศ
๗. เพื่อเปนการสนองนโยบายรัฐบาล ในการจัดการสงเสริมประเพณีทองถิ่นและปรองดอง
สมานฉันท
๘. เพื่อให เด็ก เยาวชน ประชาชน เรียนรูถึงประเพณี วัฒนธรรม มรดกไทย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
๑. ดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในบริเวณพุทธภูมิ
๒. โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทุกโรงและโรงเรียนตางๆ ไดนําคณะนักเรียนมาศึกษาพุทธ
ประวัติและรวมกิจกรรมประจําเดือนเพื่อพัฒนาจิตใจเด็กนักเรียน
๓. ไดเปนสถานที่พัฒนาจิตใจของพุทธศาสนิกชน ตลอดจนเปนที่พักผอนของประชาชน
ทั่วไป
๔. มีการประชาสัมพันธทางสื่อสารมวลชน ประสานงานเจาหนาที่ทุกสวนทั้งภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนชาวตางประเทศใหรูจักพุทธภูมิมากยิ่งขึ้น
๕. ไดเปนแหลงเรียนรูพุทธประวัติ ยอสวนจากสถานที่จริงโดยไมตองเดินทางไป
ตางประเทศ
๖. จัดกิจกรรมวันสําคัญที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาตลอดทั้งป
๗. เปนการสงเสริมใหชุมชนและประชาชนทั่วไปตลอดจนชาวตางประเทศ เขารวม
สักการะบูชาไดเปนการสงเสริมวิชาพระพุทธศาสนา ใหกับนักเรียน นักศึกษาทั่วไป
๘. มีบุคลากรดูแลรักษาความสะอาดรอบบริเวณสังเวชนียสถาน 4 ตําบล และบริเวณรอบ
องคพระโพธิสัตวกวนอิม และพนักงานขับรถ
9. สนองนโยบายรัฐบาล ในการจัดการสงเสริมประเพณีทองถิ่นและปรองดองสมานฉันท
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5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
ณ พุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร 84 (ทุงทาลาด)
6. วิธีดําเนินการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ประชุมหารือประสานกับผูบริหารสวนราชการที่เกี่ยวของ
จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ
มอบหมายหนาที่ดําเนินงาน
ประสานขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินงานตามโครงการ
ประเมินผลโครงการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
สํานักการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและ วัฒนธรรม
ทองถิ่น คาใชจายในการบริหารจัดการพุทธภูมิ ประเภท รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ งบประมาณป 2559 งบประมาณตั้งไว 1,000,000 บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ดูแลรักษาความสะอาดรอบบริเวณพุทธภูมิ บริเวณพระโพธิสัตวกวนอิม (ทุก
รายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได)
9. ผูรับผิดชอบ
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. มีบุคลากรดูแลรักษาความสะอาดรอบบริเวณสังเวชนียสถาน 4 ตําบล และบริเวณรอบ
องคพระโพธิสัตวกวนอิม
๒. ไดเปนแหลงจัดกิจกรรมวันสําคัญสงเสริมพระพุทธศาสนา ในบริเวณพุทธภูมิ
๓. ไดเปนสถานที่สวดมนต ปฏิบัติธรรม ในโอกาสวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาสําหรับ
พุทธศาสนิกชน
๔. ผูเขาศึกษาพุทธประวัติในสังเวชนียสถาน 4 ตําบล เขาใจในพระพุทธศาสนาและไดเผย
แผประชาสัมพันธกิจกรรมงานเทศบาลตอไป
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
สํานักการศึกษา

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสงเคราะหเด็กยากไรในชุมชนและเด็กเรรอนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
จากสาเหตุประชาชนในชนบทอพยพถิ่นฐานเขาสูเมือง เพื่อหางานทํา และการออกสํารวจ
ของเจาหนาที่ไดพบเด็กเรรอน ยากไรในชุมชน ทําใหเกิดปญหาชุมชนแออัด ปญหาการวางงาน ปญหาสังคม
ปญหาสิ่งแวดลอม และโดยเฉพาะปญหาทางดานเศรษฐกิจ ในปจจุบันผูปกครองและนักเรียนประสบปญหาคา
ครองชีพเพิ่มสูงขึ้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงมีนโยบายชวยเหลือพัฒนาสงเคราะหเด็กยากไรในชุมชน
เด็กเรรอน และเด็กดอยโอกาส ในเขตเทศบาล ใหไดรับการศึกษา มีอาหารการกิน เพื่อพัฒนาเด็กใหเปน
คนดี สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงกําหนดโครงการสงเคราะหเด็กยากไรในชุมชนและเด็ก
เรรอน เพื่อดําเนินการและชวยเหลือเด็กเรรอนและเด็กดอยโอกาสตามชุมชนภายในเขตเทศบาล ขึ้น
3. วัตถุประสงค

1. เพื่อจัดการศึกษา สงเขาเรียนในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียน ใหแกเด็ก
เรรอน เด็กดอยโอกาส เด็กยากไรในเขตเทศบาล เพื่อลดปญหาสังคม
2. เพื่อชวยเหลือใหเด็กไดมีเครื่องแตงกาย/ชุดนักเรียน /อุปกรณการเรียน และอาหาร
กลางวันตามสมควร
3. เพื่อสนับสนุนทุนคาพาหนะและคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กผูดอยโอกาส เด็กเรรอน
เด็กออทิสติก ที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

4. เปาหมาย/ผลผลิต
สนับสนุนสงเสริมและสงเคราะหเด็กยากไรในชุมชน เด็กเรรอน เด็กดอยโอกาส ใหไดรับ
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและฝกวิชาชีพตามถนัด เพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิตไดอยางมี
ความสุข
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
อาคารศิลปาชีพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
1. สํารวจขอมูลเด็กเรรอน เด็กดอยโอกาสและเด็กยากไรในชุมชน ที่อาศัยอยูในเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช ที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาล
2. เขียนโครงการ/เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ดําเนินการตามโครงการฯ
4. จัดการศึกษา สงเขาเรียนในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียน และฟนฟูการพัฒนา
ทั้ง 4 ดานใหแกเด็กเรรอนเด็กดอยโอกาสและเด็กออทิสติก
5. บริการอาหารกลางวัน/คาพาหนะ
6. จางเหมาบริการครูสอนเด็กเรรอนและเด็กออทิศติก
7. ติดตามตรวจสอบและประเมินผล
8. สรุปรายงานการดําเนินงานตอผูบริหาร
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2559 โครงการสงเคราะหเด็กยากไรในชุมชน
และเด็กเรรอน งบประมาณตั้งไว 450,000 บาท (สึ่แสนหาหมื่นบาทถวน) สําหรับจายเปนคาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ เพื่อเปนคาสนับสนุนคาพาหนะ คาอาหารกลางวัน, คาใชจายอื่นๆที่จําเปนและคาจางเหมา
บริการครูปฏิบัติการสอน จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม
กําหนดระดับ) โดยถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ ดังนี้
1. คาจางเหมาบริการครูปฏิบัติการสอน จํานวน 2 อัตรา
2. คาอาหารและคาพาหนะนักเรียนดอยโอกาส ที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาล วันละ 40
บาท
3. คาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณการเรียนการสอน,วัสดุสํานักงานและวัสดุงานบานงานครัว
4. คาวัสดุเครื่องแตงกาย
5. คาจางเหมาบริการในการทัศนศึกษานอกสถานที่
6. คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา
9. ผูรับผิดชอบ

สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. เด็กไดรับความรูความเขาใจ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามศักยภาพแหงตน
2. สามารถฟนฟูสภาพรางกาย จิตใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กเรรอน เด็กดอยโอกาส
ในเขตเทศบาลในแนวทางที่ถูกตอง
3. สามารถชวยเหลือและสงเด็กเรรอนเด็กดอยโอกาสและเด็กยากไรในชุมชนในเขตเทศบาล
เขารับการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนหรือฝกอบรมวิชาชีพ
4. สามารถทําใหเด็กไมมีเวลาไปมั่วสุมกับสิ่งเสพติดจนกอใหเกิดปญหาแกสังคม
5. สามารถชวยเหลือเศรษฐกิจครอบครัวของเด็กผูเขารับการศึกษาใหมีชีวิตความเปนอยู
ที่ดีขึ้น
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
สํานักการศึกษา
1. ชื่อโครงการ
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2559
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เด็กเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญยิ่งของประเทศชาติ ในการที่จะพัฒนาบานเมืองให
เจริญกาวหนาและมั่นคง อีกทั้งเปนผูที่จะตองเจริญเติบโตขึ้นเปนผูใหญในภายภาคหนา เด็กทุกคนควร
ไดรับการเอาใจใสจากครอบครัวชุมชนและรัฐเพื่อสงเสริมใหเด็กๆเหลานั้นไดรับการศึกษา ทั้งในระบบ
และนอกระบบและตามอัธยาศัยที่รัฐจัดให ไดรับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาในดานสุขภาพ
รางกายและจิตใจ สงเสริมใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีความรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต
มีความเมตตาเอื้อเฟอเผื่อแผรูจักคนเสียสละ รูจักใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชน สิ่งเหลานี้ที่
ผูใหญทุกคนตองฝกฝน เนื่องจากเด็กมีความสําคัญตอประเทศ หนวยงานรัฐจึงไดจัดใหวันเสารของสัปดาห
ที่ 2 ของทุกปเปนวันเด็กแหงชาติ เพื่อใหทุกคนเห็นความสําคัญและเพื่อสรางความตระหนักใหเด็กๆ
ทุกคนเปนคนดีของครอบครัวและชุมชนและประเทศชาติตอไป
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงไดรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถานศึกษา รวมจัดทําโครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติประจําป 2559 ขึ้นเพื่อสนับสนุนสงเสริมการ
เรียนรูและนันทนาการใหกับเด็กและเยาวชน ไดทํากิจกรรมและแสดงออกถึงบทบาทหนาที่ของเด็ก
ในการพัฒนาเด็กใหมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม เพื่อที่จะไดเติบโตเปนผูใหญที่สมบูรณทั้งดาน
รางกาย จิตใจ สงเสริมใหกลาคิด กลาทํา และกลาแสดงออกในสิ่งที่ดี ตลอดจนสงเสริมกิจกรรมเรียนรู
นอกหองเรียน ซึ่งเปนกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนรูของโรงเรียนฯ เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสสัมผัส
กับแหลงเรียนรูจริง และยังเปนโอกาสที่ครูและนักเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันนอกโรงเรียน ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาวเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่ตองสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน
ผูสูงอายุ และผูพิการ เพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
และที่แกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนไดยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ตลอดจนการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
2. เพื่ อส งเสริ มให เ ด็ กและเยาวชนมีพัฒ นาการรอบดาน มีความสมบูร ณทั้งรางกาย
สังคม จิตใจ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยการรวมกิจกรรมเสริมพัฒนาการในดานตาง ๆ
3. เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีความสามารถ กลาแสดงออก ในกิจกรรมที่กอใหเกิด
ประโยชนตอสังคม และมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยการรวมกิจกรรมการแสดงบนเวที
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4. เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มุงสงเสริมใหภาครัฐและเอกชนรวมกันระดม
สรรพกําลังในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิและหนาที่ของเด็กตามแนวการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
5. เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดรวมกิจกรรมเสริมสรางความสามัคคีสมานฉันทใน
หมูคณะ และปลูกฝงบทบาทพลเมืองที่ดีของเด็กตอสังคมและประเทศชาติ โดยการใหเด็กและเยาวชนได
ทํากิจกรรมรวมกันเปนหมูคณะ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
จัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ในวันเสารที่ 9 มกราคม 2559 ณ สวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร 84 (ทุงทาลาด) โดยมีเด็กและเยาวชนเขารวมกิจกรรมอยางทั่วถึง
4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
- เด็กและเยาวชนการกลาแสดงออก
- เด็กและเยาวชนมีจิตใจเอื้อเฟอตอผูอื่น และรูจักการเสียสละ
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
กําหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร 84 (ทุงทาลาด)
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6. วิธีการดําเนินการ
5.1 เสนอโครงการฯ ใหผูบริหารอนุมัติ
5.2 ประชุมคณะกรรมการจัดงานและแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบแตละฝาย/กิจกรรม
5.3 ประชาสัมพันธการจัดงานผานเสียงตามสาย และสถานีวิทยุชุมชน
5.4 จัดเตรียมความพรอมดานสถานที่ ตกแตงเวที และบริเวณการจัดงานวันเด็ก
5.5 ดําเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
5.5.1 จัดกิจกรรมชุดการแสดงบนเวที ของนักเรียนโรงเรียนและศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีความกลาแสดงออก มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง และเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ จํานวน 15 ชุดการแสดง
5.5.2 จัดกิจกรรมสันทนาการ เลนเกม เพื่อสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการรอบ
ดานมีความกลาแสดงออก และเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ อีกทั้งปลูกฝงบทบาทการเปนพลเมืองที่
ดีของสังคม โดยมีเด็กและเยาวชนเขารวมโครงการอยางทั่วถึง
5.6 ประสานงานกองทัพภาคที่ 4 ขอสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ และชุดการแสดง
นิทรรศการเพื่อจัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนเขารวมหรือชมกิจกรรม เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนได
มีความกลาแสดงออก มีความรักชาติ และเสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ
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5.7 จัดเตรียมอาหารมื้ออาหารกลางวัน อาหารวาง และเครื่องดื่ม สําหรับผูรวม
กิจกรรมตามกําหนดการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทางดานรางกายที่สมบูรณ
และไดรับประทานอาหารครบหมู
5.8 ดําเนินการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ และของรางวัลประกอบการดําเนินการตาม
กิจกรรม ฯ สําหรับเด็กและเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
5.9 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
กําหนดการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติใน วันเสาร ที่ 9 มกราคม 2559
8. งบประมาณ
เบิ กจ า ยจากเทศบั ญ ญั ติง บประมาณรายจ ายประจํา ป 2559 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจาย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
จํานวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน) โดยตั้งจายจากเงินรายได ซึ่งคาใชจายทุกรายการสามารถถัว
เฉลี่ยไดตามความเหมาะสม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักการศึกษา เทศบาลนคนครศรีธรรมราช
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 เด็กและเยาวชนไดตระหนักและแสดงออกถึงความรับผิดชอบ สิทธิและหนาที่ที่
พึงปฏิบัติตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
10.2 เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการรอบดานอยางครบถวน ทั้งทางดานรางกาย สังคม
จิตใจ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
10.3 เด็กและเยาวชนกลาแสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง
10.4 เด็กและเยาวชนมีความสามัคคีสมานฉันทในหมูคณะ และปฏิบัติตนตามบทบาท
พลเมืองที่ดีของสังคม
10.5 หนวยงานของภาครัฐและเอกชนไดตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชน
นํ า มาซึ่ ง การมี ส ว นร ว มในการส ง เสริ ม พั ฒ นาศั ก ยภาพเด็ ก และเยาวชนในพื้ น ที่ เ ทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
สํานักการศึกษา
1. ชื่อโครงการ

โครงการฝกอบรมสงเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
สังคมไทยกําลังประสบปญหามากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาเกี่ยวของกับเยาวชน ไมวาจะ
เปนปญหาครอบครัว แตกแยก ปญหายาเสพติดและอบายมุขตางๆเปนตน ทําใหเยาวชนไทยจํานวนไมนอ ยตอง
สูญเสียอนาคตที่ดีไป หรือถึงกับตองสูญเสียชีวิตไปอยางนาเสียดาย ดังนั้นเพื่อใหเยาวชนของชาติไดรับการศึกษามี
ความรูคูคุณธรรม เปนผูมีระเบียบวินัย สามารถดํารงชีวิตอยู ในสังคมไดอยางมีความสุข โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เยาวชนที่พลาดโอกาสทางการศึกษาจะตองดูแลเปนพิเศษ
การนําเยาวชนเขารับการอบรมคุณภาพชีวิตเปนกิจกรรมหนึ่งที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
มองเห็นความสําคัญของการพัฒนาเยาวชนใหเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวน เปนที่ยอมรับของสังคมสามารถนําพา
ตนเองไปสูความสําเร็จในชีวิต จึงจัดใหมีโครงการอบรมสงเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนขึ้น
2. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหเยาวชนไดรับความรูตามแนวทางของการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรพุทธศักราช 2551
2. เพื่อใหเยาวชนไดมีความรู ความเขาใจ ในการปองกันแกไขปญหายาเสพติด
3. เพื่อใหเยาวชนเกิดความรัก ความสามัคคี มีสัมพันธภาพที่ดีในหมูคณะ
4. เพื่อใหเยาวชนเกิดคุณธรรม มีจริยธรรม และความเปนระเบียบวินัย
5. เพื่อใหเยาวชนนําความรูและประสบการณ ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ตลอดจน
สามารถดํารงชีวิต ในสังคมไดอยางมีสุข

3. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดอบรมสงเสริมคุณภาพชีวิตและทัศนศึกษาใหแกเยาวชนที่กําลังศึกษาอยูในการศึกษานอก
ระบบ และตามอัธยาศัย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมตอนปลาย ซึ่งเทศบาลรับผิดชอบในการ
สนับสนุนสงเสริมการศึกษา จํานวน 1 รุน จํานวนเยาวชนเขารับการอบรม 50 คน พนักงานเจาหนาที่และ
วิทยากร 15 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
จังหวัดเพชรบุรี

ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และทัศนศึกษาดูงานในจังหวัดชุมพร ,ประจวบคีรีขันธและ

6. วิธีดําเนินการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวางวันที่ 2 - 5 กันยายน 2558
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8. งบประมาณดําเนินการ
ใชงบประมาณเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ 2558 สํานักการศึกษา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ (คาใชสอย) ประเภทรายจายที่
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ โครงการฝกอบรมสงเสริมคุณภาพชีวิต
เยาวชนโดยถัวเฉลี่ยจาย ดังนี้
1. คาตอบแทนวิทยากรในการอภิปรายสัมมนากิจกรรมกลุมและทัศนศึกษาดูงานในวันที่ 2-5 กันยายน
2558 วันละประมาณ 6 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมงๆละ600บาท/คน เปนเงิน 24,000 บาท
2. คา อาหารสํ า หรั บ เยาวชน ผู เ ขารับ การอบรมฯ เจาหนาที่ และวิทยากร ในวัน ที่ 2-5 กัน ยายน
2558 จํานวน 60 คนๆละ 750บาท/วัน จํานวน 4 วัน
เปนเงิน 180,000 บาท
3. คาทีพักสําหรับเยาวชนผูเขารับการอบรมฯ เจาหนาที่และวิทยากร ในวันที่ 2-5 กันยายน 2558
จํานวน 60 คนๆละ 300บาท/วัน จํานวน 2 วัน เปนเงิน 36,000 บาท
4. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (เบรก) ในวันที่ 2-5 กันยายน 2558 จํานวน 60 คนๆละ 25 บาท/
ครั้ง จํานวน 8 ครั้ง
เปนเงิน 12,000 บาท
5. คาจางเหมารถทัวรปรับอากาศ ในวันที่ 2-5 กันยายน 2558 จํานวน 1 คันๆละ 16,000บาท/วัน
จํานวน 3 วัน เปนเงิน 48,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน)
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. เยาวชนไดรับความรูตามแนวทางของการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2. เยาวชนไดมีความรู ความเขาใจ ในการปองกันแกไขปญหายาเสพติด
3. เยาวชนเกิดความรัก ความสามัคคี และมีสัมพันธภาพที่ดีในหมูคณะ
4. เยาวชนเกิดคุณธรรม มีจริยธรรม และความเปนระเบียบวินัย
5. เยาวชนสามารถนําความรูและประสบการณ ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพ
และดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
กองวิชาการและแผนงาน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมประชาสัมพันธใหประชาชนรวมตรวจสอบการทํางานของเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
หากเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของเทศบาลแลว
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อปองกันและลดโอกาสในการทุจริต
3.2 เพือ่ ใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาล

4. เปาหมาย/ผลผลิต
การทุจริตลดลง
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
พื้นที่ภายในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
ประชาสัมพันธผานสื่อทุกชองทาง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ภายใน 30 กันยายน 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
5,000,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบ

งานประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของเทศบาล ซึ่งจะลดโอกาสในการทุจริตนอยลง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
กองสวัสดิการสังคม
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการชวยเหลือสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสและครอบครัว
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดานสังคมสงเคราะหเปนหนาที่ที่เทศบาล ตองดําเนินการเพื่อประโยชนสุขของประชาชนใน
ทองถิ่น โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาสเนนเปาหมายหลัก คือ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และผูที่ไดรับ
ผลกระทบ
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล ดานบริการขั้นพื้นฐานสําหรับ
สิ่งจําเปนในชีวิตประจําวัน
3.2 เพื่อลดภาระคาใชจายในครอบครัว
3.3 เพื่อชวยสงเคราะหผูดอยโอกาสใหมีชีวิตประจําวันไดอยางปกติ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูปวยเอดสและผูที่ไดรับผลกระทบในครอบครัว ที่มีชื่อในทะเบียนบานในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

ขออนุมัติโครงการ
รับคํารอง
ตรวจสอบคุณสมบัติ
รับขึ้นทะเบียน
ติดตามและประเมินผล

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
3,228,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม ฝายสังคมสงเคราะห

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผูไดรับความเดือดรอนในชุมชนและในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10.2 คาใชจายในครอบครัวผูประสบความเดือดรอนลดนอยลง
10.3 ชุมชน/สังคม เกิดความตระหนัก มีจิตสํานึกในการดูแลชวยเหลือผูดอยโอกาส

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
กองสวัสดิการสังคม
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการชวยเหลือประชาชนยากจนดานการรักษาพยาบาลและการนําผูปวยสงตอ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ยังมีประชาชนในเขตเทศบาลสวนหนึ่งที่เจ็บปวย และแพทยตองสงตอเพื่อไปรักษาพยาบาลที่
อื่น ไดประสบความเดือดรอนเรื่องคารักษาพยาบาล เนื่องจากขาดคาเดินทางไป-กลับ คาเฝาไข และคาใชจาย
อื่นๆ
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหผูปวยที่ยากจนสามารถเดินทางไปรักษาพยาบาลตางจังหวัด และโรงพยาบาล
อื่นๆ ซึ่งเปนโรงพยาบาลของรัฐได
3.2 เพื่อลดภาระคาใชจายใหประชาชน และภาครัฐในการรักษาพยาบาล
3.3 เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสมีชีวิตอยูรอดตอไป

4. เปาหมาย/ผลผลิต
กลุมประชาชนที่ยากจนในเขตเทศบาลที่ตองเดินทางไปรักษาพยาบาลโรงพยาบาลตางจังหวัด
และโรงพยาบาลอื่นๆของรัฐ โดยไดรับคาเดินทางไป-กลับ และคาเฝาไขตามหลักเกณฑ
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

ขออนุมัติโครงการ
กําหนดหลักเกณฑ
แตงตั้งคณะกรรมการ
แจงใหองคกรชุมชนทราบ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ
ติดตามและประเมินผล

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
30,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม ฝายสังคมสงเคราะห

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูปวยไดรับการรักษาพยาบาลทันทวงที และลดคาใชจายของรัฐในการรักษาพยาบาล

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
กองสวัสดิการสังคม
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่สมบูรณ สงผลใหมีชีวิตที่ยืนยาว ไมมีโรคภัยไข
เจ็บ ซึ่งไมเปนภาระครอบครัวอีกตอไป
3. วัตถุประสงค

3.1 เปนศูนยบริการทางสังคมแกผูสูงอายุ
3.2 เปนศูนยกลางการเรียนรู
3.3 เปนศูนยดูแลผูสูงอายุแบบเชามา เย็นกลับ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป
4.2 จัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ
4.3 จัดกิจกรรมรูปแบบตางๆ
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ศูนยฟนฟูสุขภาพและสถานที่อื่นๆ ตามกิจกรรมกําหนด
6. วิธีดําเนินการ
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

เขียนโครงการ
มีเจาหนาที่รับผิดชอบโครงการและคอยชวยเหลือ
จัดทําแผนปฏิบัติกิจกรรม
เผยแพรและประชาสัมพันธ
ประสานหนวยงานภาครัฐและเอกชนดานวิทยากร

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
1,400,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม ฝายสังคมสงเคราะห

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูสูงอายุจะไดรับการบริการดูแลจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอยางเต็มรูปแบบ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
กองสวัสดิการสังคม
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสงเคราะหผูประสบภัยและครอบครัวผูยากไรในชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น โดยเฉพาะดานการสังคมสงเคราะหตางๆ การสงเสริม
อาชีพใหประชาชนไดประกอบอาชีพในการเลี้ยงครอบครัวและการชวยเหลือผูประสบภัย
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหผูประสบสาธารณภัยไดรับการดูแล บรรเทาความเดือนรอนอยางทันทวงที
3.2 เพือ่ ชวยเหลือผูประสบภัยและครอบครัวผูยากไรใหสามารถพึ่งพาตนเองได

4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ผูประสบภัยสาธารณะและครอบครัวผูยากไร ในชุมชนเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชทุกชุมชน
4.2 ผูมีรายไดนอย หรือผูยากไร ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติ
6.2 ผูประสบความเดือดรอนยื่นเรื่องขอความชวยเหลือ
6.3 ตรวจสอบขอเท็จจริง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
30,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม ฝายสังคมสงเคราะห

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1. ผูประสบภัยสาธารณภัยไดรับการชวยเหลือ บรรเทาความเดือดรอนทันทวงที
10.2. เทศบาลไดแบงเบาภาระของผูประสบภัย และครอบครัวจนสามารถเพิ่งตนเองได
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
กองสวัสดิการสังคม
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจัดลานกีฬาที่เอื้อตอผูพิการในชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับตางๆ และเปนการดําเนินการดานสิทธิเสรีภาพของคน
พิการที่จะไดรับความเสมอภาคในการบริการจากรัฐอยางเทาเทียม
3. วัตถุประสงค

3.1. เพื่อสงเสริมใหคนพิการไดออกกําลังกาย และมีสถานที่ออกกําลังกาย
3.2. สงเสริมความเสมอภาคในสังคม
3.3. เพื่อเปนชองทางปองกันความพิการซ้ําซอน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทําปายสัญลักษณคนพิการ ติดตั้งลานกีฬาในชุมชนที่เทศบาลไดดําเนินการไวแลว และ
สวนธารณะ สถานที่พักผอนหยอนใจ เปนการบงชี้วาผูพิการสามารถเขาใชบริการดวยความปลอดภัย
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
6.1
6.2
6.3
6.4

ขออนุมัติ
จัดทําปาย/ติดตั้ง
ประชาสัมพันธ
ติดตามประเมินผล

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
50,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม ฝายสังคมสงเคราะห

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1
10.2
10.3
10.4

ผูพิการตามสถานที่ออกกําลังกาย
ผูพิการรูสึกภูมิใจในสิทธิความเสมอภาคในสังคม
เพื่อสนองนโยบายของรัฐ
ลดความพิการซ้ําซอน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
กองสวัสดิการสังคม
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการติดตามเยี่ยมบาน สงเสริมอาชีพและการมีรายไดของผูดอยโอกาส
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
สถานการณผูดอยโอกาสของประชากรของประเทศไมวาจะเปนกลุมคนไรที่พึ่ง คนมีรายไดไม
เพียงพอแกการยังชีพ หรือบุคคลที่อยูในสภาวะยากลําบาก คนไดรับการปลอยตัวจากการพนโทษ รวมทั้งบุคคล
ในครอบครัวติดเชื้อ HIV ซึ่งเปนสถานการณที่ภาครัฐตองติดตามเฝาระวังและใหความชวยเหลือ ตามอํานาจ
หนาที่
3. วัตถุประสงค

3.1 ติดตามเยี่ยมบานผูดอยโอกาสประเภทผูตองขังที่ไดรับการปลอยตัวตามขอตกลง
3.2 ใหความชวยเหลือดานสงเสริมอาชีพ และการมีรายได กับผูดอยโอกาสทุกกลุมในเขต
เทศบาลโดยการเปดการอบรมสงเสริมอาชีพหลักสูตรตางๆ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ติดตามเยี่ยมบานผูดอยโอกาสประเภทผูตองขังที่ไดรับการปลอยตัว ที่ไดรับแจงประสาน
จากราชทัณฑทุกราย
4.2 จัดอบรมดานอาชีพและการมีรายได ใหกับกลุมผูดอยโอกาสทุกกลุม จํานวน 1 หลักสูตร
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

ขออนุมัติโครงการ
ออกเยี่ยมบานผูดอยโอกาส
ใหความชวยเหลือดานความรูวิชาการการประกอบอาชีพ
จัดอบรม
ติดตามและประเมินผล

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
45,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม ฝายสังคมสงเคราะห

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผูดอยโอกาสทุกกลุมในเขตเทศบาลมีอาชีพหรือรายไดเลี้ยงตัวเอง หรือครอบครัวได
10.2 คาใชจายในครอบครัวผูประสบความเดือดรอนลดนอยลง
10.3 ชุมชน/สังคม เกิดความตระหนัก มีจิตสํานึกในการดูแลชวยเหลือผูดอยโอกาส

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
กองสวัสดิการสังคม
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเสริมสรางพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตผูสูงอายุ/ผูพิการใน
ภาคเอกชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
จากการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรในสังคมไทย มีแนวโนมวาจะเขาสูสังคมผูสูงอายุ
เต็มรูปแบบทําใหสังคมไทยตองวางแผนเพื่อรองรับและเตรียมรับมือกับสถานการณดังกลาว
3. วัตถุประสงค

เพื่อรณรงคขอความรวมมือผูประกอบการและทุกภาคสวนในสังคมใหเห็นถึงความสําคัญ และ
ความจําเปนในการปรับสภาพแวดลอมของสถานที่ประกอบการใหเปนมิตรกับผูสูงอายุและผูพิการ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1. ติดตามเยี่ยมบานผูดอยโอกาสประเภทผูตองขังที่ไดรับการปลอยตัว ที่ไดรับแจงประสาน
จากราชทัณฑทุกราย
4.2. จัดอบรมดานอาชีพและการมีรายได ใหกับกลุมผูดอยโอกาสทุกกลุม จํานวน 1
หลักสูตร
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
6.1
6.2
6.3
6.4

ขออนุมัติโครงการ
เชิญกลุมเปาหมาย
จัดหาวิทยากรที่มีความรู
ติดตามและประเมินผล

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
50,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม ฝายสังคมสงเคราะห

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1. ผูเขารวมอบรมใหความรวมมือในการปรับปรุง สภาพแวดลอมใหเปนมิตรตอผูสูงอายุ/
ผูพิการ
10.2. ผูสูงอายุ/ผูพิการ มีความปลอดภัยในการใชสถานที่สาธารณะมากขึ้น
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
กองสวัสดิการสังคม
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการอบรมฟนฟูศักยภาพการประกอบอาชีพของคนพิการในเขตเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากคนพิการเปนทรัพยากรสวนหนึ่งของประเทศ จึงสมควรสนับสนุนใหคนพิการไดมี
โอกาสดานตางๆ สามารถดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมเทาเทียมกับคนปกติ
ทั่วไป ใหไดรับการสงเคราะห การพัฒนา การฟนฟูทางสังคม และการฝกอาชีพ ตลอดจนแกปญหาและขจัด
อุปสรรคตางๆ ทางเศรษฐกิจ
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหคนพิการไดเขาถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ.2550
3.2 เพือ่ ใหคนพิการไดมีทางเลือกในการประกอบอาชีพตามที่ถนัดและเหมาะสม
3.3 เพือ่ ฟนฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพ แบงเบาภาระในครอบครัว

4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 จัดหลักสูตรอบรมใหความรูแกคนพิการ/ดูแลคนพิการ ดานการสงเสริมการประกอบ
อาชีพจํานวน 30 คน
4.2 จัดกลุมคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ เพื่อเขาอบรมหลักสูตรการฝกอาชีพระยะสั้น จํานวน
2 อาชีพ
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
6.1
6.2
6.3
6.4

ขออนุมัติโครงการ
คัดเลือกคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ
จัดหาวิทยากรอบรมใหความรูแกคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ
สรุปผลการดําเนินงาน/ติดตามและประเมินผล

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาร 2559 (เดือนพฤษภาคม 2559)
8. งบประมาณดําเนินการ
100,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม ฝายสังคมสงเคราะห

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 คนพิการไดเขาถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ.2550
10.2 คนพิการไดมรทางเลือกในการประกอบอาชีพตามที่ถนัด
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
กองวิชาการและแผนงาน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ประชาชนมีสวนสําคัญที่จะชวยพัฒนาและขับเคลื่อนการทํางานของเทศบาล เทศบาลจึงตอง
สงตอขอมูลที่ถูกตอง ครบถวนใหแกประชาชน
3. วัตถุประสงค
ถูกตอง

3.1 เพื่อใหประชาชนรับทราบขอมูลขาวสาร กิจกรรม โครงการตางๆ ของเทศบาลอยาง

3.2 เพื่อใหประชาชนเกิดความรู ความเขาใจ ในกิจกรรมและโครงการตางๆ
3.3 เพื่อเปนขอมูลใหประชาชนตรวจสอบความถูกตอง และใหขอเสนอแนะแนวทาง
แกปญหาที่อาจเกิดขึ้น

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนชวยกันตรวจสอบการดําเนินการตางๆ ของเทศบาล
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
พื้นที่ภายในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
ประชาสัมพันธผานสื่อทุกชองทางที่เทศบาลมีอยู
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ภายใน 30 กันยายน 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
5,000,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบ

งานประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนเกิดความเขาใจในกิจกรรมตางๆ ของเทศบาล และมีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ดําเนินการตางๆ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
กองวิชาการและแผนงาน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมสถานีวิทยุกระจายเสียง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ประชาชนมีสวนสําคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนการทํางานของเทศบาล เทศบาลจึงตอง
สงตอขอมูลที่ถูกตอง ครบถวนใหแกประชาชน
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อปองกันและลดโอกาสในการทุจริต
3.2 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาล

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนชวยกันตรวจสอบการดําเนินการของเทศบาล
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
พื้นที่ภายในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
ประชาสัมพันธขอมูลตางๆ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลฯ ผานชวงรายการตางๆ และ
ชวงตนชั่วโมง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ภายใน 30 กันยายน 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
1,000,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบ

สถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กองวิชาการและแผนงาน

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนเกิดความเขาใจในกิจกรรมตางๆ ของเทศบาล และมีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ดําเนินการตางๆ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
กองวิชาการและแผนงาน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมประชาสัมพันธแจงรายละเอียดขอมูลโครงการที่จะดําเนินการใหผูเกี่ยวของและ
ประชาชนในพื้นที่ทราบและเขาใจเพื่อเปนขอมูลในการตรวจสอบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่และผูเกี่ยวของ ตองมีสวนสําคัญในการรวมกันตรวจสอบการดําเนินงาน
ตามโครงการตางๆ
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อปองกันและลดโอกาสในการทุจริต
3.2 เพื่อใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต
3.3 เพื่อใหเทศบาลไดรับผลงานที่คุมคา ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ลดการเกิดการทุจริตในโครงการตางๆ
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
พื้นที่ที่มีการดําเนินโครงการนั้นๆ
6. วิธีดําเนินการ
ติดตั้งปายประชาสัมพันธ จุดที่มีการดําเนินการตามโครงการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ภายใน 30 กันยายน 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
5,000,000.- บาท
9. ผูรับผิดชอบ

งานประชาสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การทุจริตในโครงการตางๆ ลดลง และเทศบาลไดรับผลงานที่มีคุณภาพ
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
สํานักปลัดเทศบาล
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 ขอ 5 ใหผูรับตรวจ (หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น) จัดวางระบบการควบคุมภายในตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน และตามระเบียบฯ ขอ 6 ใหผูรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวัน
นับจากวันสิ้นปงบประมาณ หรือปปฏิทินแลวแตกรณี เวนแตการรายงานครั้งแรกใหกระทําภายในสองรอยสี่สิบวัน
นับจากวันวางระบบการควบคุมภายในแลวเสร็จ ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามระเบียบฯ ดังกลาว เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จึงตองจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อใหมีความ
มั่นใจวาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพือ่ ใหมีการรายงานขอมูล และรายงานทางการเงินที่นาเชื่อถือได
3. เพือ่ ใหมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สามารถรายงานผลการควบคุมภายในตามกําหนดเวลาที่ระเบียบฯ กําหนด
5. พื้นที่ดําเนินการ
6. วิธีดําเนินการ
1. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในกิจกรรมตาง ๆ ของสวนงานยอย (สํานัก/
กอง) ตามแบบรายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปย.1
2. สอบทานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในกิจกรรมตาง ๆ ของสวนงาน
ยอย (สํานัก/กอง) - แบบ ปย.2
3. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน – แบบ ปส.
7. ระยะเวลาดําเนินการ
สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสวนงานยอยตามแบบ ปย.1 และ แบบ ปย.2
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2558
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมมี
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9. ผูรับผิดชอบการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายในตามแบบ ปส.
หนวยตรวจสอบภายใน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. ทําใหการปฏิบัติงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถใชทรัพยากรเปนไปอยางประหยัดและคุมคา ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไม
จําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงิน หรือดานอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต
2. ทําใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวน และเชื่อถือได สรางความมั่นใจ
แกผูบริหาร และบุคคลภายนอก
3. เพื่อใหบุคลากรในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีการปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ
อยางถูกตอง และครบถวน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
กองวิชาการและแผนงาน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ (Core team)
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สงเสริมความเขมแข็งในการบริหารจัดการ และการ
บริการสาธารณะของ อปท. นําไปสูการพัฒนา และปรับปรุง อปท.
3. วัตถุประสงค

1. เพื่อให อปท. เกิดการเตรียมพรอมขอมูลตางๆ ทั้ง 4 ดาน เขารับการตรวจจาก
คณะทํางาน Core team
2. เพื่อใหทําผลการประเมินปฏิบัติราชการ ดังกลาว นําไปพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
อปท. ไดดียิ่งขึ้น

4. เปาหมาย/ผลผลิต
การตรวจการประเมินการปฏิบัติราชการของ อปท. ปละ 1 ครั้ง
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
จัดเตรียมความพรอมเอกสารเพื่อรับการตรวจประเมิน เตรียมสถานที่และสรุปผล
ขอเสนอแนะแกผูบริหารทองถิ่นพิจารณา
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวางเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมมี
9. ผูรับผิดชอบ

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
รายงานผลสรุปการตรวจรับรองการปฏิบัติงานของ อปท. ประจําป 2559 ทั้ง 4 ดาน ตาม
สัดสวนคะแนนที่ได (รอยละ)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
สํานักปลัดเทศบาล
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1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม/ มาตรการ
โครงการ Smile Office (สํานักงานยิ้ม)
2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันหนวยงานภาครัฐและเอกชน ตางมุงพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานเพื่อเพิ่มคุณภาพ
และกิจกรรมหนึ่งที่ไดรับ การยอมรับ อยางแพรห ลายในการเพิ่มประสิทธิภาพให กับ หนว ยงาน คือ กิจกรรม
Smile Office (สํานักงานยิ้ม) ซึ่งเปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ ประโยชนที่เห็นไดชัดเจนของ
การดําเนินกิจกรรม ไดแก สถานที่ทํางาน และสภาพแวดลอม การทํางานสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากร
มีสุขภาพกาย และจิตที่ดี บุคลากรมีระเบียบวินัยมากขึ้น การขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากรคน วัสดุ และ
งบประมาณ และการลดการเก็บเอกสารที่ซ้ําซอนลง และยังชวยลดตนทุนของหนวยงานลงอีก
การดําเนินกิจกรรมดังกลาว จึงกอใหเกิดการทํางานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความ
ปลอดภัย ตลอดจนการสรางทัศนคติที่ดีในการทํางานของพนักงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงไดกําหนด
นโยบายในการปรับปรุงระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยนํากิจกรรม Smile Office (สํานักงานยิ้ม)
มาเปน กาวแรกของการบริหารทีจ่ ะนําไปสูการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพในงาน รวมทั้ง
ชวยพัฒนาจิตสํานึกในมาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งเปนพื้นฐานการพัฒนาไปสูระบบการบริหารงานคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลตอไป
ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงไดจัดใหมีโครงการ Smile Office (สํานักงานยิ้ม) ขึ้น
เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน และเพิ่มคุณภาพงานใหมีมาตรฐานยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค

2.1 เพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ และมีวินัยในการปฏิบัติงานใหความสําคัญตอการ
พัฒนางานอยางตอเนื่อง
2.2 เพื่อใหสถานที่ทํางานมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด สวยงาม ทั้งการจัดสํานักงาน
เอกสาร ตลอดจนสภาพแวดลอมภายนอก
2.3 เพื่อปลูกฝงคานิยม สุขนิสัยการทํางานและพัฒนาการทํางานที่ดีใหมีประสิทธิภาพ
2.4 เพื่อยกระดับคุณภาพงานใหมีมาตรฐานการทํางาน และการใหบริการเปนแบบอยาง
เดียวกันมุงสูผลลัพธเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ
2.5 เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการทํางานใหแกบุคลากรทุกระดับ
2.6 เพื่อใหบุคลากรมีระเบียบวินัย สามารถจัดเอกสารไดอยางเปนระบบและสะดวกในการใช
งาน
4. เปาหมาย

ทุกสวนราชการจัดความเปนระเบียบเรียบรอย เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ประกอบดวย
5 สํานัก 4 กอง ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดแก
- สํานักปลัดเทศบาล รวมถึงงานทะเบียนราษฎร และฝายปองกันฯ
- สํานักการชาง
- สํานักการคลัง รวมถึงฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
- สํานักการประปา
- สํานักการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม

ประชาสัมพันธ

- กองวิชาการและแผนงาน รวมถึงศูนย ICT สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ และงาน
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- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- กองการแพทย

5. วิธีการ/ขั้นตอนดําเนินการ
1) เสนอโครงการ Smile Office (สํานักงานยิ้ม)
2) ประชาสัมพันธโครงการ
3) ดําเนินงานตามโครงการ
4) ติดตามและประเมินผล
๕) จัดทําตัวชี้วัดในการทํางาน และดําเนินงานตามตัวชี้วัดเพื่อทํากิจกรรมใหตอเนื่อง
๖) หลังจากประเมินผลกิจกรรมโดยคณะกรรมการ จํานวน ๓ ครั้ง และจะมอบรางวัลใหกับ
สวนราชการที่ชนะการประกวด ในวันที่ 24 เมษายน 2559 (วันเทศบาล)
6. ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2558 – 3๑ มีนาคม 2559
7. สถานที่ดําเนินการ
อาคารสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกอบดวย
- สํานักปลัดเทศบาล รวมถึงงานทะเบียนราษฎร และฝายปองกันฯ
- สํานักการชาง
- สํานักการคลัง รวมถึงฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
- สํานักการประปา
- สํานักการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม
- กองวิชาการและแผนงาน รวมถึงศูนย ICT สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ และงาน
ประชาสัมพันธ
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- กองการแพทย
8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ ป พ.ศ. 2559 สํานักปลัดเทศบาล หมวดคาวัสดุ
9. ผูรับผิดชอบ

สํานักปลัดเทศบาล

10. ตัวชี้วัด/ ผลลัพธ
2.1 บุคลากรมีความรูความเขาใจ และมีวินัยในการปฏิบัติงานใหความสําคัญตอการพัฒนางานอยางตอเนื่อง
2.2 สถานที่ ทํ างานมี ความเป นระเบี ยบเรี ยบร อย สะอาด สวยงาม ทั้ งการจั ดสํ านั กงานตลอดจน
สภาพแวดลอมภายนอก
2.3 ปลูกฝงคานิยม สุขนิสัยการทํางานและพัฒนาการทํางานที่ดีเพื่อใหมีประสิทธิภาพ
2.4 ยกระดับคุณภาพงานตามมาตรฐานเดียวกัน
2.5 สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการทํางานใหแกบุคลากรทุกระดับ
2.6 ใหบุคลากรมีระเบียบวินัย สามารถจัดเอกสารไดอยางเปนระบบและสะดวกในการใชงาน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
สํานักปลัดเทศบาล
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการตรวจสอบภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2545 ขอ 8 กําหนดใหผูตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอแผนการตรวจสอบ
ประจําป ตอผูบริ หารทองถิ่น และใหปฏิ บัติ งานตรวจสอบตามแผนที่ได รับ อนุมัติจากผู บริห ารทองถิ่น และ
รายงานผลการตรวจสอบให ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น ทราบ ดั ง นั้ น เพื่ อเป น การถื อ ปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บฯ ดั ง กล า ว
หนวยตรวจสอบภายในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงไดจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป พ.ศ. 2559
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3. วัตถุประสงค
๑. เพื่อสอบทานความเพียงพอ และประสิทธิผลของการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ
2. เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ วาไดมีการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ
รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของหรือไม
3. เพื่ อ พิ สู จ น ค วามถู ก ต อ งและเชื่ อ ถื อ ได ข องข อ มู ล และตั ว เลขต า งๆ ทางด า นการเงิ น
การบัญชี และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
4. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะ หรือแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
5. เพื่อใหหัวหนาสวนราชการ ไดทราบถึงปญหาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา และ
สามารถตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ
6. เพื่อลดขอผิดพลาด ขอบกพรองของหนวยรับตรวจ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
หนวยรับตรวจในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกอบดวย
4.1 สํานักปลัดเทศบาล
4.2 สํานักการคลัง
4.๓ สํานักการชาง
4.๔ สถานศึกษาในสังกัดสํานักการศึกษา
4.5 สํานักการประปา
4.6 กองวิชาการและแผนงาน
4.7 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
4.8 กองสวัสดิการสังคม
4.9 กองการแพทย
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5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
ขอมูลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปโดยการสุมตัวอยาง การตรวจนับ
การตรวจสอบเอกสารใบสําคัญ การคํานวณ การตรวจสอบ การผานรายการ การตรวจสอบความสัมพันธของ
ขอมูล การวิเคราะหเปรียบเทียบ การสอบถาม การสังเกตการณ การตรวจทาน การประเมินผล ฯลฯ
6.2 รายงานผลการตรวจสอบใหผูที่เกี่ยวของทราบ
6.3 การติดตามผลการตรวจสอบของหนวยรับตรวจ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมมี
9. ผูรับผิดชอบ
หนวยตรวจสอบภายใน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. หนวยรับตรวจมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีประสิทธิผล
2. หนวยรับตรวจไดมีการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของ
3. หนวยรับตรวจสามารถแสดงขอมูลและตัวเลขทางดานการเงิน การบัญชี และดานอื่น ๆ
ไดอยางความถูกตอง และเชื่อถือได
4. หนวยรับตรวจมีการปรับปรุง แกไขการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผลมากขึ้น
5. ทําใหหัว หนาสวนราชการไดทราบถึ งปญหาการปฏิ บัติงานของผูใตบังคับบัญชา และ
สามารถตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ
6. ทําใหหนวยรับตรวจลดความเสี่ยง และขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
สํานักปลัดเทศบาล
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจางเหมาบริการเพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการประชาชนของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ 2559
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปจจุบันหนวยงานภาครัฐและเอกชน ตางมุงพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานเพื่อเพิ่มคุณภาพ
และกิจกรรมหนึ่งที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลายในการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับหนวยงาน คือ กิจกรรม
Smile Office (สํานักงานยิ้ม) ซึ่งเปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ ประโยชนที่เห็นไดชัดเจนของ
การดําเนินกิจกรรม ไดแก สถานที่ทํางาน และสภาพแวดลอม การทํางานสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากร
มีสุขภาพกาย และจิตที่ดี บุคลากรมีระเบียบวินัยมากขึ้น การขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากรคน วัสดุ และ
งบประมาณ และการลดการเก็บเอกสารที่ซ้ําซอนลง และยังชวยลดตนทุนของหนวยงานลงอีก
การดําเนินกิจกรรมดังกลาว จึงกอใหเกิดการทํางานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความ
ปลอดภัย ตลอดจนการสรางทัศนคติที่ดีในการทํางานของพนักงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงไดกําหนด
นโยบายในการปรับปรุงระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยนํากิจกรรม Smile Office (สํานักงานยิ้ม)
มาเปน กาวแรกของการบริหารที่จะนําไปสูการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพในงาน รวมทั้ง
ชวยพัฒนาจิตสํานึกในมาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งเปนพื้นฐานการพัฒนาไปสูระบบการบริหารงานคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลตอไป
ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงไดจัดใหมีโครงการ Smile Office (สํานักงานยิ้ม) ขึ้น
เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน และเพิ่มคุณภาพงานใหมีมาตรฐานยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ และมีวินัยในการปฏิบัติงานใหความสําคัญตอการ
พัฒนางานอยางตอเนื่อง
3.2 เพื่อใหสถานที่ทํางานมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด สวยงาม ทั้งการจัดสํานักงาน
เอกสาร ตลอดจนสภาพแวดลอมภายนอก
3.3 เพื่อปลูกฝงคานิยม สุขนิสัยการทํางานและพัฒนาการทํางานที่ดีใหมีประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อยกระดับคุณภาพงานใหมีมาตรฐานการทํางาน และการใหบริการเปนแบบอยาง
เดียวกันมุงสูผลลัพธเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ
3.5 เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการทํางานใหแกบุคลากรทุกระดับ
3.6 เพื่อใหบุคลากรมีระเบียบวินัย สามารถจัดเอกสารไดอยางเปนระบบและสะดวกในการใช
งาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ทุกสวนราชการจัดความเปนระเบียบเรียบรอย เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ประกอบดวย
5 สํานัก 4 กอง ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดแก
- สํานักปลัดเทศบาล รวมถึงงานทะเบียนราษฎร และฝายปองกันฯ
- สํานักการชาง
- สํานักการคลัง รวมถึงฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
- สํานักการประปา
- สํานักการศึกษา

ประชาสัมพันธ

- กองสวัสดิการสังคม
- กองวิชาการและแผนงาน รวมถึงศูนย ICT สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ และงาน
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- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- กองการแพทย

5. พื้นที่ดําเนินการ
อาคารสํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกอบดวย
- สํานักปลัดเทศบาล รวมถึงงานทะเบียนราษฎร และฝายปองกันฯ
- สํานักการชาง
- สํานักการคลัง รวมถึงฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
- สํานักการประปา
- สํานักการศึกษา
- กองสวัสดิการสังคม
- กองวิชาการและแผนงาน รวมถึงศูนย ICT สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ และงาน
ประชาสัมพันธ
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- กองการแพทย
6. วิธีดําเนินการ

1) เสนอโครงการ Smile Office (สํานักงานยิ้ม)
2) ประชาสัมพันธโครงการ
3) ดําเนินงานตามโครงการ
4) ติดตามและประเมินผล
๕) จัดทําตัวชี้วัดในการทํางาน และดําเนินงานตามตัวชี้วัดเพื่อทํากิจกรรมใหตอเนื่อง
๖) หลังจากประเมินผลกิจกรรมโดยคณะกรรมการ จํานวน ๓ ครั้ง และจะมอบรางวัลใหกับ
สวนราชการที่ชนะการประกวด ในวันที่ 24 เมษายน 2559 (วันเทศบาล)
7. ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2558 – 3๑ มีนาคม 2559

8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ ป พ.ศ. 2559 สํานักปลัดเทศบาล หมวดคาวัสดุ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรมีความรูความเขาใจ และมีวินัยในการปฏิบัติงานใหความสําคัญตอการพัฒนางานอยาง
ตอเนื่อง
10.2 สถานที่ทํางานมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด สวยงาม ทั้งการจัดสํานักงานตลอดจน
สภาพแวดลอมภายนอก
10.3 ปลูกฝงคานิยม สุขนิสัยการทํางานและพัฒนาการทํางานที่ดีเพื่อใหมีประสิทธิภาพ
10.4 ยกระดับคุณภาพงานตามมาตรฐานเดียวกัน
10.5 สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการทํางานใหแกบุคลากรทุกระดับ
10.6 ใหบุคลากรมีระเบียบวินัย สามารถจัดเอกสารไดอยางเปนระบบและสะดวก
ในการใชงาน

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

119

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดมีการขุดลอกคลองเพื่อแกปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาล
และตระหนักวาการแกไขปญหาที่แทจริง คือการสรางจิตสํานึกสาธารณะใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแล
รักษาคูคลองใหมีความสะอาด
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหประชาชนตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบโดยตรงกับชุมชน
3.2 เพือ่ ใหเกิดกระบวนการ การมีสวนรวม ในการดูแลรักษา อนุรักษสิ่งแวดลอม
3.3 เพือ่ ใหแมน้ําลําคลองมีความสะอาด น้ําไหลสะดวก สามารถบรรเทาปญหาน้ําทวม
ในเขตเมืองได

4. เปาหมาย/ผลผลิต
คลองสายหลักในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 7 สาย
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
สํารวจทุกครัวเรือนในชุมชนเปาหมาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขออนุมัติโครงการ
6.2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการชุมชน
6.3 กําหนดกิจกรรม
6.4 สนับสนุนการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
150,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม ฝายพัฒนาชุมชน

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอม และมีจิตสํานึกใน
การดูแลคุคลองและสิ่งแวดลอม
102 ประชาชนมีสวนรวมในการดูแลรักษา อนุรักษแมน้ําลําคลอง
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
สํานักปลัดเทศบาล
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม/ มาตรการ
กิจกรรมตรวจสอบของสภาทองถิ่น (การยื่นญัตติ / กระทู)
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
เพื่อหาแนวทางปฏิบัติ ในการแกปญหาที่สงผลกระทบ ถึงประโยชนของประชาชน และชุมชนใน
เขตพื้นที่ตางๆ เพื่อแกไขปญหาไดอยางทันทวงที
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อตรวจสอบความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
3.2 เพื่อรักษาผลประโยชนที่ประชาชนควรจะไดรับ
4. เปาหมาย/ ผลผลิต
ความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชน ในทุกเขตพื้นที่
5. พื้นที่ดําเนินการ
ที่ทําการกิจการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
6.1 การสอบถามความประสงคของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
6.2 การตรวจสอบและการหาขอมูลที่เกี่ยวของกับการรางญัตติ
6.3 การจัดทํารางญัตติ สงพิมพ และตรวจสอบความถูกตอง
6.4 การจัดสงรางญัตติใหกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
30 กันยายน พ.ศ. 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมมี
9. ผูรับผิดชอบ
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10. ตัวชี้วัด/ ผลลัพธ
ความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
สํานักปลัดเทศบาล
1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม/ มาตรการ
กิจกรรมตรวจสอบของสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
เพื่อตรวจสอบความโปรงใส และความสื่อสัตยสุจริต ในการปฏิบัติหนาที่ ของสมาชิกสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อนําความรู, ความเขาใจ, และความสามารถในการกําหนดปญหา การประเมิน
ศักยภาพในดานตางๆ ของตัวบุคคล อันนํามาซึ่งการพัฒนาหรือแกไขปญหา ดวยความรวมมือจากสมาชิกสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รวมถึงการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อตรวจสอบความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
3.2 เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3.3 เพื่อคุมครองผลประโยชนใหแกประชาชน
3.4 เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
4. เปาหมาย/ ผลผลิต
เพื่ออํานวยความสะดวก และรักษาผลประโยชนสูงสุดใหแกประชาชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
ที่ทําการกิจการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
6.1 การรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชน
6.2 การประสานงาน และเจรจากับผูรองเรียนถึงขอปฏิบัติที่พึงพิจารณา
๖.๓ การประสานงาน/ การติดตามเรื่องรองเรียน/ รองทุกข เพื่อใหไดขอยุตทีร่ วดเร็ว
7. ระยะเวลาดําเนินการ
30 กันยายน พ.ศ. 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมมี
9. ผูรับผิดชอบ
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10. ตัวชี้วัด/ ผลลัพธ
ความสะดวก และสิทธิประโยชนที่ประชาชนไดรับ

122

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

1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม/ มาตรการ
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชลงพื้นที่รับรองเรียน
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
เพื่อตรวจสอบความโปรงใส และความสื่อสัตยสุจริต ในการปฏิบัติหนาที่ ของสมาชิกสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อกําหนดปญหา และประเมินศักยภาพในดานตางๆ ของชุมชน อันนํามาซึ่ง
การพัฒนา และแกไขปญหา ดวยความรวมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และประชาชนในเขต
พื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อหาขอเท็จจริงตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
3.2 เพื่อสรางแนวความคิดและทฤษฎีใหมขึ้นในชุมชน
3.3 เพื่อนําขอเท็จจริงไปใชประโยชนในงานพัฒนาซึ่งนับวามีประโยชนและสําคัญตองานพัฒนา
อยางมาก เพราะจะไดนําไปวางแผนและนําไปปฏิบัติในงานพัฒนา
3.4 เพื่อตรวจสอบความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
3.5 เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาของการปฏิบัติงาน
3.6 เพื่อคุมสิทธิประโยชนใหแกประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3.7 เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3.8 เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
0

4. เปาหมาย/ ผลผลิต
เพื่อใหทราบถึงปญหา และขอเท็จจริงตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน จนถึงการปรับปรุง พัฒนา
แกไขปญหาตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการใชชีวิตรวมกันภายในชุมชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
ที่ทําการกิจการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
6.1 การรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชน
6.2 ออกสํารวจความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่
๖.๓ ปรับปรุงและพัฒนาในสวนที่บกพรองและเพิ่มพูนศักยภาพคนภายในชุมชน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
30 กันยายน พ.ศ. 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมมี
9. ผูรับผิดชอบ
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10. ตัวชี้วัด/ ผลลัพธ
ความสะดวก และสิทธิประโยชนที่ประชาชนไดรับ

123

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

1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม/ มาตรการ
ศูนยรับเรื่องรองเรียนของสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
เพื่อตรวจสอบความโปรงใส และความสื่อสัตยสุจริต ในการปฏิบัติหนาที่ ของสมาชิกสภา
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อประเมินศักยภาพในดานตางๆ ของตัวบุคคล และประชาชน อันนํามาซึ่งการ
พัฒนา และแกไขปญหาใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดวยความรวมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อตรวจสอบความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
3.2 เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน จากเรื่องรองเรียน /รองทุกข
3.3 เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในทุกเขตพื้นที่
4. เปาหมาย/ ผลผลิต
เพื่ออํานวยความสะดวก และรักษาผลประโยชนสูงสุดใหแกประชาชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
ที่ทําการกิจการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
6. วิธีดําเนินการ
6.1 การรับ และพิจารณาเรื่องรองเรียน/รองทุกข
6.2 การรับ, การประสานงาน และเจรจากับผูรองเรียน
๖.๓ การพิจารณาเรื่องรองเรียน/ รองทุกขในเบื้องตน เพื่อคัดแยกและมอบหมาย เจาหนาที่
ดําเนินการเรื่องรองเรียน เพื่อคุมครองผลประโยชนใหแกประชาชน
6.4 การประสานงาน/ การติดตามเรื่องรองเรียน/ รองทุกข เพื่อใหไดขอยุติทันที และรวดเร็ว
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และวินิจฉัยสั่งการเพื่อแกไขปญหา ใหเสร็จสิ้น ตามลําดับ
ความสําคัญของเรื่องรองเรียน/ รองทุกข นั้นๆ หรือตามหวงระยะเวลาที่กําหนด
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมมี
9. ผูรับผิดชอบ
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10. ตัวชี้วัด/ ผลลัพธ
ความสะดวก และสิทธิประโยชนที่ประชาชนไดรับ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป พ.ศ. 2559
กองสวัสดิการสังคม
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เทศบาลตระหนักในความสําคัญและความจําเปนในการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อชวยใหการวางแผนแกไขปญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
3. วัตถุประสงค

3.1 เพื่อใหทราบถึงปญหาที่แทจริงของชุมชน
3.2 เพือ่ ใหไดขอมูลของชุมชนไวสําหรับใชพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางถูกตอง
และตรงเปาหมาย
3.3 ชวยใหการวางแผนแกไขปญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนในเขต
เทศบาล

4. เปาหมาย/ผลผลิต
สํารวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล
จํานวน 62 ชุมชน
5. พื้นที่ดําเนินการ/ระยะเวลาขอมูลที่ตรวจสอบ
สํารวจทุกครัวเรือนในชุมชนเปาหมาย
6. วิธีดําเนินการ
6.1
6.2
6.3
6.4

ขออนุมัติโครงการ
ประชุมคณะทํางาน
ดําเนินการสํารวจ
สรุปบันทึกและประมวลผลการจัดเก็บ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2559
8. งบประมาณดําเนินการ
120,000 บาท
9. ผูรับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม ฝายพัฒนาชุมชน

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ไดขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและในเขตเทศบาลได
ถูกตอง ตรงตามเปาหมาย และเปนไปตามความตองการของประชาชน อยางแทจริง

