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ส่วนท่ี 1 
บทนํา 

 1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล 
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์ 
สําคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเปน็ 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  

 สาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ 
ดังนี้ 
 1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่ าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ 
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก 
โอกาสหนึ่งที่ทําให้เกิดการทุจริต 
 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ําารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งข้ึน 
 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 
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 4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการกอ่สร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง 
ที่ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้เจ้าหน้าที่ 
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษ ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
 7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น 
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทํา
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  
  
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา 
ลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก 
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน 
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการ 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน 
จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง    
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน 
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC)  พ . ศ .  2546  การจั ดตั้ ง อ งค์ ก ร ต าม 
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่
ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน 
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ 
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วน 
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มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต 
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้ 
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าว
มา ข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง   
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ 
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ 
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี 
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนด 
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหาร 
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการ จัดทํา 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมี 
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) 
 4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4. เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง 
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
5. ประโยชน์ของการจัดทําแผน   
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ 
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทําร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น 
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต

1.1.1(1) โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของบุคลากรในองค์กร

     50,000      50,000      50,000      50,000

 
1.1.2 โครงการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

     50,000      50,000      50,000      50,000

1.1.3 โครงการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

     50,000      50,000      50,000      50,000

1.2การสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น

1.2.1(1) กิจกรรมการพิมพ์
เผยแพร่ความรู้ในวารสารเทศบาล
นครนครสวรรค์ (วารสารบ้านเรา) 
ในคอลัมน์ "ปัญญาทุจริตคอร์รัปชั่น
 น่ากลัวกวา่ทีคิ่ด"

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

1.2.1(2) โครงการสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่ประชาชนใน
การป้องกันการทุจริต

     50,000      50,000      50,000      50,000

1.2.2(1) กิจกรรมมอบโล่เกียรติ
คุณเชิดชูเกียรติ สําหรับผู้ชําระภาษี
ถูกต้องประจําปี 2561 - 2564

   100,000    100,000    100,000    100,000

1.2.3(1) โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียงภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่ง
การเรียนรู้และศึกษาดูงาน

   400,000    400,000    400,000    400,000

 
1.3.1(1) โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม วยัเรียน วยัใส
 พัฒนาทักษะชีวติ

   170,000    170,000    170,000    170,000

 
1.3.1(2) โครงการชุมชนลูกเสือ
ท้องถิ่นแห่งชาติ

     60,000      60,000      60,000      60,000

1.3.1(3) โครงการอบรมคุณธรรม
นําความรู้เสริมสร้างปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

   200,000    200,000    200,000    200,000

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561–2564)
ส่วนที ่2

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

1.1 การสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทัง้ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่นและฝ่าย
ประจําขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1.3 การสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน
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ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561–2564)
ส่วนที ่2

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

1.3.1(4) การจัดกิจกรรมของ
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” บูรณาการ
กับหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

1.3.2(1) การจัดกิจกรรมของ
หลักสูตร “โตไปไม่โกง” บูรณาการ
กับหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

1.3.2(2) โครงการเข้าค่าย
คุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ
 ประถมศึกษา

     10,000      10,000      10,000      10,000

1.3.2(3) โครงการธนาคารความดี               -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

1.3.3(1) โครงการอบรมลูกเสือ
เนตรนารี จราจร

   100,000    100,000    100,000    100,000

1.3.3(2) โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือสามัญและยุวกาชาด

     26,000      26,000      26,000      26,000

2.การบริหาร
ราชการเพือ่
ป้องกันการทุจริต

2.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร

กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารเทศบาล
นครนครสวรรค์

     10,000      10,000      10,000      10,000

 
  2.2.1 (1) มาตรการการสร้าง

ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

2.2.1 (2) มาตรการออกคําส่ัง
มอบอํานาจ  มอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบของ
นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี
 ปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

2.2มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ
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ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561–2564)
ส่วนที ่2

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

2.2.1 (3) กิจกรรมสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

2.2.2 (1) กิจกรรมการควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

2.2.2 (2) กิจกรรมการจัดทําแผน
พัสดุประจําปี

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

2.2.2 (3) กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

2.2.2 (4) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือ - จัดจ้าง

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

2.2.3 (1) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการประชาชน
เพือ่ให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

2.2.3 (2) โครงการสํารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลนคร
นครสวรรค์

     50,000      50,000      50,000      50,000

2.2.3 (3) กิจกรรมการใช้บัตรคิว
ในการติดต่อราชการ

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

2.2.3 (4) โครงการยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ
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ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561–2564)
ส่วนที ่2

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

  2.3.1 (1) กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

2.3.1 (2) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

2.3.2 (1) มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพือ่
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

    2.3.2 (2) มาตรการมอบอํานาจ
ของนายกเทศมนตรี

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

2.3.2 (3) มาตรการมอบอํานาจ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 รวมแก้ไขเพิม่เติม 
(ฉบับที ่5) พ.ศ. 2558

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

  2.4.1 (1) โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมวนัพ่อ วนัแม่  
แห่งชาติ

   500,000    500,000    500,000    500,000

 
2.4.1 (2) โครงการส่งเสริม อบรม
ความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ความ
เสมอภาคและคุ้มครองสิทธสิตรี
และครอบครัว  และศึกษาดูงาน

   200,000    200,000    200,000    200,000

2.4.1 (3) กิจกรรมมอบโล่เกียรติ
คุณเชิดชูเกียรติ  สําหรับผู้ชําระ
ภาษีถูกต้องประจําปี 2561 - 
2564

   100,000    100,000    100,000    100,000

2.4.2 (1) โครงการประกวด
ชุมชนพัฒนาดีเด่น และคัดเลือก
คณะกรรมการตัวอย่าง

   200,000    200,000    200,000    200,000

2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคลใน
การดําเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นทีป่ระจักษ์

2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้อํานาจ
หน้าทีใ่ห้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองททีดี่
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ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561–2564)
ส่วนที ่2

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

2.4.2 (2) โครงการคัดเลือก
คณะกรรมการพัฒนาสตรีดีเด่น
สมาชิกสตรีดีเด่น ในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์

   100,000    100,000    100,000    100,000

  2.5.1 (1) มาตรการจัดทํา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

2.5.1 (2) กิจกรรมการจัดทํา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลนครนครสวรรค์

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

2.5.2 (1) กิจกรรมให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทีไ่ด้
ดําเนินการตามอํานาจหน้าทีเ่พือ่
การตรวจสอบควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลนคร
นครสวรรค์

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

2.5.2 (2) มาตรการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทัง้
ภาครัฐและองค์กรอิสระ

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

2.5.3 (1) มาตรการแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

    2.5.3 (2) โครงการฝึกอบรมการ
ปฏิบัติงานรับเร่ืองร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์และศึกษาดูงาน ของเทศบาล
นครนครสวรรค์ ประจําปี พ.ศ. 
2561

   300,000

 

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต
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ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561–2564)
ส่วนที ่2

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

3.การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

3.1.1(1) มาตรการ“ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้มี
ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น”

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

3.1.1(2) กิจกรรม“การออก
ระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลนครนครสวรรค์

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

3.1.1(3) กิจกรรม“อบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540”

     22,000      22,000      22,000      22,000

3.1.2(1) มาตรการ“เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทีสํ่าคัญและ
หลากหลาย”

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

3.1.2(2) โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือ – จัดจ้าง

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

3.1.3(1) มาตรการ“จัดให้มี
ช่องทางทีป่ระชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของเทศบาล

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

3.1.3(2) โครงการจัดหา 
Application เพือ่ประชาชน

     33,264      33,264      33,264      33,264

3.1.3(3) โครงการส่ือ
ประชาสัมพันธ์

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

  3.2.1(1) : สนับสนุนการจัด
ประชุมประชาคมคณะกรรมการ
จัดทําแผนชุมชนและศึกษาดูงาน

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

 
3.2.1(2) การดําเนินงานศูนย์รับ
เร่ืองราวร้องทุกข์เทศบาล

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

3.2.1(3) ประชุมประชาคมเมือง
ประจําปี

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

3.2.2(1) โครงการดําเนินงานศูนย์
รับเร่ืองราวร้องทุกข์เทศบาล ของ
เทศบาลนครนครสวรรค์

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางทีเ่ป็นการ
อํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจ
หน้าทีข่ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน

3.2การรับฟังความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน
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ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561–2564)
ส่วนที ่2

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

3.2.2(2) มาตรการกําหนด
ขั้นตอน/กระบวนการเร่ืองร้องเรียน
 และรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 ของเทศบาลนครนครสวรรค์

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

3.2.2(3) โครงการจัดหา 
Application เพือ่ประชาชน

     33,264

3.2.3(1) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนรําคาญด้านการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

3.2.3(2) กิจกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์รับทราบ

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

  3.3.1(1) ประชุมประชาคม
ประจําปี

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

3.3.1(2) มาตรการแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

3.3.1(3) การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน

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

3.3.2(1) กิจกรรมประกาศตรวจ
รับงานจ้าง ตรวจรับงานจ้าง

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

3.3.3(1) กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของเทศบาล

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561–2564)
ส่วนที ่2

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

๔.๑.๑(๑) กิจกรรมการจัดท า
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

๔.๑.๑(๒) กิจกรรมการจัดท า
รายงานการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

๔.๑.๒(๑) กิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

๔.๑.๒(๒) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
เทศบาลนครนครสวรรค์

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

  ๔.๒.๑(๑) มาตรการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารและแนวทางการ
บริหารงานบุคคลให้ประชาชน
ได้รับรู้

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

๔.๒.๒(๑) กิจกรรมการรายงานผล
การด าเนินการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบ

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

๔.๒.๒(๒) กิจกรรมการน าเข้า
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LASS) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

๔.๒.๓(๑) กิจกรรมการใช้สถานที่
กลางส าหรับรับซองและเปิดซอง
สอบราคา

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

๔.๒.๓(๒) กิจกรรมการให้ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้าน
พัสดุระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
e-LASS

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

๔.๒.๓(๓) กิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

4.การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกําหนด

4.2การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่
สามารถดําเนินการได้
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ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561–2564)
ส่วนที ่2

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

  4.3 การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น

๔.๓.๑(๑) โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
พนักงานเทศบาล

     70,000      70,000      70,000      70,000

๔.๓.๑(๒) กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น

     20,000      20,000      20,000      20,000

๔.๓.๒ (๑) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

๔.๓.๒ (๒) กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
เทศบาล

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

  ๔.๔.๑(๑) กิจกรรมตามหลักสูตร 
“โตไปไม่โกง”บูรณาการกับ
หลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

๔.๔.๒(๑) กิจกรรมการจัดการ
ประชุมประชาคมเมือง ของ
เทศบาลนครนครสวรรค์

              -                 -                 -                 -   ไม่ใช้
งบประมาณ

4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพือ่ต่อต้านการทุจริต
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์ สุขแก่
ประชาชนในท้องถ่ิน 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคณุภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร   
2.  หลกัการและเหตผุล 

การจะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายได้น้ัน  
บุคลากรในองค์กรจําเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจในระเบียบหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องเข้าใจ
ในกระบวนการทํางานอย่างเป็นระบบแบบแผน และต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว  
การมีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน  สิ่งเหล่าน้ีนับว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับบุคลากรใน
องค์กรไม่ต่างกัน  เพราะหากหน่วยงานใดมีบุคลากรที่ขาดคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีความซื่อสัตย์ สุจริต เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ตลอดจนการไม่ให้ความสําคัญกับการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
แล้ว  องค์กรน้ันๆ ก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ได้อย่างแน่นอน  การปฏิบัติตน
ให้ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม จริยธรรม จึงจําเป็นที่หน่วยงานจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรใน
องค์กรได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง เพ่ือให้องค์กรสามารถเดินหน้าไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นคง ย่ังยืน  

เทศบาลนครนครสวรรค์ เห็นความสําคัญในการส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ตลอดจนพนักงานงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครสวรรค์ 
ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม  อันนําไปสู่การทํางานที่มีประสิทธิภาพและสามารถทํางานได้อย่างมี
ความสุข  ประกอบกับ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการ
เก่ียวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4          
การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม  ตลอดจนกระแสพระ
ราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์พระราชทานไว้ให้แก่ปวงชนชาว
ไทยได้ยึดถือเป็นแนวทางในการดํารงชีวิตในวิถีแห่งความพอเพียง พออยู่ พอกิน และคงไว้ซึ่งความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือให้สังคมที่เราอยู่เป็นสังคมที่ดีน้ัน  เทศบาลนครนครสวรรค์ จึงได้ดําเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรใน
องค์กรมาอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการ
ทํางาน และทําอย่างมีความสุข จะต้องอาศัยกระบวนการอบรมคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาผสมผสานกับ
ศาสตร์สมัยใหม่โดยผ่านการจัดกิจกรรมด้านจิตวิทยา ทําให้เกิดสมาธิและสติปัญญา  ทําให้มีจิตใจพ้ืนฐานที่โอบ
อ้อมอารี  มีเมตตากรุณา และมีคุณธรรม ซึ่งจะทําให้พ้ืนฐานทางจิตใจอยู่บนรากฐานของการมีคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดี ย่อมส่งผลให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางานและองค์กร  เกิดทักษะในการทํางานอย่างมี
ความสุข พัฒนาศักยภาพในการทํางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จตาม
เป้าหมายอย่างมีแบบแผน มีแนวทางปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีขวัญและกําลังใจในการทํางานเพื่อพัฒนาองค์กร  ให้มีความมั่นคง
ย่ังยืนต่อไปในอนาคตอีกด้วย 
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3.  วัตถุประสงค ์
 ๑.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจในหลักของพระพุทธศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติหน้าที่  และสามารถน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต และ
ในการปฏิบัติราชการ 

2.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจในหลักและวิธีปฏิบัติราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  และหน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดี   

3.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางานและองค์กร เกิดทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ มี
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต คํานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติเป็นหลัก  
4.  เป้าหมาย/ผลผลติ 
  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครสวรรค์  จํานวน  300  คน  
5. พื้นทีด่าํเนนิงาน 
  เทศบาลนครนครสวรรค์  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 
6. วิธดีําเนนิงาน 

6.๑ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
6.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการให้หน่วยงานในสังกัดทราบเพ่ือพิจารณาบุคคลเข้าร่วมโครงการ 
6.๓ ติดต่อประสานงานวิทยากรผู้อบรม 
6.๔ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ที่ใช้ในการอบรม 
6.5 ดําเนินการอบรมตามกําหนดการและกิจกรรมที่กําหนด 
6.6 สรุปประเมินผลโครงการ 
6.7 ติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม 
6.8 รายงานผลการดําเนินการโครงการต่อผู้บริหาร 

7.  ระยะเวลาดําเนนิงาน ระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564 ) 
8.  งบประมาณ จํานวน 50,000  บาท  
9.  ผู้รบัผดิชอบโครงการ งานการเจ้าหน้าที่  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครนครสวรรค์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

10.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนา มีคุณธรรม  
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตและปฏิบัติราชการได้ดีย่ิงขึ้น  

10.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในหลักและวิธีปฏิบัติราชการตามหลักการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และหน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ตลอดจนแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นข้าราชการท่ีดี   

10.3 เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน เกิดทักษะในการทํางาน มีความ 
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต คํานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติเป็นหลัก ตลอดจน
การสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ตนเองและเพ่ือนร่วมงานในองค์กรมากขึ้น 
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1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
1.1.3 สรา้งจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเปน็การขดักนัแห่งผลประโยชนห์รอืการมี
ผลประโยชนท์บัซ้อน 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ภายใต้หลักธรรมาภิบาล   
2.  หลกัการและเหตผุล 

การท่ีประเทศชาติจะพัฒนาไปสู่ความเจริญมั่งคั่งทัดเทียมนานาประเทศได้น้ัน จําเป็นต้องมีการบริหาร
จัดการที่ดี ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เพราะกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่
ต้องเพ่ิมศักยภาพและความยืดหยุ่นในการปรับเปล่ียนเพ่ือตอบสนองความต้องการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป  
อีกทั้งระบบราชการไทยที่มีปัญหาที่สําคัญ คือ ความเสื่อมถอยของระบบราชการ การขาดธรรมาภิบาลในการ
บริหารองค์กร  ถ้าภาครัฐไม่ปรับเปล่ียนและพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐเพ่ือไปสู่องค์กรสมัยใหม่ โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาลแล้ว ย่อมที่จะส่งผลบ่ันทอนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตด้วย   

ดังน้ันการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ( New Public Management) จึงเป็นแนวคิดพ้ืนฐานของ
การบริหารจัดการภาครัฐซึ่งจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ที่เป็น
รูปธรรม นอกจากน้ีปัญหาการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงถือเป็นปัญหาที่สําคัญระดับชาติ จะเห็นได้ว่าการทุจริตมี
ต้ังแต่ในระดับสูงลงมาถึงระดับท้องถิ่น แม้ว่าจะมีการปราบปรามและรณรงค์ต่อต้านแล้วก็ตามการทุจริตก็มิได้
ลดน้อยลง  สาเหตุสําคัญของการเกิดปัญหาทุจริตมาจากความต้องการบริโภคเกินความพอดี คือมีรายได้น้อย
กว่ารายจ่าย จึงหาช่องทางทุจริตนําเอาทรัพย์สินของคนอื่นและของทางราชการมาเป็นของตนเอง รวมท้ัง
กฎเกณฑ์และกฎศีลธรรมของคนในสังคมเสื่อมลง  จึงทําผิดได้โดยไม่มีความละอายและเกรงกลัวต่อกฎหมาย
บ้านเมือง การแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันจึงต้องเริ่มจากการปลูกฝังค่านิยมที่ดี  โดยเฉพาะการปลูกฝังให้เห็น
ว่าประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด รวมท้ังต้องมีการรณรงค์ให้คนในสังคมรังเกียจการทุจริต เน้นความ
ซื่อสัตย์ ภูมิใจในศักด์ิศรีของตนเอง โดยต้องการปลูกฝังต้ังแต่ในวัยเด็กผ่านการอบรมสั่งสอนของบิดามารดา 
และการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ เพ่ือให้ค่านิยมเหล่าน้ีซึมอยู่ในจิตใจของคนไทยทุกคน  นอกจากน้ี
บทลงโทษทางสังคมก็จะต้องเข้มแข็งไม่ให้มีช่องโหว่ทางกฎหมายในการช่วยเหลือพวกพ้องให้พ้นผิด คนจะได้ไม่
กล้าทุจริต และสังคมต้องให้การสนับสนุนด้วยการช้ีเบาะแสผู้กระทําผิดให้กับองค์กร ก็จะเป็นการช่วยแก้ไข
ปัญหาน้ีให้ลดน้อยลงได้  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถือเป็นหน่วยงานราชการท่ีมีความใกล้ชิด
ประชาชนมากท่ีสุด จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องนําหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ภายในองค์กร 
ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การสร้างความ
ซื่อสัตย์ สุจริตและปลูกฝังค่านิยมทัศนคติที่ดีในการต่อต้านการทุจริต  เพ่ือให้การบริหารงานเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง อันเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศชาติอีกด้วย 

เทศบาลนครนครสวรรค์เห็นความสําคัญในการส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
ตลอดจนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้รับการพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการองค์กร ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  อันนําไปสู่การบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทํา
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงาน
มีความรู้ ความสามารถ เกิดทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลแล้ว  ยังเป็นการส่งเสริมให้
บุคลากรในหน่วยงาน  มีแนวทางในการใช้ชีวิตประจําวันและการทํางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนการปลูกจิตสํานึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ  เพราะ
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หากบุคลากรในหน่วยงานมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่แล้วย่อมส่งผลให้ต่อ
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร สร้างความน่าเช่ือถือต่อบุคคลภายนอกที่มีต่อองค์กรอีกด้วย  
 3.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจในหลักของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และ
หลักทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ   

2 .  เพ่ือให้ผู้ เข้ ารับการอบรมเกิดทักษะในการทํ างาน  มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัต ย์  สุจริต                   
มีทัศนคติที่ดีต่อการต้านทุจริตในทุกรูปแบบ  

3.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตในองค์กร เห็นความสําคัญในการ
ต่อต้านการทุจริต ไม่เพิงเฉยต่อการกระทําผิดภายในองค์กร โดยคํานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น
และประเทศชาติเป็นหลัก 
4.  เป้าหมาย/ผลผลติ 
  - ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครสวรรค์  จํานวน  300  คน  
  - จัดทําคู่มือการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
5. พื้นทีด่าํเนนิงาน 
  เทศบาลนครนครสวรรค์  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 
6. วิธดีําเนนิงาน 

6.๑ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
6.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการให้หน่วยงานในสังกัดทราบเพ่ือพิจารณาบุคคลเข้าร่วมโครงการ 
6.๓ ติดต่อประสานงานวิทยากรผู้อบรม 
6.๔ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ที่ใช้ในการอบรม 
6.5 ดําเนินการอบรมตามกําหนดการและกิจกรรมที่กําหนด 
6.6 สรุปประเมินผลโครงการ 
6.7 ติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม 
6.8 จัดทําคู่มือการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อนประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานและประชาชนทราบ 
6.9 รายงานผลการดําเนินการโครงการต่อผู้บริหาร 

7.  ระยะเวลาดําเนนิงาน ระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564 ) 
8.  งบประมาณ จํานวน 50,000  บาท  
9.  ผู้รบัผดิชอบโครงการ งานการเจ้าหน้าที่  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครนครสวรรค์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์

๑0.1 เพ่ือให้ผู้ เข้ ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจในหลักของการบริหารจัดการภาครัฐ               
แนวใหม่ และหลักทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันและการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น   

10.2 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมเกิดทักษะในการทํางาน  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต                   
มีทัศนคติที่ดีต่อการต้านทุจริตในทุกรูปแบบมากย่ิงขึ้น  

10.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตในองค์กรเห็นความสําคัญในการ
ต่อต้านการทุจริต ไม่เพิงเฉยต่อการกระทําผิดภายในองค์กร โดยคํานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น
และประเทศชาติเป็นหลักมากขึ้น 
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1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนกัแกป่ระชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 
1.2.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรมการพิมพ์เผยแพร่ความรู้ในวารสารเทศบาลนครนครสวรรค์ 
(วารสารบ้านเรา) ในคอลัมน์ "ปัญญาทุจริตคอร์รัปชั่นน่ากลัวกว่าที่คิด" 
2.  หลกัการและเหตผุล 
     จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรัง ที่มีส่วนบ่ันทอนความเจริญของ
ประเทศไทยมานาน จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจิตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง  
ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้อง
ตรงกันว่าการที่จะทําให้ปัญหาคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดน้ัน ต้องกระตุ้นจิตสํานึกของ
ประชาชนทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงปัญญาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง  ซึ่งเทศบาลนครนครสวรรค์ จึง
ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน ของประเทศให้หมดสิ้นไป  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และสอดส่องการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใส (Transparency)   ดังน้ัน จึงได้จัดให้มีกิจกรรมสร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชนในการป้องกันการทุจริตขึ้น โดยการพิมพ์บทความเผยแพร่ให้ความรู้กระตุ้นเตือน
ประชาชนให้ร่วมกันป้องกันปัญหาทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการมีส่วนร่วม และให้ความรู้แก่ประชาชน เพ่ือป้องกัน
และลดโอกาสการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
  2.2 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ให้กับผู้นําชุมชน และภาคประชาชนโดยทั่วไป   

 2.3 เพ่ือกระตุ้นจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันปัญหาการทุจริต  
  2.4 เพ่ือสร้างเครือข่ายให้ภาคประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแล มิให้มีการทุจริตคอร์รัปช่ัน ใน
วงราชการ 

4. กลุ่มเปา้หมาย/ผลผลติ 
  ประชาชนโดยทั่วไป  ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์  

5. พื้นทีด่าํเนนิการ 
  พ้ืนที่ทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์   
   
6. วิธดีําเนนิการ  
  6.1 จัดหาหัวข้อข่าวสารการทุจริตคอร์รัปช่ัน ที่น่าสนใจ 
  6.2 พิมพ์เผยแพร่ในวารสารเทศบาลนครนครสวรรค์ (วารสารบ้านเรา) โดยเพ่ิมเติมคอลัมน์ 
(ปัญญาทุจริตคอร์รัปช่ันน่ากลัวกว่าที่คิด) ลงพิมพ์เผยแพร่เป็นประจําทุกเดือน  

7.ระยะเวลาดําเนินการ 
  พิมพ์เผยแพร่ในวารสารเทศบาลนครนครสวรรค์ (วารสารบ้านเรา) เป็นประจําทุกเดือน ทุก
ปีงบประมาณ 

8.งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9.ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กองวิชาการและแผนงาน งานนิติการ 

10.ตัวชี้วัด/ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
  10.1 ประชาชนเกิดความเข้มแข็งด้านการมีส่วนร่วม และมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน
และลดโอกาสการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
  10.2 ประชาชนโดยทั่วไปเกิดค่านิยมการต่อต้านการทุจริต          
  10.3 ประชาชนโดยทั่วไป เกิดความสํานึกและตระหนักในการป้องกันการทุจริต  
  10.4 เกิดเครือข่ายภาคประชาชนสอดส่องดูแล ไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปช่ันในวงราชการ 
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1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนในการป้องกัน
การทุจริต  
2.  หลกัการและเหตผุล 
     จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรัง ที่มีส่วนบ่ันทอนความเจริญของ
ประเทศไทยมานาน จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจิตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง  
ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้อง
ตรงกันว่าการที่จะทําให้ปัญหาคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดน้ัน ต้องกระตุ้นจิตสํานึกของ
ประชาชนทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงปัญญาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง  ซึ่งเทศบาลนครนครสวรรค์ จึง
ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน ของประเทศให้หมดสิ้นไป  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และสอดส่องการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใส (Transparency)   ดังน้ัน จึงได้จัดให้มีโครงการสร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชนในการป้องกันการทุจริตขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือบูรณาการความร่วมมือในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการมีส่วนร่วมของ           
ภาคประชาชน เพ่ือป้องกันและลดโอกาสการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
  2.2 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ให้กับผู้นําชุมชน และภาคประชาชนโดยทั่วไป   

 2.3 เพ่ือกระตุ้นจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันปัญหาการทุจริต  
  2.4 เพ่ือสร้างเครือข่ายให้ภาคประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแล มิให้มีการทุจริตคอร์รัปช่ันในวง
ราชการ 

4. กลุ่มเปา้หมาย/ผลผลติ 
  ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ผู้นํากลุ่มต่าง ๆ ของชุมชน และประชาชนโดยทั่วไปใน
เขตเทศบาลนครนครสวรรค ์  

5. พื้นทีด่าํเนนิการ 
  ห้องประชุม สาํนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์   
   
6. วิธดีําเนนิการ  
  6.1 จัดทําโครงงานเพ่ือขออนุมัติผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ 
  6.2 ประสานประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน และประชาชนโดยทั่วไปเข้ารับการอบรม
ส่งเสริมค่านิยมการต่อต้านการทุจริต 
  6.3 ประสานวิทยากร จากสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดนครสวรรค์ หรือผู้มีความรู้ความ
เช่ียวชาญด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

7.ระยะเวลาดําเนินการ 
  ดําเนินการระหว่างเดือน กรกฎาคม มีกําหนด 1 รุ่น/ปีงบประมาณ (ทุกปี) โดยมีแผนการ
ดําเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป 

8.งบประมาณดําเนินการ 
  ใช้งบประมาณ  50,000.-บาท 
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9.ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กองวิชาการและแผนงาน งานนิติการ 

10.ตัวชี้วัด/ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
  10.1 ประชาชนสามารถบูรณาการร่วมกับกับหน่วยงานทางราชการในการป้องกัน และลด
โอกาสการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
  10.2 ผู้นําชุมชน ประชาชนโดยทั่วไป เกิดความสํานึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  
  10.3 เกิดเครือข่ายภาคประชาชนสอดส่องดูแล ไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปช่ันในวงราชการ
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1.2.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรกัษาประโยชนส์าธารณะ 

1.  ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม “มอบโล่เกียรตคิณุเชดิชเูกียรติ สาํหรบัผูช้ําระภาษี
ถูกต้อง” ประจําปี  2561 - 2564 

2.  หลกัการและเหตผุล 
  ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองในแต่ละปี มีการกําหนดเป้าหมายการจัดเก็บ
ในแต่ละปีงบประมาณเพ่ิมขึ้นและกําหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนโดยสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจที่เป็นจริงในปัจจุบัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
ทั่วถึง และเป็นธรรม รวมทั้งเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และระบบการให้บริการประชาชน เพ่ือ
นํารายได้มาพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
  เทศบาลนครนครสวรรค์ มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกให้กับผู้ชําระภาษี มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้มากข้ึน และที่สําคัญเป็นการ
กระตุ้นให้ประชาชนเต็มใจในการเสียภาษีภายในกําหนดระยะเวลา สํานักการคลัง ส่วนพัฒนารายได้ จึงได้
จัดทําโครงการ “มอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ สําหรับผู้ชําระภาษีถูกต้อง” ประจําปี 2561-2564 เพ่ือมอบ
ให้แก่ผู้เสียภาษีที่ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูและเป็นบุคคลท่ีเสียภาษีอย่างถูกต้อง อันเป็นรางวัลสําหรับความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของผู้เสียภาษีที่ดี และจะเป็นตัวอย่างแก่คนดีที่เสียภาษีอย่างถูกต้องของสังคม และสามารถ
นําโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติฯ ตามโครงการน้ีไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์สู่สังคมได้อีก
ทางหน่ึง ซึ่งนับเป็นอีกคุณค่าที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ที่ได้รับโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติน้ี และสมควรยก
ย่องเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมไทย  
3.  วัตถุประสงค ์

3.1   เพ่ือเสริมสร้างจิตสํานึก และสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี 
3.2   เพ่ือเร่งรัดรายได้จากการจัดเก็บภาษีฯ นําเข้าเป็นรายได้ของเทศบาลได้เร็วขึ้น 
3.3   เพ่ือเชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการเสียภาษีอย่างถูกต้อง 

4.  เป้าหมาย 
  ผู้มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามโครงการฯ ที่ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ
สําหรับ ผู้ชําระภาษีถูกต้อง ประมาณ ๕๐ ราย 

5.  พืน้ทีด่าํเนนิการ    เทศบาลนครนครสวรรค์ 

6.  วิธีดาํเนนิการ 
6.1  จัดทําและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
6.2  ดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลนครนครสวรรค์  
6.3   ดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านวิทยุชุมชน 
6.4   ดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านวารสารของเทศบาลนครนครสวรรค์ 
6.5   ดําเนินการแต่งต้ังคณะทํางานในการปฏิบัติงานตามโครงการฯ 
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  6.6  จํานวนผู้เข้าข่ายมีหน้าที่เสียภาษี  ประมาณ  ๑๕,๔๕๐ ราย  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่
ละตัวอักษร ดําเนินการคัดเลือกผู้เสียภาษีที่เข้าหลักเกณฑ์และเง่ือนไขฯ ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการมอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ สําหรับผู้ชําระภาษีถูกต้อง” ประจําปี 2561 - 
2564 
การมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท 
ประเภทที่ 1  ผู้ชําระภาษีที่ทําคุณประโยชน์ให้แก่ท้องถ่ิน ด้านการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการ
ชําระภาษีภายในกําหนด 
ประเภทที่ 2  ผู้ชําระภาษีถูกต้องภายในกําหนดระยะเวลา 
ผู้ชําระภาษปีระเภทที่ ๑  ต้องมีคุณสมบัติเขา้หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการมอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ สําหรับ      
ผู้ชําระภาษีถูกต้อง ประจําปี 2561 - 2564  ดังน้ี 

1.  หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขสําหรับผู้ที่มาติดต่อขอชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษี
บํารุงท้องที่ ดังน้ี 
       1.1.1  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน สําหรับผู้ย่ืนแบบภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖1  
และชําระภาษีภายในกําหนดระยะเวลาที่แจ้งการประเมิน 
       1.1.2  ภาษีป้าย สําหรับผู้ย่ืนแบบภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1  และชําระภาษี
ภายในกําหนดระยะเวลาที่แจ้งการประเมิน 
       1.1.3  ภาษีบํารุงท้องที่ สําหรับผู้ย่ืนแบบ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖1และชําระ
ภาษีภายในกําหนด 

2. ประกอบกิจการและชําระภาษีต่อเน่ืองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
3.  มีประวัติการเสียภาษีที่ดี ไม่มีค้างชําระภาษีในแต่ละปี  
4.  สถานประกอบการมีความน่าเช่ือถือ เช่น มีใบอนญุาต, ใบจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ

เอกสารที่ทางราชการออกให้ตามกฎหมาย 
5.  ไมม่ีการผอ่นชําระภาษี 
6.  เง่ือนไขของผู้ชําระภาษีทีผ่่านเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ฯ ขอ้ ๑ ถึง ข้อ ๕ แล้ว จะมอบโลเ่กียรติ

คุณ เชิดชูเกียรติ สําหรับผู้ชําระภาษีถูกต้อง” ประจําปี 2561-2564 จํานวน ๕๐ ราย ตามประเภทดังน้ี 

ประเภทที่ 1  ผู้ชําระภาษีที่ทําคุณประโยชน์ให้แก่ท้องถ่ิน ด้านการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการ
ชําระภาษีภายในกําหนด  จํานวน  4  ราย 
ประเภทที่ 2  ผู้ชําระภาษถูีกตอ้งภายในกําหนดระยะเวลา แยกออกเป็นกลุ่มตามจํานวนภาษีที่ชําระดังนี้ 
 กุล่มที่ ๑  ผู้มาชําระภาษีที่เข้าหลักเกณฑ์และเง่ือนไขทั้ง ๓ ประเภทภาษีรวมกัน มีภาษี
ชําระต้ังแต่ ๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน 8 ราย 
 กลุ่มที่ ๒  ผู้มาชําระภาษีที่เข้าหลักเกณฑ์และเง่ือนไขทั้ง ๓ ประเภทภาษีรวมกัน มีภาษี
ชําระต้ังแต่ ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๕ ราย 
 กลุ่มที่ ๓  ผู้มาชําระภาษีที่เข้าหลักเกณฑ์และเง่ือนไขทั้ง ๓ ประเภทภาษีรวมกัน มีภาษี
ชําระต้ังแต่ ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๕ ราย 
 กลุ่มที่ ๔  ผู้มาชําระภาษีที่เข้าหลักเกณฑ์และเง่ือนไขทั้ง ๓ ประเภทภาษีรวมกัน มีภาษี
ชําระต้ังแต่ ๓๐,๐๐๑ – ๔๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๕ ราย 
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 กลุ่มที่ ๕  ผู้มาชําระภาษีที่เข้าหลักเกณฑ์และเง่ือนไขทั้ง ๓ ประเภทภาษีรวมกัน มีภาษี
ชําระต้ังแต่ ๔๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท จํานวน 5 ราย 
 กลุ่มที่ ๖  ผู้มาชําระภาษีที่เข้าหลักเกณฑ์และเง่ือนไขทั้ง ๓ ประเภทภาษีรวมกัน มีภาษี
ชําระต้ังแต่ ๕๐,๐๐๑ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน 8 ราย 
 กลุ่มที่ ๗  ผู้มาชําระภาษีที่เข้าหลักเกณฑ์และเง่ือนไขทั้ง ๓ ประเภทภาษีรวมกัน มีภาษี
ชําระต้ังแต่ ๑๐๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป จํานวน ๑๐ ราย  
หมายเหตุ  (ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข หากผู้มีหน้าที่เสียภาษีเข้าหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกิน ๕๐ ราย จะ
พิจารณาตามวันที่มาชําระก่อนของแต่ละกลุ่ม ให้เหลือตามเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม ถ้าหากมีผู้มาชําระภาษีในวันที่
เดียวกันเกินกว่าจํานวนเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม ทางเทศบาลฯ ขอสงวนสิทธ์ิใช้วิธีพิจารณาตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาคัดเลือกฯ กําหนดต่อไป) 
7.  ระยะเวลาดําเนนิการ     4  ปี   (ปีงบประมาณ 2561 – ปีงบประมาณ 2564) 

การดําเนินการ เดือน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ขั้นเตรียมการ 
1. เขียนโครงการและขออนุมัติ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการตามโครงการฯ 
3. ประชุมพิจารณาคณะกรรมการเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์  
    การคัดเลือกฯ 

4. จัดหารูปแบบใบประกาศเกียรติคุณฯ พร้อมกรอบ 
ขั้นดําเนินการ 
1. การจัดเก็บภาษี 
    1.๑ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
    1.๒ ภาษีป้าย 
    1.๓ ภาษีบํารุงท้องท่ี 
2. เจ้าหน้าท่ีดําเนินการคัดเลือกผู้เสียภาษีท่ีเข้าหลักเกณฑ์ 
3. ส่งรายชื่อผู้เสียภาษีท่ีเข้าหลักเกณฑ์ให้คณะกรรมการ  
    ดําเนินการคัดเลือก 

4. ประกาศรายชื่อผู้เสียภาษีท่ีเข้าหลักเกณฑ์ 
5. จัดพิมพ์ใบประกาศเกียรติคุณฯ 
6. ดําเนินการมอบใบประกาศเกียรติคุณฯ 
7. สรุปผลโครงการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  งบประมาณดาํเนินการ    จํานวนเงินประมาณ  100,000  บาท  (หน่ึงแสนบาทถ้วน)   
9.  ผู้รบัผดิชอบโครงการ    ส่วนพัฒนารายได้  สํานักการคลัง  เทศบาลนครนครสวรรค์ 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์
 10.1  ผู้ชําระภาษีเกิดความพึงพอใจ ประทับใจ และสมคัรใจในการเสยีภาษีให้กับเทศบาลฯ 
 10.2  สามารถเร่งรัดรายได้จากการจัดเก็บภาษีฯ นําเข้าเป็นรายได้ของเทศบาลได้เร็วขึ้น 
 10.3  ผู้ชําระภาษีเกิดความภาคภูมิใจ มีเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการเสียภาษีอย่างถูกต้อง 
 10.4  เป็นการยกระดับคนดีที่เสียภาษีถูกต้องให้มากขึ้น 
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1.2.3 สรา้งจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏบิตัตินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. ชื่อโครงการ  : ส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงภูมิปญัญาท้องถ่ิน แหลง่การเรียนรู้และ
ศึกษาดูงาน            
๒. หลกัการและเหตผุล 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ดังเป็นที่ประจักษ์
ของประชาชนชาวไทย และนานาอารยประเทศ ตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ  ๗๐ ปี พระองค์
ทรงมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มากกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ และพระราชทานแนวคิด แนวทางการ
ปฏิบัติให้กับประชาชนชาวไทย เพ่ือเปล่ียนการดําเนินชีวิตทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร 
ระดับรัฐบาล ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และย่ังยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ซึ่งได้มีการนําโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  มาใช้เป็นหลักนํา
ในการวางแผนและกําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่
เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาอย่างครบวงจร เพ่ือยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ผู้ยากไร้  ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืนในพ้ืนที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  โดยเน้นการพัฒนาด้าน
แหล่งน้ํา การเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงพระองค์ได้ทรงพระราชทาน
แนวคิดการดํารงชีวิตของประชาชนชาวไทยภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดํารัสช้ีแจงแนวทางในการดําเนินชีวิตแก่
ประชาชนชาวไทย ต้ังแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๑๗  โดยคํานึงถึงความต้องการของมนุษย์   และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
อย่างสมดุล  ทรงเน้นยํ้าถึงแนวทางการดํารงอยู่และแนวทางการปฏิบัติตนให้กับประชาชนทุกระดับ โดยให้
ต้ังอยู่บนความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล  และมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงจากผลกระทบ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี โดยสามารถปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงและนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ  มุ่งเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง  โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหลัก  ๖  ด้าน  ดังน้ี ๑. ด้านการลดรายจ่าย , ๒. ด้านการเพ่ิมรายได้ , ๓. ด้านการ
ประหยัด , ๔. ด้านการเรียนรู้ , ๕. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน , 
และ ๖. ด้านการเอ้ืออารีต่อกัน โดยมีพ้ืนฐานจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม  ดังน้ัน การวางรากฐาน
เศรษฐกิจของประเทศ จึงเน้นที่เศรษฐกิจภาคการเกษตร และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงวิถีทางธรรมชาติ  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การทําเกษตรปลอดสารพิษ และการทําผลิตภัณฑ์ใช้เองในครัวเรือนและชุมชน 
สามารถนํามาใช้เองหรือจําหน่าย เป็นการเพ่ิมรายได้ และลดรายจ่าย  สามารถต่อยอดเป็นกลุ่มเครือข่าย และ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป  
  เทศบาลนครนครสวรรค์  และประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ น้อมสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ และเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับพระราชกรณียกิจ โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ และโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้
กําหนดดําเนินการตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งการเรียนรู้
และศึกษาดูงาน  เพ่ือให้คณะกรรมการชุมชน  ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน  คณะอนุกรรมการชุมชน  
คณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน  และประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ศึกษาเรียนรู้พระราช
กรณียกิจ โครงการเฉลิมพระเกียรติ  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช  โดยให้ประชาชนได้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ในการนําหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต    
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๓. วัตถุประสงค ์

๓.1 เพ่ือน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพัฒนาตนเองและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน 
๓.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้นําชุมชน คณะกรรมการชุมชน เด็ก เยาวชน และประชาชนในการ 

ขับเคลื่อนและนําหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชน  
3.๓ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของ

ชุมชนให้พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนและกับชุมชนอ่ืนได้ 
๓.4 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนและสร้างวินัยการใช้จ่ายและการดําเนินของประชาชนด้วย

หลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.5 เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย สรา้งนิสัยการประหยัดและการใช้ทรัพยากรท่ีมี

อยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดเหมาะสมกับเศรษฐกิจชุมชน 
๓.6 เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายของประชาชน โดยให้ฝึกปฏิบัติงานการทําปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ยา

กําจัดศัตรูพืชจากวัตถุดิบธรรมชาติ การปลูกผักปลอดสารพิษ และการเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 
๓.7 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและพ่ึงพาตนเองได้ 
๓.๘ เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลทีดํ่ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. เปา้หมาย/ผลผลติ 
  คณะกรรมการชุมชน  ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน  คณะอนุกรรมการชุมชน  คณะกรรมการ 
พัฒนาสตรีชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์   
๕. พื้นทีด่าํเนนิการ  ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์   สํานักงานเทศบาลนครนครสวรรค ์
๖. วิธีการดาํเนินการ     

๖.๑  เสนอขออนุมัติโครงการ 
๖.๒  กําหนดรปูแบบและสถานที่ในการดําเนินโครงการ  
๖.๓  ประสานงานเจ้าหน้าที่  คณะกรรมการชุมชน  ประชาชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๖.๔  ดําเนินการตามโครงการ 
๖.๕  ติดตามและสรุปผลการดําเนินโครงการ  

7. ระยะเวลาดําเนนิการ  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมาณดาํเนินการ  ๔๐๐,๐๐๐  บาท 
9. ผู้รบัผดิชอบโครงการ  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครนครสวรรค์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์
 ๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถน้อมนําหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนได้  
 ๑๐.๒. คณะกรรมการชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการและร่วมขับเคลื่อนการนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชุมชน 

๑๐.3 ประชาชนในชุมชนมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นและสานต่อความรู้
นําไปพัฒนาต่อไปได้ 

๑๐.4 ประชาชนมีวินัยการใช้จ่ายและมีภูมิคุม้กันให้กับตนเองมีเหตุผลและรู้จักการประมาณตนเอง 
๑๐.5 ประชาชนสามารถนําความรู้ที่ได้รบัจากการฝึกปฏิบัติมาใช้เพ่ิมทกัษะ มคีวามรู้ความเข้าใจใน

กระบวนการผลิตทางการเกษตร 
๑๐.6 ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึน้มีรายจ่ายลดลง มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
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๑๐.7 ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
๑๐.๘ ประชาชนท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเกิความภาคภูมใิจ

เป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน 
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1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วัยเรียนวัยใส พัฒนาทักษะชีวิต 
 
2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือเสริมสร้างเกราะป้องกันปัญหาอย่างครบด้าน มุ่งหวังพัฒนาวัยรุ่นไทยมีความรู้คู่คุณธรรม                
มีจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อม ลดปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ                   
ยาเสพติดในประชากรวัยน้ี 
 
3. วัตถุประสงค ์
 1. ปรับทัศนคติ ค่านิยม สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว 
 2. ปลูกผังค่านิยมเรื่องเพศท่ีเหมาะสมให้กับวัยรุ่น ค่านิยมความเป็นไทย 
 3. บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการป้องกันปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ 
 
4. เปา้หมาย/ผลผลติ 
 แกนนํานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 240 คน 
 
5. พื้นทีด่าํเนนิการ  
 เทศบาลนครนครสวรรค์ 
 
6. วิธดีําเนนิการ 
 จัดอบรมโดยวิทยากรจากสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค ์
  
7. ระยะเวลาดําเนนิการ 
 เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2560 
 
8. งบประมาณดาํเนนิการ 
 170,000  บาท 
 
9. ผู้รบัผดิชอบโครงการ 
 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน สํานักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ 
 
10 ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์
 1. ได้ความรู้จากการอบรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องเพศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
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๑.ชื่อโครงการ : โครงการชุมชนลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ  
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
                      พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ ได้กําหนดให้มีการพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย 
สิตปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความ
สามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า เพ่ือความสงบสุขและความมั่งคงของประเทศชาติ ประกอบกับกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๔ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาเพ่ือป้องกันและแก้ไข ดังน้ัน เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดได้
ดําเนินการจัดโครงการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
                      เพ่ือถวายความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลูกเสือ 
เนตรนารี ผู้กํากับลูกเสือ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถนําความรู้ไปพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให้มี
ความเจริญก้าวหน้า บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง 
 ๔. เป้าหมาย 

ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ จํานวน 2๐ คน 
๕. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลนครนครสวรรค์ 
๖. วิธีดําเนินการ 
                     จัดประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี เพ่ือกําหนดรูปแบบ แนวทางและรายละเอียดการ
จัดโครงการชุมชนลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ  และกําหนดการเตรียมงานฯ ออกคําสั่งแต่งต้ังกรรมการรับผิดชอบ
โครงการฯ และรายงานผลการจัดโครงการชุมชนลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ  ให้นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์
รับทราบ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
                          งบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)  
๘.งบประมาณดําเนินการ 
                        สํานักการศึกษา งานกิจการนักเรียน โครงการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ต้ังไว้ 
๖๐,๐๐๐.- บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                        สํานักการศึกษา ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน 
๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
                        ลูกเสือ เนตรนารี และผู้ กํากับลูกเสือ ได้แสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นําไปพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมนําความรู้ เสริมสร้างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลกัการและเหตผุล/ที่มาของโครงการ 
 ปัจจัยสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของคนไทยคือการศึกษา การศึกษาเป็นพ้ืนฐานสําคัญสําหรับมนุษย์
ทุกคนในการดําเนินชีวิตเพ่ือความอยู่รอด และพัฒนาตนเองอย่างเต็มความสามารถตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการประกอบสัมมาอาชีพ และมีส่วนร่วมในการในการพัฒนาสังคมได้
อย่างเต็มที่ เทศบาลนครนครสวรรค์ในฐานะที่รับผิดชอบในด้านการจัดการศึกษาของท้องถิ่น มีนโยบายที่จะ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและเป็นเยาวชนท่ีดีของ
ประเทศชาติในอนาคต อีกทั้งมีความมุ่งหวังที่จะนําพระราชดํารัสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3 ประการ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา ได้แก่ ความมีเหตุผล ความ
พอประมาณ แนวการสร้างระบบภูมิคุ้มกัน นับว่าเป็นหลักการที่สามารถพัฒนาคนได้เป็นอย่างดี การพัฒนา 
“คน” ที่ดีขึ้นและการอยู่ดีมีสุขของคนไทยทั้งประเทศน้ันต้องส่งเสริมให้ทุกคนเช่ือมั่นในหลักธรรมทางศาสนา 
เป็นหลักการในการดําเนินชีวิตให้เป็นไปในทางสายกลาง โดยมีความเสียสละ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน 
อดทน มีสติปัญญารอบรู้ มีจิตสาธารณะ นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นเยาวชนสําคัญที่
จะเติบโตเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติในอนาคต จึงควรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการอยู่อย่าง
พอเพียงให้แก่ครูและนักเรียนคณะผู้บริหารเทศบาล  ได้เห็นความสําคัญจึงได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมนํา
ความรู้ เสริมสร้างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ครูและนักเรียนตระหนักถึงหน้าที่ที่มีต่อตนเอง ส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้ครูและนักเรียนมีคุณธรรมประจําใจ และมีหลักในการดําเนินชีวิตอย่าง
เพียงพอ และสามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสขุ 
 3.3 เพ่ือให้สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดอบรมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 
5. พื้นที่ดําเนินการ  
 เทศบาลนครนครสวรรค์ 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งต้ังคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดําเนินงานโครงการ 
 3. ติดต่อประสานงานกับวิทยากร 

4. ดําเนินการจัดอบรมโครงการ  
5. สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือนมีนาคม – เดือนสิงหาคม 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 200,000  บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักการศึกษา  หน่วยศึกษานิเทศก์ 
10 ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง 
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถนําแนวทางการประพฤติปฏิบัติตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ 
 3. นักเรียนรู้จักปฏิบัติตนเอง และมีลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนดี มีคุณธรรม ดํารงตน เป็นพลเมือง
ดีของสังคมและประเทศชาติ 
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1. โครงการ  การจัดกิจกรรมของหลกัสตูร “โตไปไม่โกง” บูรณาการกบัหลกัสตูรสถานศกึษา                  
                ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 
2. หลักการและเหตุผล 

การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยเป็นปัญหาที่หนักหน่วงยาวนาน ทําลายประเทศทุกด้าน พฤติกรรม
การทุจริตคอร์รัปชันฝังรากลึกในสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนาน และทวีความรุนแรงมากข้ึน มีอิทธิพลอย่างมาก 
ต่อการแปรเปล่ียนค่านิยมดีงามเดิมของสังคมไทย ที่ยึดมั่นในความสุจริตค่อยๆกลายมาเป็นการยอมรับการ 
คอร์รัปชันว่าเป็นเรื่องธรรมดา พฤติกรรมการคอร์รัปชันมีความสลับซับซ้อน ถ้ามีผู้มีอํานาจที่ทุจริตเข้ามา
เก่ียวข้อง การปราบปรามจึงเป็นไปโดยความยากลําบาก ความพยายามที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถทําให้คอร์รัปชัน
หมดไปได้ การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นอีกมาตรการที่สําคัญโดยต้องเริ่มต้นที่จิตสํานึกของแต่ละ
บุคคลที่ต้องมีความเข้มแข็งยึดมั่นในความสุจริต รังเกียจพฤติกรรม การทุจริตคอร์รัปชันพร้อมที่จะต่อสู้กับ
ความไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน และเช่ือว่าการสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง น้ีจะเป็นรากฐาน
สําคัญที่ทําให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่
ได้ผลดีที่สุด 
 สํานักการศึกษา  เทศบาลนครนครสวรรค์ ตระหนักถึงความสําคัญการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต
คอร์รัปชัน เช่ือว่าการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเยาวชน จะเป็นรากฐานสําคัญที่ทําให้เยาวชนเติบโตข้ึนเป็น
พลเมืองที่ดีมีคุณภาพ จึงดําเนินการส่งครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนหลักสูตร “โตไปไม่โกง” จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้ดําเนินการให้ครูที่ผ่าน
การอบรมดังกล่าวน้ันร่วมกันจัดทําคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตร "โตไปไม่โกง” บูรณา
การเข้ากับหลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละช่วงช้ัน เพ่ือให้ครูผู้สอนนําไปใช้จัดการเรียนการสอนในแต่ละช่วง
ช้ันในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นไปในแนวทางเดียวกัน บรรลุเป้าประสงค์สําคัญที่กําหนดใน
หลักสูตรเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างค่านิยมให้กับนักเรียนด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทาง
สังคม กระทําอย่างรับผิดชอบ  เป็นอยู่อย่างพอเพียง 
 2. นักเรียนมีจิตสํานึก มีความเข้มแข็งยึดมั่นในความสุจริต  ป้องกันและแก้ไขปัญหา ต่อต้านความไม่
ถูกต้อง การทุจริตคอร์รัปชัน  
4. เป้าหมาย 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ “โตไปไม่โกง” ในหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันอนุบาล และระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
5. พื้นที่ดําเนินการ   โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 นําเสนอผู้บริหารขอความเห็นและอนุมัติดําเนินการ 
 6.2  เชิญผู้บริหารโรงเรียนประชุมช้ีแจงหารือการดําเนินงาน 
 6.3  ส่งศึกษานิเทศก์เข้าอบรมวิทยากรแกนนําการจัดกิจกรรม “โตไปไม่โกง” 

6.4  ส่งครูเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการการจัดกิจกรรม “โตไปไม่โกง” 
6.5  ประชุมปฏิบัติการครูที่ผ่านการอบรม  จัดทําคู่มือการจัดกิจกรรม “โตไปไม่โกง” ของทุกช้ันปี ให้

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์นําไปใช้จัดการเรียนรู้  
6.6  นิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน (หน่วยศึกษานิเทศก์) 
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6.7  โรงเรียนรายงานผลการดําเนินงานส่งหน่วยศึกษานิเทศก์  สํานักการศึกษา  เทศบาลนคร
นครสวรรค์  ทุกวันที่ 15 ของเดือน  หน่วยศึกษานิเทศก์สรุปรวบรวมส่งจังหวัดทุกวันที่ 20 ของเดือน    
7.  ระยะเวลาดําเนินการ      ปีการศึกษา 2558 – ทุกปีการศึกษา 
8. งบประมาณดําเนินการ    ไม่ใช่งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ      หน่วยศึกษานิเทศก์   สํานักการศึกษา  เทศบาลนครนครสวรรค์ 
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
 10.1  โรงเรียนส่งเสริมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเน่ือง 
 10.2  นักเรียนมีพฤติกรรมแสดงออกตามค่านิยมของหลักสูตร  5 ประการ  ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิต
สาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม กระทําอย่างรับผิดชอบ  เป็นอยู่อย่างพอเพียง   
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1.3.2 สรา้งจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทจุรติ 
1. โครงการ  การจัดกิจกรรมของหลกัสตูร “โตไปไม่โกง” บูรณาการกบัหลกัสตูรสถานศกึษา                  
                ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 
2. หลักการและเหตุผล 

การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยเป็นปัญหาที่หนักหน่วงยาวนาน ทําลายประเทศทุกด้าน พฤติกรรม
การทุจริตคอร์รัปชันฝังรากลึกในสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนาน  และทวีความรุนแรงมากขึ้น มีอิทธิพลอย่าง
มาก ต่อการแปรเปลี่ยนค่านิยมดีงามเดิมของสังคมไทย ที่ยึดมั่นในความสุจริตค่อยๆกลายมาเป็นการยอมรับ 
การคอร์รัปชันว่าเป็นเรื่อง ธรรมดา  พฤติกรรมการคอร์รัปชันมีความสลับซับซ้อน ถ้ามีผู้มีอํานาจที่ทุจริตเข้ามา
เก่ียวข้อง การปราบปรามจึงเป็นไปโดยความยากลําบาก ความพยายามที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถทําให้คอร์รัปชัน
หมดไปได้ การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นอีกมาตรการที่สําคัญโดยต้องเริ่มต้นที่จิตสํานึกของแต่ละ
บุคคลที่ต้องมีความเข้มแข็งยึดมั่น ในความสุจริต รังเกียจพฤติกรรม  การทุจริตคอร์รัปชันพร้อมที่จะต่อสู้กับ
ความไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน และเช่ือว่าการสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง น้ีจะเป็นรากฐาน
สําคัญที่ทําให้เด็กเติบโตข้ึนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่
ได้ผลดีที่สุด 
 สํานักการศึกษา  เทศบาลนครนครสวรรค์ ตระหนักถึงความสําคัญการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต
คอร์รัปชัน   เช่ือว่าการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเยาวชน   จะเป็นรากฐานสําคัญที่ทําให้เยาวชนเติบโตขึ้น
เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ จึงดําเนินการส่งครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนหลักสูตร “โตไปไม่โกง” จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้ดําเนินการให้ครูที่
ผ่านการอบรมดังกล่าวน้ันร่วมกันจัดทําคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตร "โตไปไม่โกง” 
บูรณาการเข้ากับหลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละช่วงช้ัน เพ่ือให้ครูผู้สอนนําไปใช้จัดการเรียนการสอนในแต่ละ
ช่วงช้ันในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  บรรลุเป้าประสงค์สําคัญที่กําหนด
ในหลักสูตรเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
3. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสร้างค่านิยมให้กับนักเรียนด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต  การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทาง 
สังคม กระทําอย่างรับผิดชอบ  เป็นอยู่อย่างพอเพียง   

๒. นักเรียนมีจิตสํานึก มีความเข้มแข็งยึดมั่นในความสุจริต  ป้องกันและแก้ไขปัญหา ต่อต้านความไม่ 
ถูกต้อง การทุจริตคอร์รัปชัน  
4. เป้าหมาย 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ “โตไปไม่โกง” ในหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับช้ันอนุบาล และระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/ภาคเรียน 
5. พื้นที่ดําเนินการ   โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 นําเสนอผู้บริหารขอความเห็นและอนุมัติดําเนินการ 
 6.2  เชิญผู้บริหารโรงเรียนประชุมช้ีแจงหารือการดําเนินงาน 
 6.3  ส่งศึกษานิเทศก์เข้าอบรมวิทยากรแกนนําการจัดกิจกรรม “โตไปไม่โกง” 

6.4  ส่งครูเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการการจัดกิจกรรม “โตไปไม่โกง” 
6.5  ประชุมปฏิบัติการครูที่ผ่านการอบรม  จัดทําคู่มือการจัดกิจกรรม “โตไปไม่โกง” ของทุกช้ันปี ให้

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์นําไปใช้จัดการเรียนรู้  



35 
 

6.6  นิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน (หน่วยศึกษานิเทศก์) 
6.7  โรงเรียนรายงานผลการดําเนินงานส่งหน่วยศึกษานิเทศก์  สํานักการศึกษา  เทศบาลนคร

นครสวรรค์  ทุกวันที่ 15 ของเดือน  หน่วยศึกษานิเทศก์สรุปรวบรวมส่งจังหวัดทุกวันที่ 20 ของเดือน    
7.  ระยะเวลาดําเนินการ      ปีการศึกษา 2558 – ทุกปีการศึกษา 
8. งบประมาณดําเนินการ    ไม่ใช่งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ      หน่วยศึกษานิเทศก์   สํานักการศึกษา  เทศบาลนครนครสวรรค์ 
10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
 10.1  โรงเรียนส่งเสริมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเน่ือง 
 10.2  นักเรียนมีพฤติกรรมแสดงออกตามค่านิยมของหลักสูตร  5 ประการ  ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิต
สาธารณะ ความเป็นธรรมทางสังคม กระทําอย่างรับผิดชอบ  เป็นอยู่อย่างพอเพียง 
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1. โครงการ เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประถมศึกษา  
2. หลกัการและเหตผุล 
 ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังที่มีพระราชดํารัสไว้ว่า “...เยาวชนที่มีคุณภาพ
นอกจากจะมีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต และสติปัญญาที่ดีแล้ว ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบ
ที่สําคัญในการดําเนินชีวิตอีกด้วย จึงจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกัน ยืนหยัดอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข...”พระพุทธศาสนาถือเป็นแหล่งคาสอน คุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย การอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส จะช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นคนดี
เป็นที่ต้องการของสังคม และสามารถดํารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ได้กําหนดได้ว่า การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  

เน่ืองจากการโรงเรียนเทศบาลมีโครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม โดยส่งเสริมนักเรียน
ทั้งด้านพฤติกรรม การอ่อนน้อมถ่อมตน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีในสังคม และยังส่งเสริมคุณธรรมด้านจิตใจ
ให้กับนักเรียนได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วัฒนธรรม และศาสนา รู้จักการสวดมนต์ น่ังสมาธิให้มีจิตใจ
สงบมีสมาธิในการเรียนและการดําเนินชีวิต โดยใช้กระบวนการฝึกอบรมกับพระสงฆ์ ใช้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติจริง 

ดังน้ันโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส จึงได้จัดทําโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม       ณ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพรหมจริยาวาส อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยจัดกิจกรรมอบรมแบ่งนักเรียนเป็น วัน
ละ 2 ช้ัน โดยพระวิทยากรจากวัดพรหมจริยาวาส เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5-6 ทํากิจกรรมตามฐาน
ต่างๆ เพ่ือกล่อมเกลาให้นักเรียนดารงชีวิต อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นภูมิคุ้มกัน นักเรียนสามารถนาไป
ใช้ในชีวิตประจําวันต่อไป และทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกวิชาสูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง (จิตพิสัย)  
2. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามวิถีพุทธในสถานการณ์ต่างๆ (ทักษะพิสัย)  
3. เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีงามตามหลักมารยาทของชาวพุทธ (ทักษะพิสัย)  
4. เพ่ือฝึกนักเรียนให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีกับตนเอง สามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ (พุทธพิสัย)  
5. เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสําคัญ และบทบาทของการเป็นคนดี เช่น ลูกทีดี่ ศิษย์ที่ดี เพ่ือน

ที่ดี และพลเมอืงที่ดี 
4. เปา้หมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3-4 จานวน 207 คน และนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5-6 จํานวน 209 คน ได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมในการเขา้ค่ายคุณธรรม จริยธรรม เฉลมิพระ
เกียรติ ณ.วัดพรหมจริยาวาส อ.เมือง จ.นครสวรรค์  

เป้าหมายเชิงคณุภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจําวันได้ 
5. พื้นทีด่าํเนนิการ    
 วัดพรหมจริยาวาส 
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6. วิธดีําเนนิการ  

1. ประชุมคณะครูที่เก่ียวข้อง  
2. วางแผนการดําเนินโครงการ และกําหนดกิจกรรม และสํารวจสถานที่  
3. ประสานงานด้านสถานที่และพระวิทยากร  
4. เสนอโครงการกับผู้บริหารสถานศึกษา  

7.  ระยะเวลาดําเนนิการ       
 เดือนพฤษภาคม 2560 ถึง กันยายน 2560 
8. งบประมาณดาํเนินการ     
 10,000 บาท  
9. ผู้รบัผดิชอบโครงการ   
 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 
10. ตัวชี้วัด / ผลลพัธ ์
 1. นักเรียนมีทศันคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา  

2. นักเรียนปฏิบัติตามวิถีพุทธในสถานการณ์ต่างๆได้  
3. นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีงามตามหลักมารยาทของชาวพุทธ  
4. นักเรียนสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้  
5. นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญ และบทบาทของการเป็นคนดี 
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1. โครงการ โครงการธนาคารความดี      
2. หลกัการและเหตผุล 
 การทําความดีเป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้โดยไม่ยาก และเป็นสิ่งดีที่ควรกระทํา การทําความดีเป็นลักษณะ
และจริยธรรมอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรตต้องการให้นักเรียน ได้เป็นผู้ที่มีลักษณะ
ดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมส่งเสริม เพ่ือยกย่อง เชิดชู นักเรียนที่ทําความดีโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ
นิสัย เรื่องความซื่อสัตย์ 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมคีุณธรรมจริยธรรมที่ดี 
 2. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยเรื่องความซื่อสัตย์ 
 3. เพ่ือเสริมการเรียนการสอนในสาระพระพุทธศาสนา 
 4. เพ่ือให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 
4. เปา้หมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จาํนวน 1,057 คน 
 4.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรมที่
ดี คิดเป็นร้อยละ 90 
5. พื้นทีด่าํเนนิการ    
 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 
6. วิธดีําเนนิการ  
 1. วางแผนดําเนินงาน 
 2. ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 3. ประสานงานกับครูในโรงเรียน และประชาสัมพันธ์โครงการให้นักเรียนได้ทราบ 
 4. ดําเนินตามโครงการ 
 5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 6. สรุปผลการทําโครงการ 
7.  ระยะเวลาดําเนนิการ    
 ตลอดปีการศึกษา 2560    
8. งบประมาณดาํเนินการ     

ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รบัผดิชอบโครงการ   

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 
10. ตัวชี้วัด / ผลลพัธ ์
 1. นักเรียนมีคณุธรรมจริยธรรมท่ีดี 
 2. นักเรียนมีนิสัยเรื่องความซื่อสัตย์ 
 3. นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 
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1.3.3 สรา้งจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมลูกเสือ  เนตรนารี จราจร 
๒.  หลกัการและเหตผุล / ทีม่าของโครงการ 
 ในปัจจุบันค่านิยมของประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับพาหนะประเภทรถยนต์เป็นอย่าง
มาก  เน่ืองจากสามารถสร้างความสะดวกสบายในการเดินทางหรือใช้ประกอบสัมมาอาชีพทําให้ปริมาณรถยนต์
บนท้องถนนเพ่ิมมากขึ้น  และจากปริมาณรถที่มากขึ้นก็ส่งผลให้มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุเพ่ิมมากขึ้นด้วยเช่นกัน 
 อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนอาจเกิดขึ้นได้ทั้งกับผู้ขับขี่รถยนต์และผู้คนที่เกิดตามท้องถนน  ซึ่ง
นับวันจะทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น  สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมัก
เกิดจากความประมาท  ความคึกคะนอง  ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร  ขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักที่
จะปฏิบัติตามกฎจราจร 
 ดังน้ัน  การปลูกฝังจิตสํานึก  ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎจราจรเบ้ืองต้นแก่นักเรียนซึ่งเป็น
ผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยเช่นกันจึงมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง  สํานักศึกษา  เทศบาลนครนครสวรรค์  จึงได้จัด
โครงการอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจรขึ้น 
๓.  วัตถุประสงค์ 
                     เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้เก่ียวกับกฎจราจรเบ้ืองต้น สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บริการเก่ียวกับ
การจราจรเบ้ืองต้นให้แก่ผู้อ่ืนได้ และนําความรู้ความสามารถไปใช้ในโรงเรียนและชีวิตประจําวันได้ 
 ๔.  เป้าหมาย 
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์  จํานวน 160 คน 
๕. พื้นทีด่าํเนนิการ  
                     ห้องประชุม  ช้ัน 5 สํานักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ 
๖.  วิธีดาํเนนิการ 
 4.1  เสนอโครงการ 
 4.2  ขอความร่วมมือโรงเรียนจัดนักเรียนเข้ารับการอบรม 
 4.3  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
 4.4  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง 
 4.5  จัดการอบรมตามวัน  เวลาและสถานที่กําหนด 
 4.6  ติดตามและประเมินผล  และสรุปการดําเนินโครงการ  
๗.  ระยะเวลาดําเนนิการ 
                          งบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)    
๘. งบประมาณ 
 จากสํานักงานศึกษา  งานกิจการนักเรียนฯ  งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ  งบดําเนินงานค่า
ใช้สอย  รายจ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการอบรมลูกเสือ
จราจร  ต้ังไว้ 100,000  บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าของขวัญ  ของรางวัลหรือเงินรางวัล  
ค่าอาหร  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง  
เป็นต้น  (ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมนันทนาการ) 
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๙.  ผู้รบัผดิชอบโครงการ 
                      สํานักการศึกษา ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน 
๑๐. ตัวชี้วัด / ผลลพัธ ์
                     ให้นักเรียนได้มีความรู้เก่ียวกับกฎจราจรเบ้ืองต้น สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บริการเก่ียวกับ
การจราจรเบ้ืองต้นให้แก่ผู้อ่ืนได้ และนําความรู้ความสามารถไปใช้ในโรงเรียนและชีวิตประจําวันได้ 
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1. โครงการ โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสอืสามัญและยุวกาชาด 
2. หลกัการและเหตผุล 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดให้ผู้เรยีนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ 3 
กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 
กิจกรรมูกเสือและยุวกาชาดเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพ่ือบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และตามข้อบังคับ
คณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลกัสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ.2509 ได้เขียนไว้ในข้อ 273 ว่า
การเดินทางไกลและแรมคืน ให้ผู้กํากับกลุม่หรือผู้กํากับลูกเสือ-ยุวกาชาด นําสูกเสือ-ยุวกาชาด ไปฝึกเดิน
ทางไกลและแรมคืนในหน่ึงปีไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ครั้งหน่ึงให้พักแรมอย่างน้อยหน่ึงคืน การเดินทางไกลและแรม
คืน มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกให้ลูกเสือ-ยุวกาชาด มีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาดมีความสําคัญต่อผู้เรียนมาก ดังน้ันโรงเรียน
เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรตจึงให้มีการจัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและยุวกาชาด 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ลูกเสือ – ยุวกาชาด ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
 2. เพ่ือให้ลูกเสือ – ยุวกาชาด เป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ 
 3. เพ่ือให้ลูกเสือ – ยุวกาชาด ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและได้เรียนรู้
เพ่ิมเติม 
4. เปา้หมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ  
  - ลูกเสือสามัญและยุวกาชาด ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 จํานวน 210 คน 
  - ผู้กํากับลูกเสอืสามัญจํานวน 8 คน ผู้นํายุวกาชาด จํานวน 7 คน   
  - เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเข้าค่ายพักแรม ค้างแรม 1 คืน ใช้เวลา 2 วัน 1 คืน 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
  - ลูกเสือ – ยุวกาชาด ได้ฝึกความอดทนมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตนเอง รู้จักอยู่และทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
  - ลูกเสือ – ยุวกาชาด ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและได้เรียนรู้
เพ่ิมเติม 
5. พื้นทีด่าํเนนิการ    
 ค่ายลูกเสือช่ัวคราวโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 
6. วิธดีําเนนิการ  
 1. วางแผนทํากิจกรรมตามเน้ือหาหลักสูตร 
 2. จัดเตรียมสถานที่พักแรม 
 3. นําลูกเสือสามัญ – ยุวกาชาด เข้าค่ายพักแรม 
 4. สรุป ติดตาม รายงานผลการดําเนินงาน 
7.  ระยะเวลาดําเนนิการ       
 เดือนมกราคม 2560 
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8. งบประมาณดาํเนินการ     
 26,000 บาท 
9. ผู้รบัผดิชอบโครงการ   
 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 
10. ตัวชี้วัด / ผลลพัธ ์
 1. นักเรียนได้นําความรู้วิชาลูกเสือภาคทฤษฎี ไปใช้ในการเข้าค่ายพักแรม นําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 
 2. นักเรียนได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีระเบียบวินัยและเห็นประโยชน์ส่วนรวมสําคัญกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 
 3. นักเรียนมีทศันคติที่ดีต่อกิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาด และมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
๒.๑  แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
๑.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ “กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลนคร   
     นครสวรรค์ ”  
๒.  หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว ๓  ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศ
ที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทัศน์ “ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่ง
การที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้นการบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้
กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น ๖ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
                                         (Corruption Perception Index : CPI)  
  เทศบาลนครนครสวรรค์เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้
ความเป็นอิสระแก่เทศบาลนครนครสวรรค์โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น และส่งเสริมให้เทศบาลนครนครสวรรค์เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่  ส่วนการกํากับดูแลเทศบาลนครนครสวรรค์จะทําได้เท่าที่จําเป็นตาม
กรอบกฎหมายกําหนดและต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่า
ปัญหาการทุจริตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเรื่องที่มีคําครหาที่ได้สร้างความขมข่ืนใจให้แก่คนทํางานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน  
  ดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่งเสริมให้เทศบาลนคร
นครสวรรค์บริหารงานด้วยความโปร่งใส  มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  
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๓. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ด้วย
การจัดทําแผนป้องกันการทุจริตของเทศบาลนครนครสวรรค์ในการบริหาร  

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ๔.๑  ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย  ๑  ฉบับ  
  ๔.๒  มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย ๑ ครั้ง  
  ๔.๓  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลนครนครสวรรค์  ๔  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๒) 

๕.  พื้นที่ดําเนินการเทศบาลนครนครสวรรค์ 

๖.  วิธีดําเนินการ 
  ๖.๑  ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลนคร
นครสวรรค์ 
  ๖.๒  ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
  ๖.๓  จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  ๖.๔  ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  ๖.๕  จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  ๖.๖  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  ๖.๗  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  ๖.๘  รายงานผลการดําเนินงาน 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ  ๔  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)  

๘.  งบประมาณดําเนินการ   จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

๙.  ผู้รับผิดชอบ  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครนครสวรรค์ 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.๑  ผลผลิต 
  -  มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  อย่างน้อย  ๑  ฉบับ  
  -  มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย  ๑ ครั้ง  
  -  มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลนครนครสวรรค์  ๔  ปี จํานวน  ๑  ฉบับ  
  ๑๐.๒  ผลลัพธ์ 
  -  การบริหารราชการของเทศบาลนครนครสวรรค์มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากร  
  -  เทศบาลนครนครสวรรค์ได้ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานของเทศบาลนครนครสวรรค์ 
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๒.2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง    
          โยกย้าย  โอน  เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน  และการมอบหมายงาน 

2.2.1 (1)  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล   

2.  หลักการและเหตุผล 
  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นบุคลากรที่มี
ความสําคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของเทศบาลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน     
ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ โดยจะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็น รูปธรรมชัดเจน และมี
มาตรการในการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรม เพื่อนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี       
และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม     
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ             
มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใสและตรวจสอบการทํางานได้  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
  3.2  เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  3.3  เพ่ือให้พนักงานเทศบาลในหน่วยงานทราบถึงการดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคล   
หรือระเบียบ ฯ หลักเกณฑ์ ฯ  ด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาล     

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต   พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์  

5.  พื้นที่ดําเนินการ    เทศบาลนครนครสวรรค์ 

6.  วิธีดําเนินการ  
  6.1  จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  และพนักงานใน
หน่วยงาน  เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามระเบียบ ฯ  หลักเกณฑ์ฯ  และยึดหลัก       
ธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและไม่เลือกปฏิบัติ     
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  6.2  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระเบียบฯ  หลักเกณฑ์ฯ  หนังสือสั่งการในด้านการบริหารงานบุคคล  
ให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  ให้ทราบโดยทั่วกัน   

6.3  หากมีงานด้านการบริหารงานบุคคลเรื่องใดท่ีต้องผ่านความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.  
ก็จะดําเนินการขอความเห็นชอบ ก.ท.จ.  ก่อนออกคําสั่งตามมติท่ีประชุม 
  6.4  ประชาสัมพันธ์การดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  โดยการปิดป้าย
ประกาศประชาสัมพันธ์   และประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซด์ของเทศบาล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ   งานการเจ้าหน้าที่  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครนครสวรรค์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  -  การดําเนนิการด้านการบรหิารงานบุคคลของเทศบาล  เป็นไปตามระเบียบฯ  หลักเกณฑ์ฯ  ที่กําหนด 
  -  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  ได้รับทราบระเบียบฯ  หลักเกณฑ์ฯ     
ด้านการบริหารงานงานบุคคลของเทศบาล 
   -  การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส 
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2.2.1 (2)  มาตรการออกคําสั่งมอบอํานาจ  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ “ มาตรการออกคําสั่งมอบอํานาจ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ” 
 

2. หลักการและเหตุผล  
  เทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องทําในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจหลายด้านไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการ
สั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังผู้บริหารระดับต่างๆ ซึ่งทําให้อํานาจการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต รวมอยู่ที่คนใดคนหนึ่ง
มากเกินไป และทําให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก และอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก
ตอบสนองความต้องการ  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และเป็นการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบให้ผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จึงจําเป็นต้องมีการมอบหมายอํานาจหน้าที่ของเทศบาลขึ้น  
 

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
  3.2 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ  
  3.3 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.4 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดทําคําสั่งมอบหมายงาน 
  4.1 คําสั่งนายกเทศมนตรีมอบหมายงานให้รองนายกเทศมนตรี  
  4.2 คําสั่งนายกเทศมนตรีมอบหมายงานให้ปลัดเทศบาล  
  4.3 คําสั่งปลัดเทศบาลมอบหมายงานให้รองปลัดเทศบาล 
  4.4 คําสั่งนายกเทศมนตรีมอบหมายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์ 
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6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ 
  6.2 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ  
  6.3 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน และ
เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานทราบเพื่อถือปฏิบัติ 
  6.4 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ    ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ    สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครนครสวรรค์ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ผลผลิต   

        -  มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน  
  10.2 ผลลัพธ์ 
          - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  

        - ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
        - ลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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2.2.1 (3)  กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนา
ผลงาน ซึ่งนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง ลําดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบั ติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานเทศบาล ได้กําหนดให้นายกเทศมนตรี  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
เทศบาลนครนครสวรรค์  ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น 
เงินเดือน  

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  พนักงานเทศบาล  เทศบาลนครนครสวรรค์ 

5. พื้นที่ดําเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์ 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล 
เทศบาลนครนครสวรรค์ โดยแต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่า 2 คน
เป็นกรรมการ และพนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นเลขานุการ  
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  เทศบาลนครนครสวรรค์
โดยประกอบด้วยประธานกรรมการ  และหัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่า 3 คน  เป็นกรรมการและให้พนักงาน
เทศบาลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นเลขานุการ  
  6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล  
เทศบาลนครนครสวรรค์ เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยทํา
หน้าที่ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ      
ทุกประเภทตําแหน่ง  และระดับตําแหน่ง  
  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล  
เทศบาลนครนครสวรรค์ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานเทศบาล  เทศบาลนครนครสวรรค์ 
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  6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล  เทศบาลนครนครสวรรค์
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล  เทศบาลนครนครสวรรค์เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสววรค์ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน  และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปีงบประมาณ 

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครสวรรค์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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2.2.2   สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ  การจัดหาพัสดุ  การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ  โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด   

2.2.2 (1)  กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี   
1. 6 

๑.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
     ประจําปี 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การควบคุมการใช้จ่าย เป็นการกํากับดูแลการใช้จ่ายเงินขององค์กรให้โปร่งใส คุ้มค่ากับการลงทุน 

เพ่ือให้เกิดการใช้จ่ายด้วยความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล เกี่ยวกับความเชื่อถือได้ และความมีคุณภาพสมบูรณ์ของ
ข้อมูลสนเทศ การปฏิบัติตาม นโยบาย แผนงาน วิธีการ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ การป้องกันระวังรักษา
ทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
การดําเนินงาน หรือ แผนงานที่กําหนดไว้ 

ส่วนสําคัญของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ   คือ  การมีงบประมาณประจําเป็นของ
ตนเอง  แต่จะมีจํานวนมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับขนาด  และรูปแบบการปกครองแต่ละแบบ  โดยสัดส่วนภาพรวม
ของท้องถิ่นต่องบประมาณแผ่นดินในปัจจุบันจะมีจํานวนน้อย  และมีรูปแบบการบริหารงบประมาณทีอิสระต่อกัน 

๓.  วัตถุประสงค ์
3.1  วัตถุประสงค์ด้านการดําเนินงาน มุ่งหมายให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ด้วยการกํากับการใช้ทรัพยากรทุกประเภทขององค์กร ทั้งคน เงิน เวลา ทรัพย์สิน วัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้อย่าง
ประหยัด ได้ผลคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายที่ผู้บริหารขององค์กรได้กําหนดไว้ 

3.2  วัตถุประสงค์ด้านการรายงานทางการเงินหรืองบการเงินไม่ว่าจะเป็น รายงานที่ใช้ภายใน หรือ
ภายนอกองค์กร มีความเชื่อถือได้และทันเวลา เพ่ือให้เป็นรายงานที่มีคุณภาพเหมาะสมสําหรับการนําไปใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจทาง การบริหาร 

3.3   วัตถุประสงค์ด้านการดูแลป้องกันทรัพย์สิน ทรัพย์สินทั้งมวลขององค์กรได้รับการดูแล ป้องกัน 
ระวังรักษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมสําหรับการนําไปใช้ประโยชน์ และให้ปลอดจากการรั่วไหล สิ้นเปลืองสูญเปล่า 
หรือการกระทําทุจริต 

3.4   วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และนโยบาย การปฏิบัติงาน หรือการ
ดําเนินงานสอดคล้องหรือเป็นไปตามบทบัญญัติ หรือข้อกําหนดของกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ โครงการ 
หรือแผนงาน มติคณะกรรมการบริหาร หรือองค์กรบริหารอ่ืน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงาน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดผลเสียหายใดๆ จากการละเว้นการปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และนโยบาย   
ที่มีอยู่ 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต    สํานักการคลัง  เทศบาลนครนครสวรรค์  

5.  พื้นที่ดําเนินการ    เทศบาลนครนครสวรรค์  อําเภอเมือง   จังหวัดนครสวรรค์ 
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๖.  วิธีดําเนินการ 
6.1  จัดทําทะเบียนคุมงบประมาณของหน่วยงานจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ได้รับ

อนุมัติแล้วตามหมวดรายรับ และทะเบียนคุมงบประมาณจ่ายของหน่วยงาน ตามหมวดรายจ่าย แยกเป็น แผนงาน/
งาน หมวด ประเภทรายจ่ายโครงการ กิจกรรม โดยการแสดงยอดตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เพ่ือใช้ในการควบคุม  

6.2  ตรวจสอบและบันทึกการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณในทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย กรณี
บริหารงานแบบรวมศูนย์ให้บันทึกที่หน่วยงานคลัง  

6.3  บันทึกการรับเงินในทะเบียนคุมงบประมาณรับ ตามใบสําคัญรับ และบันทึกตัดจ่ายเงิน
งบประมาณในทะเบียนคุมงบประมาณจ่าย ตามใบสําคัญจ่าย(ฎีกา) หน่วยงานคลังต้องบันทึกรายการทั้งหมดของ
องค์กร ซึ่งสามารถสอบยันกับหน่วยงานผู้เบิกภายในองค์กรได้ 

6.4  สรุปรายงานการรับ-จ่ายเงินงบประมาณคงเหลือประจําเดือนเพ่ือใช้ในการควบคุมและติดตาม
การปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดดังนี้  
    1)  รายงานการรับเงินตามหน่วยงาน และตามหมวดรายรับ  
    2)  รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน ตามหมวดรายจ่าย โดยจําแนกเป็น
แผนงาน/ งาน หมวด ประเภทรายจ่าย โครงการ และกิจกรรม  
           6.5  กรณีมีการขอผูกพันเบิกจ่ายข้ามปี , กันเหลื่อมปีและขยายเวลาจะต้องดําเนินการก่อนสิ้นป ี
งบประมาณอย่างน้อย 1 เดือน ตามข้อผูกพัน สัญญา ที่เกิดข้ึนจริง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ    ปีงบประมาณ 2561 – ปีงบประมาณ 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ    ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   สํานักการคลัง  เทศบาลนครนครสวรรค์ 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1  ด้านงบประมาณ  ฝ่ายบริหารสามารถติดตามเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับงบประมาณ 

จากการวิเคราะห์สาเหตุของข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอันมีผลให้การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผน  และสามารถ
แก้ไขแผนงานของหน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องและประหยัดเวลาในการบริหารด้วยการให้ความสนใจกับรายการ    
ทีค่วรได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (exceptions) เป็นการบริหารแบบ Management by exception  

10.2  ด้านพัสดุ  ฝ่ายบริหารสามารถทราบรายการพัสดุคงเหลือที่ถูกต้องตรงกันกับงบการเงินซึ่งเชื่อ
ได้ว่าการปฏิบัติต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุรวมถึงการเบิก – จ่ายพัสดุทีถู่กต้อง 

10.3  ด้านบุคคล ฝ่ายบริหารสามารถวางแผนกําลังคนให้เพียงพอกับหน่วยงานขององค์กร โดยการ
จัดทําผังขององค์กรและผังของงานให้สอดคล้องกัน และกําหนดหน้าที่ของงาน ( job description) ให้ตรงกับงาน 
(put the right man on the right job) เพ่ือให้การใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลเป็นไปอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์
ต่อองค์กรอย่างแท้จริง  

10.4  ด้านการเงิน ฝ่ายบริหารสามารถวางแผนการรับ – จ่ายเงินให้เหมาะสมกับหน่วยงานของ
องค์กร อย่างทันเวลาและมีต้นทุนต่ํา สามารถจัดหาเงินได้จากแหล่งที่ประหยัดที่สุดโดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดสภาพ
คล่องที่พอเหมาะ และมีความเสี่ยงน้อยที่สุด 
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10.5  ด้านบัญชี ฝ่ายบริหารสามารถทราบผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินขององค์กร ที่เรียกว่า 
“งบการเงิน” ได้อย่างแท้จริงและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังสามารถนํางบการเงินไปใช้ในการบริหารงานและการ
ตัดสินใจด้านการลงทุนและการพัฒนาองค์กรได้อีกด้วย  

10.6  ด้านตรวจสอบ ฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นในงบการเงิน ตลอดจนการดําเนินงานขององค์กร  
และสามารถแสดงงบการเงินให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับทราบถึงผลการดําเนินงาน 
และฐานะการเงินขององค์กรอย่างเปิดเผย 
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2.2.2 (2)  กิจกรรมการจัดทําแผนพัสดุประจําปี 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   “ กิจกรรมการจัดทําแผนพัสดุประจําปี ” 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงข้อมูลเพ่ือตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
ของส่วนราชการตามข้อเสนอของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้หน่วยงานท้องถิ่นให้ความสําคัญกับการบริหาร
งบประมาณโดยจัดเตรียมขั้นตอนการจัดซื้อจ้างให้สามารถดําเนินการได้โดยรวดเร็วที่สุดและกระจายงานออกใน
ระหว่างปี เพ่ือป้องกันการกระจุกตัวของปริมาณงานตอนใกล้สิ้นงบประมาณโดยจําเป็นต้องมีการจัดหาพัสดุโดย
กําหนดความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุให้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานคลังเพ่ือความเป็นเอกภาพและเกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารพัสดุจึงจําเป็นต้องมีการจัดทําแผนพัสดุประจําปี 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือสอดคล้องกับมติครม.เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 ซึ่งเห็นชอบตามข้อเสนอของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินจึงต้องจัดเตรียมงานตามข้ันตอนการจัดซื้อจ้างให้สามารถดําเนินการได้โดยรวดเร็วและป้องกันการ
กระจุกตัวของปริมาณงานตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
 ๓.๒  เพ่ือให้เทศบาลมีเอกภาพในการบริหารงานพัสดุและสามารถดําเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๓.๓  ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.4  เพ่ือให้ผู้บริหารและหน่วยงานผู้ตรวจสอบสามารถทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับพัสดุได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต เทศบาลฯ มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า 

5.  พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลนครนครสวรรค์  อําเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 

๖.  วิธีดําเนินการ 
 ให้สํานักการคลัง  ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับพัสดุกลางตรวจสอบ  ความต้องการพัสดุและแหล่งที่มาของเงิน  
ทุกประเภทว่าในปีงบประมาณนั้นมีหน่วยงานใด  ได้รับเงินเพ่ือการจัดหาพัสดุประเภทใด  จํานวนเท่าไร  เมื่อได้รับ
แผนการจัดหา จากหน่วยงานต่างๆ  แล้วสํานักการคลังต้องตรวจสอบ  แบบ  ผด.1  ของหน่วยงานเจ้าของเงินว่า
ถูกต้อง ครบถ้วนตามรายการที่หน่วยงานพัสดุกลางหรือไม่  หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนต้องสอบถามไปยัง
หน่วยงานเจ้าของเงินเพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องตรงกัน  แล้วรวบรวมจัดทําเป็นแผนการจัดหาพัสดุประจําปี  ของเทศบาล
ตามแบบ  ผด.2  เพ่ือเสนอขออนุมัติแผนจากคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  และแบบรายงานผลดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างให้กองคลังรับผิดชอบดําเนินการจัดทําเป็นประจําทุกปีให้สอดคล้องกับแผนการจัดหาพัสดุประจําปี  ของเทศบาล  
(ตามแบบ  ผด.2)  โดยจัดทําเฉพาะการจัดหาพัสดุ  ประเภทครุภัณฑ์ที่มีวงเงินในการจัดหาตั้งแต่  1  แสนบาทข้ึนไป  
และพัสดุประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินในการจัดหาตั้งแต่  1  ล้านบาทข้ึนไป  และให้ใช้แบบ  ผด.5  และ
แบบ  ผด.6  ในการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  และแบบรายงานผลการดําเนินงานฯ  ตามลําดับ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ   ปีงบประมาณ 2561 – ปีงบประมาณ 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ    ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบ    สํานักการคลัง  เทศบาลนครนครสวรรค์ 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1  เทศบาลจะมีเอกภาพและประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุมากขึ้น  ลดปัญหาความขัดแย้ง

ระหว่างหน่วยงาน  สามารถกําหนดแผนการทํางานให้สอดคล้องกับความต้องการพัสดุและงบประมาณของ
หน่วยงาน  รวมทั้งสามารถกระจายงานออกในระหว่างปี  เพ่ือลดปัญหาเรื่องงานกระจุกตัวในช่วงปลายปี
งบประมาณ  อันเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ไม่สามารถทํางานได้ทันตามกําหนด  และเกิดความบกพร่องในการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

10.2  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  และผู้บริหารหน่วยงาน  จะได้ทราบปริมาณ  และความต้องการพัสดุทั้งใน
ระยะสั้นและระยะปานกลาง  เพ่ือจะได้วางแผนการจัดหาให้เหมาะสมกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

10.3  ผู้ปฏิบัติงานจะมีความรู้  ความชํานาญ  และสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยความมั่นใจมากข้ึน 
10.4  ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ  และหน่วยงานตรวจสอบภายนอก  อาทิ  สํานักงานท้องถิ่นจังหวัด  และ

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ตลอดจนองค์กรประชาชน และประชาชนทั่วไป  จะได้ทราบขั้นตอนการ
ดําเนินงาน  และความเคลื่อนไหวในการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะทําให้เกิดความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน  เป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาชนโดยทั่วไป 
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2.2.2 (3)  กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี 
วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้องประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความ         
พึงพอใจสร้างความสะดวกให้กับประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด
บริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลัง
เกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการทํางานมีกระบวนการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รายงานการ
จากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือเกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.๒  การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
 ๓.๓  ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.4  ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทํางาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

4.  เป้าหมาย/ ผลผลิต ผู้บริหารและประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 

5.  พื้นที่ดําเนินการ    เทศบาลนครนครสวรรค์ 

๖.  วิธีดําเนินการ 
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปี 
และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดเพ่ือนําเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ทุกสามเดือนลงเว็ปไซด์เทศบาลโดย
เปิดเผย 

7. ระยะเวลาดําเนินการ    ปีงบประมาณ 2561 – ปีงบประมาณ 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ    ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ    สํานักการคลัง  เทศบาลนครนครสวรรค์  

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1  มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2  มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
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10.3  มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
10.4  ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายนอก  อาทิ  สํานักงานท้องถิ่นจังหวัด  และ

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ตลอดจนองค์กรประชาชนและประชาชนทั่วไป  จะได้ทราบถึงการใช้จ่ายเงินของ
เทศบาล ซึ่งจะทําให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  เป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาชนโดยทั่วไป 
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2.2.2 (4)  กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากเทศบาลนครนครสวรรค์มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจ หน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  มีความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 
วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน   
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กําหนดให้เทศบาลมี อํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ
ให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง      
ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ 
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือให้การ
บริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ 
ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม  

3. วัตถุประสงค์  
3.1  เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ   

ของเทศบาล  
3.2  เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
3.3  เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 
2553 จํานวน4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย  

5. พื้นที่ดําเนินการ    เทศบาลนครนครสวรรค์และชุมชนต่าง ๆ  ภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
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6.  วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ  ดังนี้  

      - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
      - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
      - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
      - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
      - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
      - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่  

ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น   

7. ระยะเวลาดําเนินการ    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบสํานักคลัง เทศบาลนครนครสวรรค์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 10.1  ผลผลิต  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
 10.2  ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน – สามารถลดปัญหาการร้องเรียน
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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2.2.3  สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2.2.3 (1)  กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิด   
    ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เทศบาลนครนครสวรรค์ บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
เทศบาลนครนครสวรรค์เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่
เป็นอํานาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลฯ ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการดําเนินการให้ประชาชน
ผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่ เชื่อมต่อระหว่าง
หน่วยงาน ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแต่ละ
กระบวนงาน  โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน มีระบบ บัตรคิว เ พ่ือ
ให้บริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีและอํานวยการความสะดวกแก่
ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ เทศบาลนครนครสวรรค์ยังบริหาร
จัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐาน
ทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า , ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ํา, ด้านน้ําเพ่ือการ
บริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน , ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ , ด้านการส่งเสริม
ผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น , ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, 
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่า การกําจัดวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่
แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
ในพ้ืนที่)  โดยมีขัน้ตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ จะคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใส
ในการบริการสาธารณะให้กับประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็น
มาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน 
ไม่เลือกปฏิบัติ  
  3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความ      
พึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือกปฏิบัติ  
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5. พื้นที่ดําเนินการ  ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลนครนครสวรรค์ 

6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายน้ํา, ด้านน้ําเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน , ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้าน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษาและด้านการจัดบริการ
สาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่า การกําจัดวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการ  น้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่)  
  6.2 รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ   ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลนครนครสวรรค์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1  สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ  
  10.2  ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
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2.2.3  (2)  โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนครสวรรค์ 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ  
     เทศบาลนครนครสวรรค์ 

2.  หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นรูปแบบการปกครองที่จําเป็นและมีความสําคัญในทางการเมือง 
จะเห็นได้ว่ารัฐบาลซึ่งเป็นกลไกในการบริหารงานภาครัฐในภาพรวมนั้น ย่อมมีภาระหน้าที่มากมายในการบริหาร
ประเทศที่จะทําให้ประชาชนได้รับความอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ อย่างเป็นธรรม เสมอภาคเท่าเทียมกัน      
ที่จะทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น  อีกทั้งความมั่นคงแห่งชาติทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจะดูแลและจัดบริการให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงได้ เพราะอาจจะเกิดปัญหา
เกี่ยวกับความล่าช้าในการดําเนินงาน ไม่สามารถตอบสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนแต่ละพ้ืนที่ได้ 
รวมทั้งข้อจํากัดเกี่ยวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ดําเนินงานให้ทั่วถึงได้ ดังนั้นการลด
ภาระของรัฐบาล โดยการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง เพ่ือการสนองตอบต่อความ
ต้องการของชุมชน จะได้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของชุมชนนั้น ๆ  จึงส่งผลให้การ
ปกครองท้องถิ่น มีบทบาทและความสําคัญมากยิ่งขึ้น เพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครองของรัฐบาลที่จะ
รักษาความม่ันคงและความผาสุขของประชาชน  ยึดหลักการกระจายอํานาจการปกครอง และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง   
 จากแนวคิดของการกระจายอํานาจของท้องถิ่นในการให้บริการไปถึงตัวประชาชนให้ มากที่สุดและ
การบริการถือว่าเป็นด่านหน้าของการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นกับประชาชน  เพราะ
ถ้ามีบริการที่ดีย่อมทําให้ผู้รับบริการหรือประชาชนมีความพึงพอใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและต่อ
หน่วยงานด้วย  ประกอบกับ ก.ท.จ.นครสวรรค์ ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 17 เมษายน 2558  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และ
วิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี  สําหรับพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างของเทศบาล  พ.ศ. 2558  มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  โดยการสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานเอกชนที่มารับบริการหรือติดต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยการจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือภายนอกพ้ืนที่จังหวัดเป็น
หน่วยสํารวจนั้น   
 เทศบาลนครนครสวรรค์ได้เล็งเห็นความสําคัญของการให้บริการแก่ผู้รับบริการในแต่ละด้าน  จึงต้องการที่
จะศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอํานวยความสะดวกในงานบริการต่าง ๆ
ของเทศบาลนครนครสวรรค์  เพ่ือมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรต่อไป  ดังนั้น งานการเจ้าหน้าที่  สํานัก
ปลัดเทศบาล  เทศบาลนครนครสวรรค์  จึงได้จัดทําโครงการ “ สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลนครนครสวรรค์ ”  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการในด้านต่าง ๆ  ของเทศบาล
นครนครสวรรค์ ปัญหาอุปสรรค ในการให้บริการ  ตลอดจนแนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  จากผู้รับบริการมา
ใช้เป็นแนวทางทางในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่ประจักษ์         
อันนําไปสู่หน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการให้บริการต่อไปในอนาคตอีกด้วย 
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3.  วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลนครนครสวรรค์ในการให้บริการ 4 
ด้าน ได้แก่  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  และ
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
 3.2  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนครสวรรค์   
 3.3  เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนคร
นครสวรรค์  

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต   
 การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนครสวรรค์ ตามแบบ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพ่ือเสนอขอรับเงินรางวัลประจําปีสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัด : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ เป้าหมาย :  ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป 

5.  พื้นที่ดําเนินการ    พ้ืนที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์  อําเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 

6.  วิธีดําเนินการ 
 6.1  กําหนดขอบเขตการศึกษาจากประชากรที่ เข้ามารับบริการในเทศบาลนครนครสวรรค์           
โดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดจ้าง ตามบัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษา ที่ ก.ท.จ. คัดเลือกขึ้นบัญชี  ซึ่งเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นที่มีศักยภาพมีความพร้อมและมีความชํานาญในการศึกษาและบริหารจัดการ
ระบบข้อมูลเป็นหน่วยงานกลางที่มาดําเนินการสํารวจ 
 6.2  จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.3  จัดจ้างสถาบันอุดมศึกษา  ตามข้อ  1  ดําเนินการ  ดังนี้ 
    6.3.1.  ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลนครนครสวรรค์  
    6.3.2  ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    6.3.3  บันทึกข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล  
    6.3.4  สรุปผลการวิเคราะห์และจัดทํารูปเล่มรายงานผลการสํารวจ 
    6.3.5  ส่งมอบรายงานผลการสํารวจฉบับสมบูรณ์ 
 6.4  รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
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7.  ระยะเวลาดําเนินการ    ระยะเวลา 4 ปี  (ปีงบประมาณ 2561 - 2564 )  

8.  งบประมาณดําเนินการ 
 การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลนครนครสวรรค์ ใช้งบประมาณ 
จํานวน  50,000 บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

9.  ผู้รับผิดชอบ    งานการเจ้าหน้าที่  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครนครสวรรค์    

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 1 0 .1  ผ ลจากการศึ กษ าทํ า ให้ ท ราบ ถึ งระดั บ ความ พึ งพ อ ใจขอ งผู้ รั บ บ ริ ก ารที่ มี ต่ อ                      
การให้บริการของเทศบาลนครนครสวรรค์  ในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
 10.2 ผลจากการศึกษาทําให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลนครนครสวรรค์ ในงานต่างๆ ที่ให้บริการ 
 10.3  ผลจากการศึกษาทําให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ และนําผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและสร้างความ
พึงพอใจให้เกิดแก่ผู้มาใช้บริการต่อไป 

ลําดับ
ที ่

งาน/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ประชุมคณะทํางาน เพื่อเตรียมจัดทํา
แผนการดําเนินงาน 

✓ ✓           

2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ✓ ✓           

3 ดําเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษา   ✓          

4 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   ✓ ✓         

5 สร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ   ✓ ✓         

6 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

7 บันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูล     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

8 สรุปผลการวิเคราะห์         ✓ ✓   

9 จัดทํารูปเล่มรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์          ✓   

10 ส่งมอบงานวิจัยฉบับสมบูรณ์           ✓  

11 รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารทราบ            ✓ 
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2.2.3 (3)  กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เทศบาลนครนครสวรรค์เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้เป็น
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให้เทศบาลมีหน้าที่ต้อง
ทําอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ  ของเทศบาล
นั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มา
ขอรับบริการเป็นจํานวนมาก ซึ่งทําให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้ทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิด
ความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 วรรคท้าย  
ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิ
จกการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการ
เพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของ
รัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น และประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558 

  ดังนั้น เทศบาลนครนครสวรรค์ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลําดับก่อน - หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรม การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสําหรับผู้ มาติดต่อ
ราชการ 

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรม
ต่อผู้มารับบริการ 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
  3.4 เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทําการแสวงหาผลประโยชน์
หรือกระทําการ ประพฤติมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  การจัดทําบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 
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5. พื้นที่ดําเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์  อําเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ประชุมชี้แจงแนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  6.2 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
  6.3 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้
บริการตามลําดับคิว 
  6.4 สรุปผลการให้บริการเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือนํามาปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่าง
มีคุณภาพ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ   4 ปี  (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ทุกสํานัก/กอง  ของเทศบาลนครนครสวรรค์  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  ผลผลิต   

         -  มีการใช้บัตรคิวสําหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลําดับก่อนหลัง 
  10.2  ผลลัพธ์  

         -  ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
         -  การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อเจ้าหน้าที่ 
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2.2.3 (4)  โครงการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน     

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ “โครงการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ด้วยประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่า
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เทศบาลนครนครสวรรค์จึงได้ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติใน
การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะ
หลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้านเพศ ถิ่นกําหนด เชื้อชาติ 
ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา ๘  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ได้กําหนดให้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่าประชาชน 
เป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต 
สามารถตรวจสอบได้  
  ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน เทศบาลนครนครสวรรค์จึงมีการนํา
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของเทศบาลนครนครสวรรค์มีความเป็น
ธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น  

๓. วัตถุประสงค์  
  ๓.๑  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการอย่าง
มีความเป็นธรรมและ ไม่เลือกปฏิบัติ  
  ๓.๒  เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ ๘๐ 

๕. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลนครนครสวรรค์ 

๖. วิธีดําเนินการ 
  ๖.๑  จัดให้มีระบบเกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ 
เป็นต้น  
  ๖.๒  จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดําเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  
  ๖.๓  จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  ได้แก่  
จัดให้มีกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ  
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  ๖.๔ จัดให้มีสถานที่สําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ําสําหรับ   
ผู้พิการ  
  ๖.๕  จัดให้มีป้ายสองภาษา  ได้แก่  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

๘.  งบประมาณดําเนินการ   ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ  

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัดเทศบาล  สํานักการคลัง  สํานักการสาธารณสุขฯ  สํานักการประปา   
                                 เทศบาลนครนครสวรรค์ 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
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2.3  มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

2.3.1  มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน  เปิดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.3.1 (1)  กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/โครงการ   กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล  
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่องทุกปีนั้น เพ่ือให้การประเมิน
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
องค์กร           มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลนครนครสวรรค์จึงได้
จัดทําโครงการปรับปรุง กระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสําคัญ 

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
  3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  3.3 เพ่ือรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
  3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการทํางานของเทศบาลนครนครสวรรค์ให้สั้นลง  
  4.2 ประชาชนในพื้นท่ี เทศบาลนครนครสวรรค์ 
  4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
  4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครนครสวรรค์ 
  4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใด ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  

5. พื้นที่ดําเนินการ    เทศบาลนครนครสวรรค์ 
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6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ 
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
  6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่ นายกเทศมนตรีมอบอํานาจให้รองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
พร้อมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ   
  6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ  
  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหาร
ทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ทุกสํานัก/กอง   ในเทศบาลนครนครสวรรค์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่  
  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
  10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ของเทศบาลนครนครสวรรค์เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้ นและทําให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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2.3.1 (2)   โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
  ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545      
ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็น ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย อย่าง
น้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ 
ต้องการของประชาชน เทศบาลนครนครสวรรค์เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือ ประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของ
ระบบการบริการสาธารณะที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทํางานเพ่ือ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจ
และพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
  3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได้  
  3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ     
  3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงาน ได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์และผู้ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลนคร
นครสวรรค์ 

5. พื้นที่ดําเนินการสํานักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
  6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
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  6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
  6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  
   6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
   6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
   6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
   6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
   6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ  
   6.4.6 จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้ 
บริการแก่ประชาชนทั้งเวลา ทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
   6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
  6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
  6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือนําจุดบกพร่อง
ในการจัดทําโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป  

7. ระยะเวลาดําเนินการ   ตลอดปีงบประมาณ  

8. งบประมาณดําเนินการ    ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ทุกสํานัก/กอง  ในเทศบาลนครนครสวรรค์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
  10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  
  10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชน   
ผู้มาติดต่อขอรับบริการ  
  10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การดําเนินงานได ้
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2.3.2  มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.3.2 (1)  มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ “มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอน 
    การปฏิบัติราชการ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กร
นั้น เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดีด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงาน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ เป็นประโยชน์สุขต่อประชาชน เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ อํานวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน  
  3.2  เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัต ิ
  3.3  เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 

4. เป้าหมาย 
  จัดทําคําสั่งมอบหมายงาน 
  4.1 คําสั่งนายกเทศมนตรีมอบหมายงานให้รองนายกเทศมนตรี  
  4.2 คําสั่งนายกเทศมนตรีมอบหมายงานให้ปลัดเทศบาล  
  4.3 คําสั่งปลัดเทศบาลมอบหมายงานให้รองปลัดเทศบาล 
  4.4 คําสั่งนายกเทศมนตรีมอบหมายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ    เทศบาลนครนครสวรรค์ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ 
  6.2 ดําเนินการออกคําสั่งมอบหมายงาน 
  6.3 สําเนาคําสั่งมอบหมายงาน   แจ้งคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ ปลัดเทศบาล      
รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบเพ่ือถือปฏิบัติ   
  6.4 จัดทําประกาศให้ประชาชนทราบ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - ๒๕๖๔ 
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8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครนครสวรรค์ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อํานวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.3.2 (2)  มาตรการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี  
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  “ มาตรการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่
ของนายกเทศมนตรีไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรี การที่นายกเทศมนตรีจะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียวก็อาจทําให้เกิดช่องว่างในการ
ประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดช่องว่างในการประพฤติมิชอบ และแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลนครนครสวรรค์ จึงได้กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี ให้
รองนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี  
 

3. วตัถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  
  3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการผูกขาด และเป็นการกระจายอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทาง 
แห่งการทุจริต 
  3.3 เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการประชาชน 
 

4. เป้าหมาย    มีการมอบอํานาจของนายกเทศมนตรี  ให้รองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการ
แทนนายกเทศมนตรี  
 

5. พื้นที่ดําเนินการ     เทศบาลนครนครสวรรค์ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  จัดทําคําสั่งมอบอํานาจ และมอบหมายหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี  
และปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครนครสวรรค์ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
                  ลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่ และเป็นการกระจายอํานาจหน้าที่ อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต        
การบริหารงานเป็นไปอย่างรอบคอบเกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการประชาชน 
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2.3.2 (3)  มาตรการมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522   
รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2558 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   มาตรการมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ 
    ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2558 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญั ติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญั ติกําหนดอํานาจหน้าที่ ของ
นายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคารต่อเติม
ดัดแปลงอาคาร  เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่ เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และ
เสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อํานาจอยู่กับนายกเทศมนตรีก็อาจเป็นผลให้การบริการ ประชาชนเกิดความ
ล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ทําให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจ เจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 
2522 เป็นไปอย่างรอบคอบ  
  3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คําสั่งนายกเทศมนตรีมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ให้กับรองนายกเทศมนตรี  

5. พื้นที่ดําเนินการ   ภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 

6. วิธีดําเนินการ 
  เสนอคําสั่งเทศบาลนครนครสวรรค์ มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้
ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีในการใช้อํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  

7. ระยะเวลาดําเนินการ   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักการช่าง  เทศบาลนครนครสวรรค์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกเทศมนตรีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2558 
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2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.1  ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
2.4.1 (1)  โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมวันพ่อ วันแม่  แห่งชาติ    
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมวันพ่อ วันแม่  แห่งชาติ 

2. หลักการและเหตุผล 
  รัฐบาลไทยจึงได้กําหนดวันพ่อและวันแม่แห่งชาติขึ้น โดยกําหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี 
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  
เป็น “วันพ่อแห่งชาติ” และวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันทรงพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เป็น “วันแม่
แห่งชาติ” เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะแม่ของแผ่นดินผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อ
ประชาชนชาวไทยเทศบาลนครนครสวรรค์ขอร่วมเฉลิมพระเกียรติและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมี
พระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย และเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ อีกทั้งยังเป็นการ รําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตรภายใต้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 3 หน้าที่ของ
เทศบาล บทที่ 3 เทศบาลนคร มาตรา 56(1) กิจกรรมตามที่ระบุไว้ ในมาตรา 53 (1) กิจรรมตามที่ระบุในมาตรา 
50 (9) หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ประกอบกับเทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น ดังนั้น จึงดําเนินการจัดโครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม วันพ่อ วันแม่แห่งชาติ 
กิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นในพื้นที่ชุมชนเทศบาล เพ่ือมอบประกาศเกียรติคุณฯ 
เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันสําคัญยิ่งของพ่อ และแม่   
ที่สําคัญเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีของคนในชุมชนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

3.2  เพ่ือเป็นการรําลึกวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภ ูม ิพลอด ุล เดช  บรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

3.3  เพ่ือสร้างความสมานฉันท์ความสามัคคีเกิดจิตสํานึกในการปกป้องเทิดทูนและดํารงไว้ซึ่ง
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

3.4  เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้แสดงออกถึงความกตัญญูและตอบแทนพระคุณพ่อแม่  
3.5  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
3.6  เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติของพ่อ แม่ดีเด่น ในระดับเทศบาลนครนครสวรรค์ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต    จัดมอบเกียรติบัตรแก่พ่อ แม่ดีเด่น จํานวน 2 ครั้ง/ปี 

5. พื้นที่ดําเนินการ    เทศบาลนครนครสวรรค์ 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1  ประชุมเตรียมการ 
  6.2  เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
  6.3  ประสานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  6.4  รวบรวมข้อมูล กําหนดรูปแบบ สถานที่ในการจัดกิจกรรม 
  6.5  เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับขั้น เพ่ือขออนุมัติดําเนินการ 
  6.6  ดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  6.7  สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ    ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครสวรรค์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.1  ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๑๐.2  เป็นการรําลึกวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา    

ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

๑๐.3  เกิดความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชน 
๑๐.๔  เด็ก เยาวชน และประชาชนได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ 
๑๐.5  เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน 
๑๐.6  สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงบุญคุณของพ่อแม่ 
๑๐.๗  มอบเกียรติบัตรพ่อ แม่ดีเด่น จํานวน ปีละ 2 ครั้ง 
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2.4.1 (2)  โครงการส่งเสริม อบรม ความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ความเสมอภาคและคุ้มครองสิทธิสตรี 
และครอบครัว และศึกษาดูงาน  
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการส่งเสริม อบรม ความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ความเสมอภาค     
และคุ้มครองสิทธิสตรีและครอบครัว   และศึกษาดูงาน  
๒. หลักการและเหตุผล 
  วันสตรีสากล หมายถึง "สิทธิสหประชาชาติผู้หญิงและสันติภาพนานาชาติ โดยกําหนดให้           
8 มีนาคม เป็นวันสตรีสากล เพ่ือให้ผู้หญิงมีความ "ความเท่าเทียมทางเพศ" การพัฒนาได้สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่
และการเสียสละซึ่งก่อให้เกิด "สหพันธ์สตรี" ในอดีต สตรีถูกเอาเปรียบกดขี่ขูดรีด ทารุณ จากนายจ้างที่เห็นผลผลิต
สําคัญกว่าชีวิตคน จึงทําให้เหล่าสตรีลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์ เสรีภาพ เพ่ือที่จะทําให้ตัวเองเป็นไท และมีอิสระที่จะ
ไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่าง ให้ถูกกดขี่อีกต่อไปวันสตรีสากลในประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2532 ได้มีการก่อตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) ขึ้นอย่างเป็นทางการเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการ
ใช้การควบคุมทรัพยากร เพ่ือให้หลุดจากการกีดกันต่าง ๆ เจตนารมณ์ให้มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นในความสัมพันธ์
ระหว่างหญิงชายในทุกรูปแบบ และให้สตรีได้มีโอกาสรับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม ซึ่งประเทศไทยใน
ฐานะประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อเวทีโลกที่มุ่งเน้นให้
ความสําคัญกับบทบาทและสถานภาพสตรี โดยได้มีการดําเนินการทั้งในแง่กฎหมาย นโยบาย มาตรการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
  สําหรับกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี  เป็นวันที่เหล่าสตรีจาก
ทั่วโลก ไม่ว่าจะเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพใด จะร่วมเฉลิมฉลองความเสมอภาคท่ีได้รับมา และเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความเท่าเทียมกันในสังคมอีกด้วย การจัดกิจกรรมงานวันสตรีสากล นั้น เพื่อเป็นการแสดงการให้เห็นถึงการต่อสู้อัน
ยาวนาน กว่าจะได้อิสระ และความเท่าเทียมกับผู้ชาย กิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้นมีดังนี้ 
  ๑. จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณการจัดให้มีการประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นประจําปี        
เนื่องในวันสตรีสากล เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ สตรีผู้สร้างประโยชน์ในสาขาอาชีพต่าง ๆ 
  ๒. จัดนิทรรศการการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลงานของสตรีในด้านต่าง ๆ  การออกจําหน่าย
สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มากจากกลุ่มสตรี  งานฝีมือต่าง ๆ เป็นต้น 
  ๓. ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับสิทธิสตรีในเรื่องของการกดขี่ทางเพศ การทําร้ายร่างกายผู้หญิง การให้
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิสตรี แนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งวิธีป้องกัน เป็นต้น 
  เทศบาลนครนครสวรรค์ตระหนักถึงความสําคัญของสตรีและครอบครัว ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 13พ.ศ. 2542และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริม อบรม ความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ความ
เสมอภาคและคุ้มครองสิทธิสตรี และครอบครัว และศึกษาดูงาน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทุกด้าน ทุกๆระดับในสังคมตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน และประเทศเป็นเวทีสัมมนาวิชาการและการสร้าง
เครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ความคิด รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเสริมสร้างเจตคติและการยอมรับความเสมอภาคระหว่างหญิง ชาย และ
ครอบครัว ส่งเสริมและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนของสตรีส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายและมาตรการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติ แก่สตรีผู้ที่ทํางานด้านสตรี เด็กและ
เยาวชน รวมถึงผู้สูงอายุ ทั้งระดับ บุคคล กลุ่มองค์กร เครือข่ายสตรีในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกด้าน ทุกระดับ
ในสังคมตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน และประเทศ 
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๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกด้าน ทุกๆระดับในสังคมตั้งแต่
ครอบครัว ชุมชน และประเทศ  
  ๓.2 เพ่ือให้เป็นเวทีสัมมนาวิชาการและการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิด รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน 
  ๓.3 เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติ แก่สตรีผู้ที่ทํางานด้านสตรี เด็กและเยาวชน รวมถึงผู้สู งอายุ ทั้ง
ระดับ บุคคล กลุ่มองค์กร เครือข่ายสตรีในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกด้าน ทุกระดับในสังคมตั้งแต่ครอบครัว 
ชุมชน และประเทศ 
  ๓.4 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างเจตคติและการยอมรับความเสมอภาคระหว่างหญิง ชาย และ
ครอบครัว  ส่งเสริมและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนของสตรี 
  ๓.5 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต    ผู้นําสตรี สตรี ผู้นํากลุ่มต่างๆ  
5. พื้นที่ดําเนินการ    เทศบาลนครนครสวรรค์ 
๖. วิธีดําเนินการ   
  ๖.๑  ประชุมเตรียมการโครงการฯ 
  ๖.๒  เสนอขออนุมัติโครงการฯ 
  ๖.๓  ประสานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่ผู้เกี่ยวข้อง  
  ๖.๔  รวบรวมข้อมูล กําหนดรูปแบบ/สถานที่ในการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ  กิจกรรมการประกาศ  
เกียรติคุณเชิดชูเกียรติการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลงานของสตรีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่องเก่ียวกับสิทธิสตรี 
  ๖.๕  เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับขั้น เพ่ือขออนุมัติดําเนินการฯ  
  ๖.๖  ดําเนินโครงการฯ ตามบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  ๖.๗  สรุปผลการดําเนินโครงการฯ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ    ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ     ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ   กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครสวรรค์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.1 สตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกด้าน ทุกๆระดับในสังคมตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน และประเทศ  
  ๑๐.2  เกิดเวทีสัมมนาวิชาการและการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน และสถาบันครอบครัว มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิด รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน 
  ๑๐.3 สตรีที่ทําคุณประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม ได้รับเชิดชูเกียรติ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกด้าน 
ทุกระดับในสังคมตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน และประเทศเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการสร้าง
ขวัญและกําลังใจให้สตรีที่ได้รับการเชิดชูเกียรติสามารถประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปได้ 
  ๑๐.4 ประชาชนในชุมชนมีเจตคติและการยอมรับความเสมอภาคระหว่างหญิง ชาย และ
ครอบครัว ส่งเสริมและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนของสตรี 
  ๑๐.5 ประชาชนในชุมชน สตรี ผู้นํากลุ่มต่างๆ เกิดการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายและมาตรการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
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2.4.1 (3)  กิจกรรมมอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ สําหรับผู้ชําระภาษีถูกต้อง ประจําปี  2561 - 2564 

1.  ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม “มอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ สําหรับผู้ชําระภาษีถูกต้อง” 
ประจําปี  2561 - 2564 

2.  หลักการและเหตุผล 

  ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี มีการกําหนดเป้าหมายการจัดเก็บใน
แต่ละปีงบประมาณเพ่ิมขึ้นและกําหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนโดยสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
ที่เป็นจริงในปัจจุบัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง และ
เป็นธรรม รวมทั้งเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และระบบการให้บริการประชาชน เพ่ือนํารายได้มา
พัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

  เทศบาลนครนครสวรรค์ มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกให้กับผู้ชําระภาษี มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น โดยหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้มากขึ้น และที่สําคัญเป็นการกระตุ้นให้
ประชาชนเต็มใจในการเสียภาษีภายในกําหนดระยะเวลา สํานักการคลัง ส่วนพัฒนารายได้ จึงได้จัดทําโครงการ 
“มอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ สําหรับผู้ชําระภาษีถูกต้อง” ประจําปี 2561-2564 เพ่ือมอบให้แก่ผู้เสียภาษี      
ที่ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูและเป็นบุคคลที่เสียภาษีอย่างถูกต้อง อันเป็นรางวัลสําหรับความรับผิดชอบในหน้าที่
ของผู้เสียภาษีที่ดี และจะเป็นตัวอย่างแก่คนดีที่เสียภาษีอย่างถูกต้องของสังคม และสามารถนําโล่เกียรติคุณเชิดชู
เกียรติฯ ตามโครงการนี้ไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์สู่สังคมได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งนับเป็นอีก
คุณค่าที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ที่ได้รับโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรตินี้ และสมควรยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีใน
สังคมไทย  

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1   เพ่ือเสริมสร้างจิตสํานึก และสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี 
3.2   เพ่ือเร่งรัดรายได้จากการจัดเก็บภาษีฯ นําเข้าเป็นรายได้ของเทศบาลได้เร็วขึ้น 
3.3   เพ่ือเชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเสียภาษีอย่างถูกต้อง 

4.  เป้าหมาย 
  ผู้มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามโครงการฯ ที่ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติสําหรับ 
ผู้ชําระภาษีถูกต้อง ประมาณ ๕๐ ราย 

5.  พื้นที่ดําเนินการ    เทศบาลนครนครสวรรค์ 
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6.  วิธีดําเนินการ 
6.1  จัดทําและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
6.2  ดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลนครนครสวรรค์  
6.3   ดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านวิทยุชุมชน 
6.4   ดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านวารสารของเทศบาลนครนครสวรรค์ 
6.5   ดําเนินการแต่งตั้งคณะทํางานในการปฏิบัติงานตามโครงการฯ 

  6.6  จํานวนผู้เข้าข่ายมีหน้าที่เสียภาษี  ประมาณ  ๑๕,๔๕๐ ราย  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละ
ตัวอักษร ดําเนินการคัดเลือกผู้เสียภาษีท่ีเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการมอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ สําหรับผู้ชําระภาษีถูกต้อง” ประจําปี 2561 - 2564 

การมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท 

ประเภทท่ี 1  ผู้ชําระภาษีที่ทําคุณประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น ด้านการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการชําระ
ภาษีภายในกําหนด 

ประเภทท่ี 2  ผู้ชําระภาษีถูกต้องภายในกําหนดระยะเวลา 

ผู้ชําระภาษีประเภทท่ี ๑  ต้องมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการมอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ สําหรับ      
ผู้ชําระภาษีถูกต้อง ประจําปี 2561 - 2564  ดังนี ้

1.  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสําหรับผู้ที่มาติดต่อขอชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย ภาษี
บํารุงท้องที่ ดังนี้ 
       1.1.1  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน สําหรับผู้ยื่นแบบภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖1  และ
ชําระภาษีภายในกําหนดระยะเวลาที่แจ้งการประเมิน 
       1.1.2  ภาษีป้าย สําหรับผู้ยื่นแบบภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖1  และชําระภาษีภายใน
กําหนดระยะเวลาที่แจ้งการประเมิน 
       1.1.3  ภาษีบํารุงท้องที่ สําหรับผู้ยื่นแบบ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖1และชําระภาษี
ภายในกําหนด 

2. ประกอบกิจการและชําระภาษีต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
3.  มีประวัติการเสียภาษีท่ีดี ไม่มีค้างชําระภาษีในแต่ละปี  
4.  สถานประกอบการมีความน่าเชื่อถือ เช่น มีใบอนุญาต, ใบจดทะเบียนพาณิชย์ หรือเอกสารที่

ทางราชการออกให้ตามกฎหมาย 
5.  ไม่มีการผ่อนชําระภาษี 
6.  เงื่อนไขของผู้ชําระภาษีท่ีผ่านเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๑ ถึง ข้อ ๕ แล้ว จะมอบโล่เกียรติคุณ 

เชิดชูเกียรติ สําหรับผู้ชําระภาษีถูกต้อง” ประจําปี 2561-2564 จํานวน ๕๐ ราย ตามประเภทดังนี้ 
 
 



83 
 

ประเภทท่ี 1  ผู้ชําระภาษีที่ทําคุณประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น ด้านการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการชําระ
ภาษีภายในกําหนด  จํานวน  4  ราย 

ประเภทท่ี 2  ผู้ชําระภาษีถูกต้องภายในกําหนดระยะเวลา แยกออกเป็นกลุ่มตามจํานวนภาษีที่ชําระดังนี้ 

 กุล่มที่ ๑  ผู้มาชําระภาษีที่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั้ง ๓ ประเภทภาษีรวมกัน มีภาษีชําระ
ตั้งแต่ ๑ – ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน 8 ราย 

 กลุ่มที่ ๒  ผู้มาชําระภาษีที่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั้ง ๓ ประเภทภาษีรวมกัน มีภาษีชําระ
ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๕ ราย 

 กลุ่มที่ ๓  ผู้มาชําระภาษีที่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั้ง ๓ ประเภทภาษีรวมกัน มีภาษีชําระ
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๕ ราย 

 กลุ่มที่ ๔  ผู้มาชําระภาษีที่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั้ง ๓ ประเภทภาษีรวมกัน มีภาษีชําระ
ตั้งแต่ ๓๐,๐๐๑ – ๔๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๕ ราย 

 กลุ่มที่ ๕  ผู้มาชําระภาษีที่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั้ง ๓ ประเภทภาษีรวมกัน มีภาษีชําระ
ตั้งแต่ ๔๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท จํานวน 5 ราย 

 กลุ่มที่ ๖  ผู้มาชําระภาษีที่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั้ง ๓ ประเภทภาษีรวมกัน มีภาษีชําระ
ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน 8 ราย 

 กลุ่มที่ ๗  ผู้มาชําระภาษีที่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั้ง ๓ ประเภทภาษีรวมกัน มีภาษีชําระ
ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป จํานวน ๑๐ ราย  

หมายเหตุ  (ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข หากผู้มีหน้าที่เสียภาษีเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกิน ๕๐ ราย จะพิจารณา
ตามวันที่มาชําระก่อนของแต่ละกลุ่ม ให้เหลือตามเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม ถ้าหากมีผู้มาชําระภาษีในวันที่เดียวกันเกิน
กว่าจํานวนเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม ทางเทศบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ใช้วิธีพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
พิจารณาคัดเลือกฯ กําหนดต่อไป) 
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7.  ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี   (ปีงบประมาณ 2561 – ปีงบประมาณ 2564) 

การดําเนินการ 
เดือน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ขั้นเตรียมการ 

1. เขียนโครงการและขออนุมัติ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงการฯ 

3. ประชุมพิจารณาคณะกรรมการเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์   
    การคัดเลือกฯ 

4. จดัหารูปแบบใบประกาศเกียรติคุณฯ พร้อมกรอบ 

ขั้นดําเนินการ 

1. การจดัเก็บภาษ ี

    1.๑ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

    1.๒ ภาษีป้าย 

    1.๓ ภาษีบํารุงท้องที ่

2. เจ้าหน้าท่ีดําเนินการคัดเลือกผูเ้สยีภาษีท่ีเข้าหลักเกณฑ์ 

3. ส่งรายชื่อผู้เสียภาษีท่ีเข้าหลักเกณฑ์ให้คณะกรรมการ  
    ดําเนินการคัดเลือก 

๖. ประกาศรายชื่อผูเ้สยีภาษีท่ีเข้าหลักเกณฑ์ 

๗. จัดพิมพ์ใบประกาศเกยีรตคิุณฯ 

๘. ดําเนินการมอบใบประกาศเกยีรติคณุฯ 

๙. สรปุผลโครงการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  งบประมาณดําเนินการ    จํานวนเงินประมาณ  100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)   

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    ส่วนพัฒนารายได้  สํานักการคลัง  เทศบาลนครนครสวรรค์ 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1  ผูช้ําระภาษีเกิดความพึงพอใจ ประทับใจ และสมัครใจในการเสียภาษีให้กับเทศบาลฯ 
10.2  สามารถเร่งรัดรายได้จากการจัดเก็บภาษีฯ นําเข้าเป็นรายได้ของเทศบาลได้เร็วขึ้น 
10.3  ผูช้ําระภาษีเกิดความภาคภูมิใจ มีเกียรติ และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเสียภาษีอย่าง

ถูกต้อง 
  10.4  เป็นการยกระดับคนดีที่เสียภาษีถูกต้องให้มากขึ้น 
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2.4.2  ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

2.4.2 (1)   โครงการประกวดชุมชนพัฒนาดีเด่น  และคัดเลือกคณะกรรมการตัวอย่าง 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการประกวดชุมชนพัฒนาดีเด่น และคัดเลือกคณะกรรมการตัวอย่าง 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามที่เทศบาลนครนครสวรรค์  ได้จัดตั้งชุมชนย่อยขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม       

ในการพัฒนาทั้งทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ  การส่งเสริม
ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน การพัฒนาชุมชนให้สามารถพ่ึงพา   ตนเอง
ได้ ซึ่งถือเป็นแนวคิดสําคัญในการวางแผนพัฒนาชุมชน เป็นการสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนรักในชุมชนของตนเอง 
โดยมีคณะกรรมการชุมชนเป็นแกนนํา เป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  โดยมี
คณะกรรมการชุมชนในชุมชนเป็นที่ปรึกษาในการสํารวจ วิเคราะห์ วางแผน รวมทั้งให้การสนับสนุนการดําเนินงาน
ด้านต่างๆ ประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งต้องอาศัยผู้นํา
ชุมชนและคณะกรรมการชุมชนเป็นหลักสําคัญเพ่ือนําไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง  

เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้เห็นตระหนักและเห็นความสําคัญของการบริหารงานชุมชน จึงได้จัด
โครงการประกวดชุมชนพัฒนาดีเด่น และคัดเลือกคณะกรรมการตัวอย่างขึน้ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติคณะกรรมการ
ชุมชนที่เป็นแบบอย่างที่ดี กระตุ้น ส่งเสริมให้ชุมชน คณะกรรมการชุมชน มีจิตสํานึกรักชุมชนมีความตระหนักถึง
ความสําคัญ บทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประชาชนและชุมชน สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาชุมชน เกิดเป็นความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน  

ภายใต้พระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ สว่นที่ ๓ หน้าที่
ของเทศบาล บทที่ ๓ เทศบาลนคร มาตรา ๕๖ (๑) กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๓ (๑) กิจกรรมตามที่ระบุใน
มาตรา ๕๐ (๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคณะกรรมการชุมชนที่เป็นคนดี เป็นแบบอย่างที่ดี และชุมชน
ที่มีการพัฒนาดีเด่น 
  ๓.๒ เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เชิดชูคนดี และชุมชนที่มีการพัฒนาดีเด่นที่ได้รับการยกย่อง 
ให้เกิดความภาคภูมิใจ และเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
  ๓.๓ เพ่ือเป็นการส่งเสริม กระตุ้น ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการทํางาน
ของคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวม 
  ๓.๔ เพ่ือเป็นต้นแบบและแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นๆ ได้ปฏิบัติตามสามารถขยายผลไปสู่บุคคล 
องค์กรและชุมชนอ่ืนได้ เกิดเป็นความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต    ชุมชนและคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 

๕. พื้นที่ดําเนินการ    เทศบาลนครนครสวรรค ์
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๖. วิธีดําเนินการ 
  ๖.๑ เสนอขออนุมัติโครงการฯ  
  ๖.๒ ประสานประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                    
  ๖.๓ แต่งตั้งคณะทํางานตัดสินการประกวดชุมชนพัฒนาดีเด่น และคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน
ตัวอย่าง 
  ๖.๔ กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดสรรคณะกรรมการชุมชนตัวอย่าง  

๖.๕ ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ 
  ๖.๖ ดําเนินการตามโครงการฯ และวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
  ๖.๗ สรุปและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการฯ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ   ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ   ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ   กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครนครสวรรค์ 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑  ชุมชนและคณะกรรมการชุมชนมีความตื่นตัว ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง รวมถึง
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
  ๑๐.๒  ชุมชนและคณะกรรมการชุมชนที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเกิดความภาคภูมิใจและเห็น
ความสําคัญของการเป็นแบบอย่างที่ด ี
  ๑๐.๓  คณะกรรมการชุมชนและประชาชนมีความตื่นตัวที่จะเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม 
รวมถึงการมีความสามัคคี มีจิตสํานึกต่อการพัฒนาชุมชนของตนเอง เกิดกระบวนการส่งเสริมการทํางานร่วมกัน 

๑๐.๔  ชุมชนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี เกิดเป็นความเข้มแข็งของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
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2.4.2 (2)   โครงการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีดีเด่น สมาชิกสตรีดีเด่น ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์ 

1.  ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม  โครงการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีดีเด่น สมาชิกสตรีดีเด่น ใน
เขต    
     เทศบาลนครนครสวรรค์  

2.  หลักการและเหตุผล 
  รัฐบาลได้ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ ตามนโยบายการ
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชน โดยการสร้างความสมดุลของกระบวนการในการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับลักษณะทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะนําไปสู่เป้าหมายคือการสร้างความอยู่ดีมีสุ ขพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนและต่อยอดความสําเร็จของชุมชน ซึ่งต้องอาศัยศักยภาพใน
กระบวนการเรียนรู้ของประชาชน และคณะกรรมการทุกภาคส่วนในชุมชน ตามหลักการดําเนินการที่ยึดถือ
หลักการน้อมนําแนวทางการพัฒนาศักยภาพประชาชนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ประชาชนเข้าด้วยกันถึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามนโยบายการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ให้มีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนตัว 
ชีวิตในครอบครัว  และการมีส่วนร่วมในสังคม โดยกระตุ้นให้สตรีมีความคิดริเริ่มใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีความ
กระตือรือร้นมีความเชื่อมั่นในตัวเอง  สามารถช่วยตนเองและครอบครัวได้ ตลอดจนมีความรู้ในการประกอบอาชีพ
และมีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่นโดยจัดตั้งและพัฒนาองค์กรสตรีในแต่ละระดับ เพ่ือเป็นแกนนําในการคิด
ตัดสินใจ วางแผนแก้ไขปัญหา ประกอบกับคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ประกาศใช้ปฏิญญาสตรีไทย
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๓๗ โดยให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรธุรกิจ สื่อมวลชน และ
ประชาชน ร่วมมือกันในการพัฒนาสตรี และเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทย 
จึงออกระเบียบขึ้น เรียกว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีพ.ศ.๒๕๓๘   
  เทศบาลนครนครสวรรค์ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาสตรี โดยให้คณะกรรมการพัฒนา
สตรีมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและเพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชู
เกียรติให้กับคณะกรรมการสตรีและสมาชิกสตรีดีเด่นให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจตระหนักถึงความสําคัญตามบทบาท
ของตนเอง จึงได้จัดให้มีกิจกรรมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีดีเด่น สมาชิกสตรีดีเด่นในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์  โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 
บทที่ 3 มาตรา 56 (1) , มาตรา 53 (1) ,มาตรา 50 ข้อ 7 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ 
3.  วัตถุประสงค ์

3.1  เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีและสมาชิกสตรีดีเด่น ในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค์ 

3.2  เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีและสมาชิกสตรีในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค์ได้รับการยกย่องเผยแพร่เกียรติคุณ เกิดความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างท่ีดี 

3.3  เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้คณะกรรมการพัฒนาและสมาชิกสตรีในชุมชนร่วมใจกัน ร่วมคิด ร่วมทํา  
ร่วมรับผิดชอบและร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
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4.  เป้าหมาย/ผลผลิต   คณะกรรมการพัฒนาสตรีและสมาชิกสตรีในชุมชนเขตเทศบาลนครนครสวรรค์                     
จํานวน ๑๘๐ คน 

5.  พื้นที่ดําเนินการ    เทศบาลนครนครสวรรค์ 

6.  วิธีดําเนินการ 
  ๖.1  เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
  ๖.2  ประสานงานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องคณะกรรมการชุมชน วิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๖.3  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูล กําหนดรูปแบบและสถานที่ดําเนินโครงการ 
  ๖.4  เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพ่ือขออนุมัติดําเนินโครงการ 
  ๖.5  ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม  
  ๖.6  สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ    ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ     ๑๐๐,๐๐๐  บาท  

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครนครสวรรค์ 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑  คณะกรรมการพัฒนาสตรีดีเด่นและสมาชิกสตรีดีเด่นในชุมชนได้รับการยกย่องและ เชิดชู
เกียรติเป็นแบบอย่างท่ีดีของชุมชน 

๑๐.2  คณะกรรมการพัฒนาสตรี และสมาชิกสตรีดีเด่นได้รับการยกย่อง เผยแพร่เกียรติคุณและ
เกิดความภาคภูมิใจ  

๑๐.3  คณะกรรมการพัฒนาสตรี สมาชิกสตรีและสตรีในชุมชนเกิดความร่วมใจกัน ร่วมคิด ร่วม
ทํา ร่วมรับผิดชอบและร่วมกันพัฒนาชุมชนได้ต่อเนื่อง 
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2.4.3  ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2.4.3 (1)  โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งการเรียนรู้ 
และศึกษาดูงาน            

๑.  ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม    โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงภูมิปัญญา
ท้องถิ่น    
     แหล่งการเรียนรู้และศึกษาดูงาน            

๒.  หลักการและเหตุผล 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร      

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ดังเป็นที่ประจักษ์ของ
ประชาชนชาวไทย และนานาอารยประเทศ ตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ  ๗๐ ปี พระองค์ทรงมี
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มากกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ และพระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบัติ
ให้กับประชาชนชาวไทย เพ่ือเปลี่ยนการดําเนินชีวิตทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร ระดับรัฐบาล 
ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ  ซึ่งได้มีการนําโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   มาใช้เป็นหลักนําในการวางแผนและ
กําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนํา
แนวคิด และวิธีการพัฒนาอย่างครบวงจร เพ่ือยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้า การเกษตร สิ่งแวดล้อม 
และการส่งเสริมอาชีพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงพระราชทานแนวคิดการดํารงชีวิตของประชาชนชาวไทย
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมี
พระราชดํารัสชี้แจงแนวทางในการดําเนินชีวิตแก่ประชาชนชาวไทย ตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๑๗  โดยคํานึงถึงความต้องการ
ของมนุษย์  และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล  ทรงเน้นย้ําถึงแนวทางการดํารงอยู่และแนวทางการปฏิบัติตน
ให้กับประชาชนทุกระดับ โดยให้ตั้งอยู่บนความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล  และมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงจาก
ผลกระทบ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี โดยสามารถ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ  มุ่งเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหลัก  ๖  ด้าน  ดังนี้ ๑. ด้านการลดรายจ่าย , ๒. ด้านการเพ่ิมรายได้ ,          
๓. ด้านการประหยัด , ๔. ด้านการเรียนรู้ , ๕. ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน , และ ๖. ด้านการเอ้ืออารีต่อกัน โดยมีพ้ืนฐานจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ดังนั้น การวาง 
รากฐานเศรษฐกิจของประเทศ จึงเน้นที่เศรษฐกิจภาคการเกษตร และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงวิถีทาง
ธรรมชาติ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การทําเกษตรปลอดสารพิษ และการทําผลิตภัณฑ์ใช้เองในครัวเรือนและชุมชน 
สามารถนํามาใช้เองหรือจําหน่าย เป็นการเพ่ิมรายได้ และลดรายจ่าย  สามารถต่อยอดเป็นกลุ่มเครือข่าย และ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป  
  เทศบาลนครนครสวรรค์  และประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ น้อมสํานึกใน     
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ โครงการเฉลิมพระเกียรติ  
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จึงได้กําหนด
ดําเนินการตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งการเรียนรู้และศึกษาดูงาน  
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เพ่ือให้คณะกรรมการชุมชน  ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน  คณะอนุกรรมการชุมชน  คณะกรรมการพัฒนาสตรี
ชุมชน  และประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจ  โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยให้ประชาชนได้
เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ในการนําหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต    

๓.  วัตถุประสงค์ 
๓.1  เพ่ือน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพัฒนาตนเองและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน 
๓.2  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้นําชุมชน คณะกรรมการชุมชน เด็ก เยาวชน และประชาชนใน

การ ขับเคลื่อนและนําหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชน  
3.๓  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของ

ชุมชนให้พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนและกับชุมชนอ่ืนได้ 
๓.4  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนและสร้างวินัยการใช้จ่ายและการดําเนินของ

ประชาชนด้วยหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.5  เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย สร้างนิสัยการประหยัดและการใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากท่ีสุดเหมาะสมกับเศรษฐกิจชุมชน 
๓.6  เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายของประชาชน โดยให้ฝึกปฏิบัติงานการทําปุ๋ยหมัก ปุ๋ย

ชีวภาพ ยากําจัดศัตรูพืชจากวัตถุดิบธรรมชาติ การปลูกผักปลอดสารพิษ และการเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 
๓.7  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและพ่ึงพาตนเองได้ 
๓.๘  เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการชุมชน  ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน  คณะอนุกรรมการชุมชน  คณะกรรมการ
พัฒนา  สตรีชุมชน และประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลนครนครสวรรค์   

๕.  พื้นที่ดําเนินการ  ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์   สํานักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ 

๖.  วิธีการดําเนินการ     
๖.๑  เสนอขออนุมัติโครงการ 
๖.๒  กําหนดรูปแบบและสถานที่ในการดําเนินโครงการ  
๖.๓  ประสานงานเจ้าหน้าที่  คณะกรรมการชุมชน  ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๖.๔  ดําเนินการตามโครงการ 
๖.๕  ติดตามและสรุปผลการดําเนินโครงการ  

7.  ระยะเวลาดําเนินการ   ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

8.  งบประมาณดําเนินการ   ๔๐๐,๐๐๐  บาท 
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9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครนครสวรรค์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑  คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถน้อมนําหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนได้  
  ๑๐.๒.  คณะกรรมการชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการและร่วมขับเคลื่อนการ
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชุมชน 

๑๐.3  ประชาชนในชุมชนมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นและสานต่อ
ความรู้นําไปพัฒนาต่อไปได ้

๑๐.4  ประชาชนมีวินัยการใช้จ่ายและมีภูมิคุ้มกันให้กับตนเองมีเหตุผลและรู้จักการประมาณตนเอง 
๑๐.5  ประชาชนสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติมาใช้เพ่ิมทักษะ มีความรู้ความเข้าใจใน

กระบวนการผลิตทางการเกษตร 
๑๐.6  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นมีรายจ่ายลดลง มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
๑๐.7  ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๑๐.๘  ประชาชนที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเกิความ

ภาคภูมิใจเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน 
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2.5  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1  ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต          
มีคุณธรรม  จริยธรรม  และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2.5.1 (1)  มาตรการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2.  หลักการและเหตุผล 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนี
ในการประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐสาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กรหรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง  ๆ ที่เอ้ือให้เกิด
การทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมของ
องค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรโดยการสร้างความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้ าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่
ยากต่อการดําเนินงานก็ตามแต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อ
สังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น 
เทศบาลนครนครสวรรค์จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมิน
การ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้นเพ่ือเป็นการ
พัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้
สูงขึ้น  

3.  วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต   บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

5. พื้นที่ดําเนินการ  เทศบาลนครนครสวรรค์ 

6.  วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  
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7.  ระยะเวลาดําเนินการ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 

8.  งบประมาณดําเนินการ    ไม่ใช้งบประมาณ  

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    ทุกสํานัก/กอง เทศบาลนครนครสวรรค์ 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์     มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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2.5.1 (2)  กิจกรรมการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครนครสวรรค์ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลนคร
นครสวรรค์” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติ
ว่าการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํ านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมี ส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการ กํากับการปฏิบัติราชการ 
โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดเทศบาลนครนครสวรรค์จึง
ได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ระหว่างนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและหัวหน้าหน่วยงานกับ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูและลูกจ้างประจํา และให้มีการลงนามจัดทําข้อตกลงทุก 6 เดือนเพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครนครสวรรค์ 

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/
ฝ่าย เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
  3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และ
รายละเอียดการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔ 
  3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติ ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

4. การประเมินผล 
  การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาล
นครนครสวรรค์ได้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทํา ข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ 
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน 
โดยได้มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาล/ปลัดเทศบาลกับ
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หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและหัวหน้าหน่วยงานกับพนักงานเทศบาล พนักงานครูและลูกจ้างประจํา พร้อม
คณะทํางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้  
  1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
  2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  
  3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
  4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
  5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  5.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ
กรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมื องที่ดี 
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548  
  5.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
        - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น  
        - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานใน
การกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว  
  5.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ กําหนด 
  5.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
  5.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผล
การปฏิบัติราชการใน เบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

๖. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม ๕ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
7. ระยะเวลาดําเนินการ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ทุกสํานัก/กอง เทศบาลนครนครสวรรค์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครนครสวรรค์ 
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2.5.2.  มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการ  จังหวัด  อําเภอที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.5.2 (1)  กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลนครนครสวรรค์ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ   
    หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลนครนครสวรรค์ 

2. หลักการและเหตุผล 
  เทศบาลนครนครสวรรค์ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลนครนครสวรรค์เนื่องจากเห็นความสําคัญของการ
ตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การดําเนินงานตาม ภารกิจของเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ ผิดพลาดและลดความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช. , สตง., จังหวัด, อําเภอ) แล้ว 
เทศบาลนครนครสวรรค์ยังให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทําหน้าที่ 
ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ การ
ให้ความร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปี ได้มอบหมายให้ 
หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว  
อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่า   
ยังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 
45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติ
การ และดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่เพ่ือ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลนครนครสวรรค์เพ่ือความโปร่งใส และ
ป้องกันการทุจริต  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
  3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต   ทุกสํานัก/กอง    

5. พื้นที่ดําเนินการ   ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย  เทศบาลนครนครสวรรค์ 
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6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลนครนครสวรรค์ 
  6.2 ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ    4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)    

8. งบประมาณดําเนินการ    ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ     ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย เทศบาลนครนครสวรรค์ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 เทศบาลนครนครสวรรค์มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต  
  10.2 เทศบาลนครนครสวรรค์มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
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2.5.2 (2)  มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มาตรการ “ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ     
    องค์กรอิสระ ”  

2. หลักการและเหตุผล 
  กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดนครสวรรค์กํากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหน้าที่ที่
กําหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของ
การทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้ง
สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สําคัญ ดังนั้น เทศบาลนครนครสวรรค์จึงใช้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

3. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครนครสวรรค์จากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระเป็นอย่างมปีระสิทธิภาพ  

5. พื้นที่ดําเนินการ    เทศบาลนครนครสวรรค์ 

6. วิธีดําเนินการ    ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  
   - การรับการตรวจจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
   - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี   
                               หรือคณะทํางาน  LPA  จังหวัด  

7. ระยะเวลาดําเนินการ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ    

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ทุกสํานัก/กอง เทศบาลนครนครสวรรค์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   เทศบาลนครนครสวรรค์ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ 
ของเทศบาลนครนครสวรรค์จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ   
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๒.5.3  ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 

๒.๕.๓ (๑) มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

๑.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลนคร   
     นครสวรรค์  

๒.  หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖       
ได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง          
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเป็น  มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอํานายความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ําเสมอ 

  ดังนั้นเทศบาลนครนครสวรรค์จึงมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือส่งเสริมให้ภาคประชาชน      
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถ
ยื่นคําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ร้องเรียนด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์เทศบาลฯ  ทางโทรศัพท์ Facebook 
ผ่านศูนย์ดํารงธรรม หรือระบบข้อมูลชุมชน Application Digtal Community ฉะนั้น เพ่ือให้การดําเนินการรับ
เรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนประจําเทศบาลนครนครสวรรค์รวมถึงจัดทําคู่มือ ดําเนินการเรื่องร้องเรียน
ของเทศบาลนครนครสวรรค์ขึ้น เพ่ือดําเนินการตามมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียน
ต่าง ๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  

๓. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
  3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
เป็นไปตามข้ันตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต   มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

๕. พื้นที่ดําเนินการ    ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลนครนครสวรรค์ 

๖. วิธีดําเนินการ 
  ๖.1 ออกคําสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
  ๖.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนของเทศบาลนครนครสวรรค์ 
  ๖.3 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลนคร
นครสวรรค์ 
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ    ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ    สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครนครสวรรค์ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของเทศบาลนครนครสวรรค์ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  โดยปฏิบัติ

ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้องโดยเคร่งครัด 
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๒.๕.๓ (๒)  โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และศึกษาดูงาน ของเทศบาลนคร
นครสวรรค์ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการฝึกอมรมการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และ          
     ศึกษาดูงาน  ของเทศบาลนครนครสวรรค์ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒.  หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖        
ได้กําหนดแนวทางการปฎิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง          
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจําเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอํานายความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ําเสมอ 

  เพ่ือให้การบริหารงานระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการ
พัฒนาบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ตลอดจนดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยความรวดเร็วประสบผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครนครสวรรค์จึงได้จัดทําโครงการฝึกอมรมการ
ปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และศึกษาดูงาน ของเทศบาลนครนครสวรรค์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น 
เพ่ือให้พนักงานเทศบาลได้รับเพ่ือรับรู้รับทราบปัญหา ซึ่งในกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษา
เรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพ่ือมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจาก
การร้องเรียนได ้

๓.  วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑  เพ่ือให้พนักงานเทศบาลเข้าใจในงานจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องราว
ร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลนครนครสวรรค์ มีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
  ๓.๒  เพ่ือให้พนักงานเทศบาลมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ท่ีกําหนดไว้อย่างสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ 

๔.  เป้าหมาย พนักงานเทศบาลเทศบาลนครนครสวรรค์และผู้ที่เก่ียวข้อง จํานวน ๑๐๐  คน 

๕.  พื้นที่ดําเนินการ    เทศบาลนครนครสวรรค์  และนอกสถานที่ 

๖.  วิธีดําเนินการ 
  ๖.๑  จัดทําโครงการ 
  ๖.๒  ขออนุมัติโครงการ 
  ๖.๓  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  ๖.๔  อบรมและศึกษาดูงาน 
  ๖.๕  ประเมินผลและสรุปผลรายงานผู้บริหาร 
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๗.  ระยะเวลาดําเนินการ    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๘. งบประมาณดําเนินการ    งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่างหมวดอ่ืน ๆ  โครงการฝึกอมรมการ
ปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลนครนครสวรรค์ตั้งงบประมาณไว้  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 

๙.  ผู้รับผิดชอบ    สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครนครสวรรค์ 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  พนักงานเทศบาลมีเข้าใจในงานจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์รับเรื่องราว

ร้องเรียน  ร้องทุกข์ของเทศบาลนครนครสวรรค์ มีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
  ๑๐.๒  พนักงานเทศบาลปฏิบัติตามข้อกําหนด  ระเบียบ  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ            
ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ท่ีกําหนดไว้อย่างสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครนครสวรรค์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ณ ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า 
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินการต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด เทศบาลนคร
นครสวรรค์จึงจัดให้มีสถานที่สําหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารที่ได้รวบรวมไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลนครนครสวรรค์ ชั้น1  ซึ่งงานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กอง
วิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบเพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตน
ต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
  3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลนครนครสวรรค์ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครนครสวรรค์ จํานวน 1 แห่ง  
5. พื้นที่ดําเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครนครสวรรค์ ชั้น1 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
  6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
  6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กําหนด 
  6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
  6.6 มีบริการwifiสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
  6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 

กองวิชาการและแผนงาน  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครนครสวรรค์ 
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1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม“การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครนครสวรรค์” 
2. หลักการและเหตุผล 
  อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่ง
บัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด และ
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การ
มี ส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้  
3. วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบเทศบาลนครนครสวรรค์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการ
รับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครนครสวรรค์ขึ้น  
  2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า 
ตลอดจนเผยแพร่ จําหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  
  3. เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้  
   3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
   3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  
   3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น  
   3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  
4. เป้าหมาย  
  1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน 1 แห่ง  
  2. ระเบียบเทศบาลนครนครสวรรค์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕ จํานวน 1 ชุด  
  3. ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนา
ข้อมูลข่าวสารของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครนครสวรรค์จํานวน 1 ฉบับ  
  4. แบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จํานวน 1 ฉบับ  
5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลนครนครสวรรค์ 
6. วิธีการดําเนินงานโครงการ  
  6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
  6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ  
  6.3 จัดทําร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕ เสนอต่อผู้บริหาร
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
  6.4 จัดทําร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร 
เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ พิจารณาอนุมัติ  
  6.5 จัดทําร่างแบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
  6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 
7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม  เป็นต้นไป ณ สํานักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ 
8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น  ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 

กองวิชาการและแผนงาน  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลนครนครสวรรค์ณสํานักงานเทศบาล
นครนครสวรรค์ 
  2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน  
  3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ     
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนคร
นครสวรรค์”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น เทศบาลนครนครสวรรค์จึงได้ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครนครสวรรค์สื่อออนไลน์ 
เว็บไซต์ของหน่วยงานเฟสบุ๊คเทศบาลนครนครสวรรค์ (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ(ระบบCall 
center)การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลนคร
นครสวรรค์ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
  3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 5. 
พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
6. วิธีดําเนินการ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ได้แก่  
  - บอร์ดหน้าสํานักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ 
  - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครนครสวรรค์ในชุมชน  
  - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่  
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง  
  - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี 
  - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัด
แถลงข่าว  
  - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น  
  - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
  - รายการ TV  
  - รายการทาง Youtube ออนไลน์  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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1. ชื่อโครงการ :“อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลักการและเหตุผล 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ  เน้น
ให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม มีการตรวจสอบการ
เข้าถึงข้อมูลโดยให้ประชาชนได้รับรู้ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า รวมทั้งให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อความโปร่งใสของภาครัฐ   

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและ เหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้ สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับรู้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดําเนินงาน
ของเทศบาลนครนครสวรรค์จึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม นําความโปร่งใสสู่องค์กร และให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ ราชการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มี
ความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของหลักคุณธรรม ความโปร่งใสในการ
ทํางานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 80 คน (ตัวแทนสํานัก/กอง, ตัวแทนชุมชน) ผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80  

5. พื้นที่ดําเนินการเทศบาลนครนครสวรรค์ 

6. วิธีดําเนินการ 
  ขั้นตอนที่ 1 สํารวจความต้องการอบรม  
  ขั้นตอนที่ 2 กําหนดหลักสูตร  
  ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรม  
  ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้  
  ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการจํานวน 22,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการงานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่นฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
กองวิชาการและแผนงาน  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจของ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ 
ตรวจสอบได้ 
3.1.2(1)  
1. ชื่อโครงการ :มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น เทศบาลนครนครสวรรค์จึงได้จัดทํามาตรการ 
“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลนครนครสวรรค์ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย  
  3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 
10 ประเภทขึ้นไป  
5. พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
6. วิธีดําเนินการ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น  
  - งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
  - แผนการดําเนินงาน 
  - แผนอัตรากําลัง 
  - แผนการจัดหาพัสดุ  
  - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
  - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
  - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
  - งบแสดงฐานะทางการเงิน  
  - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
  - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 
  - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
  - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่มีงบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่    
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   เนื่องจากเทศบาลนครนครสวรรค์ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจ หน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กําหนดให้
เทศบาลมี อํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม 
โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้อง
จัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของ เทศบาล  
   3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก               
ธรรมาภิบาล  
   3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ดําเนินการ
ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจาย
เสียงไร้สาย  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลนครนครสวรรค์ และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้  
    - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
   6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล 
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอรด์ ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น   
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักคลัง เทศบาลนครนครสวรรค์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
    10.1 ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
    10.2 ผลลัพธ์  
    - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
    - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน – สามารถลดปัญหา
การร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชาชน 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนคร
นครสวรรค์”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น เทศบาลนครนครสวรรค์จึงได้ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครนครสวรรค์สื่อออนไลน์ 
เว็บไซต์ของหน่วยงานเฟสบุ๊คเทศบาลนครนครสวรรค์ (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ(ระบบCall 
center)การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลนคร
นครสวรรค์ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
  3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 5. 
พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
6. วิธีดําเนินการ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  
  - บอร์ดหน้าสํานักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ 
  - บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครนครสวรรค์ในชุมชน  
  - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่  
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง  
  - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี 
  - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัด
แถลงข่าว  
  - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น  
  - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
  - รายการ TV  
  - รายการทาง Youtube ออนไลน์  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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1. ชื่อโครงการ: โครงการจัดหา Application เพื่อประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างมาก มีบทบาทในการดูแล
และให้บริการประชาชนในด้านต่างๆตามอํานาจหน้าที่ ซึ่งต้องการความมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับความ
จําเป็นและความต้องการประชาชนหรือชุมชนในพ้ืนที่ ดังนั้นเพ่ือเป็นช่องทางอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับเทศบาลในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน การนําเสนอ
ข้อคิดเห็น คําติชมได้ด้วยตนเอง การมี Application ของเทศบาลนครนครสวรรค์ให้ประชาชนสามารถโหลดได้
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จึงทําให้เทศบาลสามารถรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว อันจะ
นําไปสู่การมีส่วนร่วมการพัฒนา และการตัดสินใจที่มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลแก่ประชาชน 
 3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือนํามาเป็น
ข้อมูลในการทําแผนงานต่อไป 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เทศบาลมี Applicationให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆของเทศบาล รวมทั้งสามารถ
แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ เสนอข้อคิดเห็นได้ตลอดเวลา 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
6. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 ๒. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
 ๓. จัดทําบันทึกหลังการขอเปิดใช้บริการ 
 ๔. ประสานงานกับทุกฝ่าย สํานัก/กอง ในการแจ้งผู้ร้องเรียน 
 ๕. จัดทําสถิติและระบบงานตามลําดับชั้น 
7. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน  ๓๓,๒๖๔  บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลนครนครสวรรค์ 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  ๙.๑ มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดําเนินงานของเทศบาลนครนครสวรรค์ 

  ๙.๒ สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ๙.๓ แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปมาก ทําให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในสังคมปัจจุบันสะดวก
รวดเร็ว เครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง ถูกนํามาใช้ในการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ  เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จ เป็นการเพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
ประชาชนสามารถรับข่าวสาร เกิดความรู้ความเข้าใจ สะดวก รวดเร็ว ใช้ระยะเวลาสั้น ๆ  และลดปัญหาการ
ร้องเรียน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของเทศบาล ทําให้สามารถมองเห็นภาพ 
หรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง และมีส่วนร่วมสนับสนุนในภารกิจ
ของเทศบาล  
3. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อ
ประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network เว็ปไซต์ facebook 
  2. เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของเทศบาล
อย่างถูกต้องและโปร่งใส  
  3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของเทศบาล  
  4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  
  5. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย  
4. เป้าหมาย เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของเทศบาลนครนครสวรรค์ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป
อย่างกว้างขวาง  
  4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานของเทศบาล  
  4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร  
  4.3 จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มือการให้บริการประชาชน  
  4.4 จัดทําPresentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของเทศบาล  
  4.5 จัดทําภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์ 
  4.6 จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน  
  4.7 จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน  
  4.8 จัดรายการวิทยุ 
  4.9 จัดทําspot 
  4.10 รถโฆษณาเคลื่อนที่  
  4.11 ป้ายประชาสัมพันธ์  
  4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
  4.13 เสียงตามสาย 
  4.14 อ่ืนๆ 
5. พื้นที่ดําเนินการในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 เสนออนุมัติโครงการ  
  6.2 ดําเนินการประชุม  
  6.3 มอบหมายงาน/จัดทําร่างรูปแบบนําเสนอ 
  6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล  
  6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ  
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7. ระยะเวลาดําเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๔ 
8. งบประมาณดําเนินการจํานวน  2,000,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของเทศบาลนครนครสวรรค์ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
  - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย ของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
3.2.1(1) 
๑. ชื่อโครงการ : สนับสนุนการจัดประชุมประชาคมคณะกรรมการจัดทําแผนชุมชนและศึกษาดูงาน               
๒.หลักการและเหตุผล 

ระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม  ระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยแก้ไข คําว่า“แผนพัฒนาสามปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” 
หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กําหนดวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้ านและชุมชน 
อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 บัญญัติให้เทศบาลมีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยใช้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ซึ่งเป็นการปรับปรุง 
บํารุงรักษา ตลอดจนการสืบทอดขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมในแต่ละพ้ืนที่ให้คงอยู่และสืบต่อไป จนเกิดเป็น
ความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง แสดง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด     
ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์  เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน  ซึ่งเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ดํารงชีวิตและอยู่อาศัยในชุมชน
นั้น เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตัดสินใจ กําหนดปัญหา ความต้องการของตนเองอย่าง
แท้จริง เป็นการเสริมพลังอํานาจให้แก่ประชาชน องค์กรชุมชน ให้สามารถระดมขีดความสามารถในการจัดการ
ทรัพยากร การตัดสินใจ และควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆในชุมชนมากกว่าการที่จะเป็นฝ่ายของการตั้งรับ จะได้
ดําเนินการรวบรวมข้อมูล รวบรวมโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และนําข้อมูลที่ผ่านการประชาคม 
นํามาวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตลอดจนโอกาสในการพัฒนาด้านต่างของชุมชน
ทั้งทางด้าน สังคม ประเพณี วัฒนธรรม รวมทั้งวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้มีแบบ
แผนการพัฒนาที่ถูกต้อง ซึ่งเกิดการบูรณาการจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เป็นผลทําให้ประชาชนทุกๆชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องตรงตามวิถีชีวิตและความต้องการ
ของการดําเนินชีวิต ของประชาชนแต่ละคนในชุมชน อย่างยั่งยืนและมั่นคง 

เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นการส่งเสริมและเป็นการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
สนับสนุนการประชุมประชาคม คณะกรรมการจัดทําแผนชุมชน สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนใน
ชุมชน ได้เสนอปัญหาและความต้องการในการดําเนินชีวิตตลอดจนการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้



116 
 
มีความถูกต้องตามบทบาท หน้าที่ และวัฒนธรรมอันดีงาม ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้ทํา โครงการ
ส่งเสริม สนับสนุน การประชุมประชาคม คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน และศึกษาดูงาน ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้คณะกรรมการ  สมาชิกและประชาชนในชุมชน  จัดทําแผนชุมชนได้รู้หลักการ
การประชุมประชาคม การบริหารงานและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง  

3.2 เพ่ือให้คณะกรรมการ สมาชิกและประชาชนในชุมชน มีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

  3.3 เพ่ือให้ คณะกรรมการ สมาชิกและประชาชนในชุมชน  ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันในการจัดทําแผนชุมชน เพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการของประชาชน 

3.4 เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ทราบถึงความต้องการของประชาชนในชุมชน รวมทั้งทราบ
ถึง อุปสรรค์ ในการพัฒนาชุมชน เพ่ือเข้าสู่แผนพัฒนาเทศบาล  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

๓.๕ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนโดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการณ์
และให้คําปรึกษาในการดําเนินการจัดทําแผน 
4. เป้าหมาย คณะกรรมการชุมชน อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
5. พื้นที่ดําเนินการ บริเวณชมุชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์   สํานักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ 
6. วิธีการดําเนินการ 

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2 ประสานกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
6.3 กําหนดรูปแบบและสถานที่ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
6.4 รวบรวมข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับขั้น เพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 
6.5 ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

6.6 สรุป และประเมินผลการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครสวรรค์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1  คณะกรรม สมาชิกและประชาชนทุกฝ่ายในชุมชน สามารถวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ 
และแนวทางในการแก้ไข จัดลําดับความสําคัญ วางแผนดําเนินการพัฒนาชุมชน และร่วมกันจัดทําประชุม
ประชาคมแผนชุมชนได้  

10.2  ทําให้คณะกรรมการ สมาชิกและประชาชนทุกฝ่ายในชุมชนได้ตระหนักในบทบาท
หน้าที่ของตนเองและเป็นแรงผลักดันในการทํางานด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนตนเองอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

 10.3  ทําให้คณะกรรมการ สมาชิกและประชาชนทุกฝ่าย ได้เรียนรู้ร่วมกันถึงแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา การพัฒนาชุมชน และการจัดทําแผนชุมชน 

10.4  ทําให้เทศบาลฯ ได้ทราบถึงข้อมูลปัญหา ความต้องการของแต่ละชุมชนมาระกอบการ
วางแผนและกําหนดนโยบายการพัฒนาชุมชน เพื่อเข้าสู่แผนพัฒนาเทศบาล  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

10.5  ทําให้ได้รับส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนโดยเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการณ์
และให้คําปรึกษาในการดําเนินการจัดทําแผน 
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๓.๒.๑(๒) การดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาล  
๑.  โครงการดําเนินงานศูนยร์ับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาล ของเทศบาลนครนครสวรรค์  
๒. หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนด
แนวทางการปฎิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ
ที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุง
ภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านายความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 
  เทศบาลนครนครสวรรค์ จึงเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน เทศบาลนครนครสวรรค์
จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพ่ือไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนต่างๆ  
๓. วัตถุประสงค์  
  ๓.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้ 
อย่างถูกต้องหรือนํามาเป็น ข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
  ๓.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สํานักงานเทศบาลนคร 
นครสวรรค์ 
  ๓.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่  
๔. เป้าหมาย  
  เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน
รําคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  
๕.  พื้นที่ดําเนินการ  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลนครนครสวรรค์ 
๖.  วิธีดําเนินการ  
  ๖.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  ๖.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
  ๖.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตาม 
ความจําเป็นและเร่งด่วน  
  ๖.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ   
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.      
โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้ 
  ๗.1  ร้องเรียนด้วยตนเอง 
  ๗.2  ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครนครสวรรค์ 
  ๗.3  ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๕๖-๒๑๙-๕๕๕ ต่อ ๓๑๐๘  
  ๗.4  ร้องเรียนทาง Facebook 
  ๗.๕  ร้องเรียนผ่านศูนย์ดํารงธรรม 
  ๗.๖  ตู้ ป.ณ. ๙๙๙ 
  ๗.๗  ระบบข้อมูลชุมชน Application Digtal Community 
๘. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ  สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครสวรรค์ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของเทศบาลนครนครสวรรค์ 
  ๑๐.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ ภายใน ๑๕ วัน 
  ๑๐.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมเมืองประจําปี  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่
ค่อนข้างใหม่และมีจํานวนหลายฉบับด้วยกัน ทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของการ
กระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอํานาจ เทศบาลนครนครสวรรค์ จึงได้จัดทํา
โครงการประชุมประชาคมประจําปีขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของ
การกระจายอํานาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  
3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ พัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ อีกทาง
หนึ่งด้วย  
4. เป้าหมาย  
   ผู้แทนชุมชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป จํานวน ไม่น้อยกว่า 250 คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลนครนครสวรรค์ 
6. วิธีดําเนินการ  
   5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่  
   5.2 แต่งตั้งคณะทํางาน  
   5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม  
   5.4 เสนอโครงการ 
   5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครสวรรค์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง
ความสําคัญของการกระจาย อํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
๑.  โครงการดําเนินงานศูนยร์ับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาล ของเทศบาลนครนครสวรรค์  
๒. หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนด
แนวทางการปฎิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการ
ที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุง
ภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านายความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 
  เทศบาลนครนครสวรรค์ จึงเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน เทศบาลนครนครสวรรค์
จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพ่ือไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนต่างๆ  
๓. วัตถุประสงค์  
  ๓.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนํามาเป็น ข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
  ๓.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สํานักงานเทศบาลนคร 
นครสวรรค์ 
  ๓.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่  
๔. เป้าหมาย  
  เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน
รําคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  
๕.  พืน้ที่ดําเนินการ  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลนครนครสวรรค์ 
๖.  วิธีดําเนินการ  
  ๖.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  ๖.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
  ๖.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตาม 
ความจําเป็นและเร่งด่วน  
  ๖.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ   
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ  

ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.      
โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้  
  ๗.1  ร้องเรียนด้วยตนเอง 
  ๗.2  ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครนครสวรรค์ 
  ๗.3  ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๕๖-๒๑๙-๕๕๕ ต่อ ๓๑๐๘  
  ๗.4  ร้องเรียนทาง Facebook 
  ๗.๕  ร้องเรียนผ่านศูนย์ดํารงธรรม 
  ๗.๖  ตู้ ป.ณ. ๙๙๙ 
  ๗.๗  ระบบข้อมูลชุมชน Application Digtal Community 
๘. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ  สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครสวรรค์ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ๑๐.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทํา ให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของเทศบาลนครนครสวรรค์ 
  ๑๐.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ ภายใน ๑๕ วัน 
  ๑๐.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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๑.  มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน และรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลนครนครสวรรค์ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖       

ได้ก าหนดแนวทางการปฎิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านายความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วันเพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของ ประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็น
กลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทาง ที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส  

๓. วัตถุประสงค์  
  ๓.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก 
ประชาชน  
  ๓.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต มีช่องทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน  

๕. พื้นที่ดําเนินการ  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครนครสวรรค์ 

๖. วิธีดําเนินการ  
  -  รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

-  ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
  -  ยุติ/ไม่ยุติ โดยการแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ ภายใน ๑๕ วัน 
  -  สิ้นสุดการดําเนินการรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครสวรรค์ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการ
รับเรื่องร้องเรียน   
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1. ชื่อโครงการ: โครงการจัดหา Application เพื่อประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างมาก มีบทบาทในการดูแล
และให้บริการประชาชนในด้านต่างๆตามอํานาจหน้าที่ ซึ่งต้องการความมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับความ
จําเป็นและความต้องการประชาชนหรือชุมชนในพ้ืนที่ ดังนั้นเพ่ือเป็นช่องทางอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับเทศบาลในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน การนําเสนอ
ข้อคิดเห็น คําติชมได้ด้วยตนเอง การมี Application ของเทศบาลนครนครสวรรค์ให้ประชาชนสามารถโหลดได้
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จึงทําให้เทศบาลสามารถรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว อันจะ
นําไปสู่การมีส่วนร่วมการพัฒนา และการตัดสินใจที่มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลแก่ประชาชน 
 3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือนํามาเป็น
ข้อมูลในการทําแผนงานต่อไป 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เทศบาลมี Applicationให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆของเทศบาล รวมทั้งสามารถ
แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ เสนอข้อคิดเห็นได้ตลอดเวลา 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
6. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 ๒. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
 ๓. จัดทําบันทึกหลังการขอเปิดใช้บริการ 
 ๔. ประสานงานกับทุกฝ่าย สํานัก/กอง ในการแจ้งผู้ร้องเรียน 
 ๕. จัดทําสถิติและระบบงานตามลําดับชั้น 
7. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน  ๓๓,๒๖๔  บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลนครนครสวรรค์ 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๙.๑ มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดําเนินงานของเทศบาลนครนครสวรรค์ 

  ๙.๒ สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ๙.๓ แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๑.  ชื่อโครงการ  ๓.๒.๓ (๑) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญด้านการสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
๒.  หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหาเหตุรําคาญเกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
เช่น ฝุ่นละออง เสียงดัง กลิ่นเหม็น น้ําเสีย กากขยะอุตสาหกรรม ฯลฯ รวมถึงกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
สิ่งเหล่านี้หากไม่ดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข อาจก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขภาพของประชาชน 
  เทศบาลนครนครสวรรค์ โดยสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นความสําคัญของ
การจัดการปัญหาเหตุรําคาญ จึงมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการอุด
ช่องว่างที่เกิดขึ้นจากการขาดความรับผิดชอบของบุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลใดที่ทําให้เกิดสภาวะ
ความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
๓.  วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือเป็นการรักษาความสงบสุขของประชาชน 
  ๒. เพ่ือให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความเคารพสิทธิและไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน 
๔.  เป้าหมาย / ผลผลิต 
  เหตุเดือดร้อนรําคาญ ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
๕.  พืน้ที่ดําเนินการ 
  เทศบาลนครนครสวรรค์ 
๖.  วิธีดําเนินการ 
  ๖.๑ ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามเรื่องที่ร้องเรียน 
  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากชื่อ ที่อยู่ ของผู้ร้องเรียน เพ่ือให้ได้รับ
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องครบถ้วน ก่อนลงพ้ืนที่เพ่ือทําการตรวจวินิจฉัย หรือตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่เกิดเหตุทั้ง
สถานที่ที่ถูกร้องเรียน และผู้ร้องเรียน โดยใช้หลักการทางวิชาการ เทคโนโลยี แล้วนําข้อมูลมาทําการเรียบเรียง 
วิเคราะห์ และแปรผลหาข้อสรุป โดยเทียบเคียงตามกฎหมาย หรือมาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง  
  ๖.๒ เรียบเรียง วิเคราะห์ และแปรผล 
  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูลทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสภาพภูมิประเทศ พ้ืนที่ข้างเคียง 
และสภาพปัญหาโดยรอบทั้งภายในสถานที่ถูกร้องเรียน และบ้านผู้ร้องเรียน โดยมีการบันทึกข้อมูลอย่าง
ละเอียด หากมีการเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมเพ่ือวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการต้องศึกษาการเก็บรักษาสภาพ
ตัวอย่างอย่างดี จากนั้นจึงนําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ และแปรผลโดยเทียบเคียงตามมาตรฐานของกฎหมาย 
โดยต้องชี้ให้เห็นว่าเหตุร้องเรียนที่เกิดขึ้นถือเป็นเหตุรําคาญจริงหรือไม่ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รบผิดชอบ ต้อง
พิจารณาประเด็นดังนี ้
  ๑) กรณีเหตุร้องเรียน ไม่เป็นเหตุรําคาญ ให้ทําการยุติเรื่อง โดยประสานไปยังผู้ร้องเรียนเพ่ือ
แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากไม่ทราบชื่อ นามสกุล ที่อยู่ของผู้ร้องเรียนที่แน่ชัด ให้ทําการ
ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบดังกล่าวผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หรือหนังสือพิมพ์ชุมชน เป็นต้น 
  ๒) กรณีเหตุร้องเรียน เป็นเหตุรําคาญ ให้พิจารณาว่า ผู้ก่อเหตุหรือแหล่งที่ก่อให้เกิดเหตุ
รําคาญ จัดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่ 
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   กรณีที่ ๑ เป็นเหตุรําคาญที่ไม่ใช่เกิดจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้เจ้าหน้าที่ทําการ
ออกคําสั่งทางปกครอง เพื่อให้ผู้ก่อเหตุดําเนินการแก้ไขปัญหาเหตุรําคาญ ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้ทํา
การตรวจติดตามการปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ก่อเหตุด้วย กล่าวคือ หากผู้ก่อเหตุปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครอง 
และสามารถแก้ไขปัญหาเหตุรําคาญได้ ให้ทําการยุติเรื่อง แจ้งผู้ร้องเรียน และหากไม่ทราบชื่อ ที่อยู่ผู้ร้องเรียน  
ให้ทําการประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบดังกล่าวผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เสียงตาม
สาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือหนังสือพิมพ์ชุมชน เป็นต้น 
  กรณีที่ ๒เป็นเหตุรําคาญที่เกิดจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาว่า  
กิจการฯ ที่ก่อเหตุดังกล่าว ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ หรือไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ  
ดังนี้        ๑) กรณีผู้ก่อเหตุไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ เจ้าหน้าที่สามารถดําเนินคดีกับ 
ผู้ก่อเหตุได้  
   ๒)  กรณีผู้ก่อเหตุได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ตามกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ 
ออกคําแนะนํา ตามแบบตัวอย่างตรวจแนะนําของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕          
เพ่ือให้ผู้ก่อเหตุแก้ไขปัญหาเหตุรําคาญ ภายในระยะที่กําหนด มีรายละเอียดดังนี้ 
  ก. หากผู้ก่อเหตุดําเนินการแก้ไขเหตุรําคาญ ตามคําแนะนํา ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  ให้เจ้าหน้าที่ทําการตรวจติดตาม หากปรับปรุงผ่าน เหตุรําคาญยุติ  ให้ทําการยุติเรื่อง แจ้งผล
ไปยังผู้ร้องเรียน กรณีไม่ทราบชื่อ ที่อยู่ผู้ร้องเรียน ให้ทําการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาไปยัง
ประชาชนทั่วไป โดยผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ หากปรับปรุงไม่ผ่าน ให้เจ้าหน้าที่ออกคําสั่งทาง
ปกครอง เพื่อให้ผู้ก่อเหตุทําการปรับปรุง แก้ไขปัญหาเหตุรําคาญภายในระยะเวลาที่กําหนด เมื่อผู้ก่อเหตุปฏิบัติ
ตามคําสั่งดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ ดําเนินการตรวจติดตาม หากผู้ก่อเหตุปฏิบัติตามคําสั่ง และทําให้เหตุรําคาญยุติ 
ให้ทําการยุติเรื่อง แจ้งผลไปยังผู้ร้องเรียนกรณีไม่ทราบชื่อ ที่อยู่ผู้ร้องเรียน ให้ทําการประชาสัมพันธ์ผลการ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาไปยังประชาชนทั่วไป โดยผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ แต่หากผู้ก่อเหตุ 
ปฏิบัติไม่ผ่านตามคําสั่งกําหนด และเหตุรําคาญยังไม่ยุติ ให้เจ้าหน้าที่ ดําเนินคดีกับผู้ก่อเหตุได้ตามกฎหมาย 
  ข. หากผู้ก่อเหตุไม่ดําเนินการแก้ไขเหตุรําคาญ ตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด  ให้เจ้าหน้าที่ออกคําสั่งทางปกครอง เพ่ือให้ปรับปรุง แก้ไขปัญหา เมื่อผู้ก่อเหตุปฏิบัติตามคําสั่ง
ดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ ดําเนินการตรวจติดตาม หากผู้ก่อเหตุปฏิบัติตามคําสั่ง ทําให้เหตุรําคาญยุติ ให้ยุติเรื่อง 
แจ้งผู้ร้องเรียน กรณีไม่ทราบชื่อ ที่อยู่ผู้ร้องเรียน ให้ทําการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาไปยัง
ประชาชนทั่วไป โดยผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ แต่หากปฏิบัติไม่ผ่านตามคําสั่งที่กําหนดและเหตุ
รําคาญยังไม่ยุติ ให้เจ้าหน้าที่ ดําเนินคดีกับผู้ก่อเหตุได้ตามกฎหมาย 
๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  ดําเนินการตามระบบ แบบแผนที่ตั้งไว้ เมื่อเรื่องร้องเรียน เหตุรําคาญได้รับการแก้ไขปัญหา 
จึงยุติเหตุรําคาญ แล้วแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
๘.  งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 งานเหตุรําคาญ  กลุ่มงานส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  การจัดการปัญหาเหตุรําคาญได้รับการแก้ไขและบรรลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
ทํางานอย่างเป็นระบบและมีแบบแผนที่ชัดเจน เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕ 
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๑.  ชื่อโครงการ  ๓.๒.๓ (๒) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
๒.  หลักการและเหตุผล 
  การจัดการปัญหาเหตุรําคาญ จําเป็นต้องดําเนินการกับแหล่งกําเนิดของปัญหา ซึ่งส่วนใหญ่ 
คือ สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข รวมทั้งการดําเนิน
กิจกรรมอ่ืนๆ เมื่อจัดการกับแหล่งปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องดําเนินการรายงานผล เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อน ได้รับทราบข้อมูลของการแก้ไขดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
๓.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับรู้รับทราบข้อมูลของการดําเนินการ
แก้ไขปัญหาเรื่องที่ได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ไว้กับทางหน่วยงานราชการ 
๔.  เป้าหมาย / ผลผลิต 
  เหตุเดือดร้อนรําคาญ ได้รับการรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และผู้ที่ได้รับเดือดร้อนได้รับทราบผลการแก้ไข 
๕.  พื้นที่ดําเนินการ 
  เทศบาลนครนครสวรรค์ 
๖.  วิธีดําเนินการ 
  หลังจากที่ผู้ก่อเหตุเดือดร้อนรําคาญ ปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครอง และสามารถแก้ไขปัญหา
เหตุรําคาญได้แล้ว ให้ทําการยุติเรื่อง แจ้งผู้ร้องเรียน และหากไม่ทราบชื่อ ที่อยู่ผู้ร้องเรียน ให้ทําการ
ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบดังกล่าวผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หรือหนังสือพิมพ์ชุมชน เป็นต้น 
๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  ดําเนินการตามระบบ แบบแผนที่ตั้งไว้ เมื่อเรื่องร้องเรียน เหตุรําคาญได้รับการแก้ไขปัญหา 
จึงยุติเหตุรําคาญ แล้วแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
๘.  งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
  งานเหตุรําคาญ  กลุ่มงานส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  การจัดการปัญหาเหตุรําคาญได้รับการแก้ไขและบรรลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ผู้ที่ได้รับเดือดร้อนได้รับทราบผลดําเนินการ
แก้ไข และได้รับความพึงพอใจต่อการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 
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1. ชื่อโครงการ  ๓.๒.๓ (3) : โครงการจัดหา Application เพื่อประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เทศบาลเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างมาก มีบทบาทในการดูแล
และให้บริการประชาชนในด้านต่างๆตามอํานาจหน้าที่ ซึ่งต้องการความมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับความ
จําเป็นและความต้องการประชาชนหรือชุมชนในพ้ืนที่ ดังนั้นเพ่ือเป็นช่องทางอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับเทศบาลในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน การนําเสนอ
ข้อคิดเห็น คําติชมได้ด้วยตนเอง การมี Application ของเทศบาลนครนครสวรรค์ให้ประชาชนสามารถโหลดได้
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จึงทําให้เทศบาลสามารถรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว อันจะ
นําไปสู่การมีส่วนร่วมการพัฒนา และการตัดสินใจที่มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลแก่ประชาชน 
 3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือนํามาเป็น
ข้อมูลในการทําแผนงานต่อไป 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เทศบาลมี Applicationให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆของเทศบาล รวมทั้งสามารถ
แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ เสนอข้อคิดเห็นได้ตลอดเวลา 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
6. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 ๒. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
 ๓. จดัทําบันทึกหลังการขอเปิดใช้บริการ 
 ๔. ประสานงานกับทุกฝ่าย สํานัก/กอง ในการแจ้งผู้ร้องเรียน 
 ๕. จัดทําสถิติและระบบงานตามลําดับชั้น 
7. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน  ๓๓,๒๖๔  บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลนครนครสวรรค์ 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๙.๑ มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดําเนินงานของเทศบาลนครนครสวรรค์ 

  ๙.๒ สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ๙.๓ แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
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๓.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
 

1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมเมืองประจําปี  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่
ค่อนข้างใหม่และมีจํานวนหลายฉบับด้วยกัน ทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของการ
กระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอํานาจ เทศบาลนครนครสวรรค์ จึงได้จัดทํา
โครงการประชุมประชาคมประจําปีขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของ
การกระจายอํานาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  
3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ พัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ อีกทาง
หนึ่งด้วย  
4. เป้าหมาย  
   ผู้แทนชุมชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป จํานวน ไม่น้อยกว่า 250 คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลนครนครสวรรค์ 
6. วิธีดําเนินการ  
   5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่  
   5.2 แต่งตั้งคณะทํางาน  
   5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม  
   5.4 เสนอโครงการ 
   5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครสวรรค์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง
ความสําคัญของการกระจาย อํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลนคร
นครสวรรค์ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เทศบาลนคร
นครสวรรค์ โดยกอง วิชาการและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครสวรรค์ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการ จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์และแผนพัฒนาสี่ปี
เทศบาลนครนครสวรรค์ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคมเทศบาลฯ และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์กําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ จํานวน ๑๔ คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ เทศบาลนครนครสวรรค์ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ บางตําแหน่ง ใน
ปัจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ กําหนด เทศบาลจึงต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคล
ในตําแหน่งดังกล่าวมาดํารง ตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ภายในระเบียบกําหนดเพ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและ
แผนงาน เทศบาลนครนครสวรรค์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   เทศบาลนครนครสวรรค์ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนคร
นครสวรรค์เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล และร่างแผนพัฒนาสี่
ปีเทศบาลนครนครสวรรค์  เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ ตามความต้องการของ
ประชาคมและชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์  ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญใน
การต่อต้านการ ทุจริต 
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๑. ชื่อโครงการ : สนับสนุนการจัดประชุมประชาคมคณะกรรมการจัดทําแผนชุมชนและศึกษาดูงาน               
๒.หลักการและเหตุผล 

ระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม  ระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยแก้ไข คําว่า“แผนพัฒนาสามปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” 
หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กําหนดวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 
อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 บัญญัติให้เทศบาลมีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยใช้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ซึ่งเป็นการปรับปรุง 
บํารุงรักษา ตลอดจนการสืบทอดขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมในแต่ละพ้ืนที่ให้คงอยู่และสืบต่อไป จนเกิดเป็น
ความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง แสดง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด     
ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์  เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน  ซึ่งเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ดํารงชีวิตและอยู่อาศัยในชุมชน
นั้น เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตัดสินใจ กําหนดปัญหา ความต้องการของตนเองอย่าง
แท้จริง เป็นการเสริมพลังอํานาจให้แก่ประชาชน องค์กรชุมชน ให้สามารถระดมขีดความสามารถในการจัดการ
ทรัพยากร การตัดสินใจ และควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆในชุมชนมากกว่าการที่จะเป็นฝ่ายของการตั้ง รับ จะได้
ดําเนินการรวบรวมข้อมูล รวบรวมโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และนําข้อมูลที่ผ่านการประชาคม 
นํามาวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตลอดจนโอกาสในการพัฒนาด้านต่างของชุมชน
ทั้งทางด้าน สังคม ประเพณี วัฒนธรรม รวมทั้งวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้มีแบบ
แผนการพัฒนาที่ถูกต้อง ซึ่งเกิดการบูรณาการจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เป็นผลทําให้ประชาชนทุกๆชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องตรงตามวิถีชีวิตและความต้องการ
ของการดําเนินชีวิต ของประชาชนแต่ละคนในชุมชน อย่างยั่งยืนและมั่นคง 

เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นการส่งเสริมและเป็นการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
สนับสนุนการประชุมประชาคม คณะกรรมการจัดทําแผนชุมชน สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนใน
ชุมชน ได้เสนอปัญหาและความต้องการในการดําเนินชีวิตตลอดจนการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
มีความถูกต้องตามบทบาท หน้าที่ และวัฒนธรรมอันดีงาม ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้ทํา โครงการ
ส่งเสริม สนับสนุน การประชุมประชาคม คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน และศึกษาดูงานขึ้น 
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3.  วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้คณะกรรมการ  สมาชิกและประชาชนในชุมชน  จัดทําแผนชุมชนได้รู้หลักการ
การประชุมประชาคม การบริหารงานและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง  

3.2 เพ่ือให้คณะกรรมการ สมาชิกและประชาชนในชุมชน มีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

  3.3 เพ่ือให้ คณะกรรมการ สมาชิกและประชาชนในชุมชน  ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันในการจัดทําแผนชุมชน เพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการของประชาชน 

3.4 เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ทราบถึงความต้องการของประชาชนในชุมชน รวมทั้งทราบ
ถึง อุปสรรค์ ในการพัฒนาชุมชน เพ่ือเข้าสู่แผนพัฒนาเทศบาล  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

๓.๕ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนโดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการณ์
และให้คําปรึกษาในการดําเนินการจัดทําแผน 
4. เป้าหมาย คณะกรรมการชุมชน อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
5. พื้นที่ดําเนินการ บริเวณชมุชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์   สํานักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ 
6. วิธีการดําเนินการ 

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2 ประสานกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
6.3 กําหนดรูปแบบและสถานที่ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
6.4 รวบรวมข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับขั้น เพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 
6.5 ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
6.6  สรุป และประเมินผลการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครสวรรค์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1  คณะกรรม สมาชิกและประชาชนทุกฝ่ายในชุมชน สามารถวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ 
และแนวทางในการแก้ไข จัดลําดับความสําคัญ วางแผนดําเนินการพัฒนาชุมชน และร่วมกันจัดทําประชุม
ประชาคมแผนชุมชนได้  

10.2  ทําให้คณะกรรมการ สมาชิกและประชาชนทุกฝ่ายในชุมชนได้ตระหนักในบทบาท
หน้าที่ของตนเองและเป็นแรงผลักดันในการทํางานด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนตนเองอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

 10.3  ทําให้คณะกรรมการ สมาชิกและประชาชนทุกฝ่าย ได้เรียนรู้ร่วมกันถึงแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา การพัฒนาชุมชน และการจัดทําแผนชุมชน 

10.4  ทําให้เทศบาลฯ ได้ทราบถึงข้อมูลปัญหา ความต้องการของแต่ละชุมชนมาระกอบการ
วางแผนและกําหนดนโยบายการพัฒนาชุมชน เพื่อเข้าสู่แผนพัฒนาเทศบาล  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

10.5  ทําให้ได้รับส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนโดยเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการณ์
และให้คําปรึกษาในการดําเนินการจัดทําแผน 
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3.3.2 ดําเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
1. ชื่อกิจกรรม ประกาศตรวจรับงานจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล  
   เทศบาลนครนครสวรรค์ เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่ าง
ประชาชนโดยกําหนดให้ปิดประกาศตรวจรับงานจ้าง เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย
โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการ และเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ 
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือประกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้างของเทศบาลนครนครสวรรค์  
   3.2.เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านงบประมาณของเทศบาลนครนครสวรรค์ ทําให้เกิดการ       
ใช้อย่างคุ้มค่า  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับข้อมูลข่าวสาร  
5. พื้นที่ดําเนินการ 
  ชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ปิดประกาศตรวจรับงานจ้างหน้าสถานที่ตรวจรับงานจ้างก่อนวันตรวจรับงานจ้าง 1 วัน 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง ของส่วนราชการ  
    6.2 ประชาชนและคณะกรรมการตรวจการจ้างพร้อมกัน ณ สถานที่ตรวจรับงานจ้าง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ 
  สํานักการคลัง เทศบาลนครนครสวรรค์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   การตรวจรับงานจ้างของเทศบาลนครนครสวรรค์ มีความโปร่งใสโดยได้ประกาศให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตของการตรวจรับงาน 
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3.3.3 ดําเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน                                           
๑.  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครนครสวรรค์ 
๒  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดําเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
เทศบาลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย หรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพ่ือนํา
ผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ของ
เทศบาลต่อไป ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 (3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เทศบาลนครนครสวรรค์จึงได้จัดทําโครงการ
การปฏิบัติราชการของเทศบาลนครนครสวรรค์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ เพ่ือให้การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครนครสวรรค์มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้
เทศบาล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กฎหมายกําหนด  
๓.  วัตถุประสงค์  
 ๓.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
 ๓.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ 
ราชการของเทศบาลนครนครสวรรค์และ เป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ
เทศบาลนครนครสวรรค์ 
 3.3 เพ่ือดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลนครนครสวรรค์ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
๕. พื้นที่ดําเนินการ  สํานักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ 
๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.1 ดําเนินการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแบบประเมินประสิทธิภาพขงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)  
 ๖.๒ จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของ เทศบาลนครนครสวรรค์  
 ๖.๓ ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 ๖.๔ การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ 
ปรับปรุงดําเนินการ แก้ไขต่อไป  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
๘. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผดิชอบ  สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครสวรรค์ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑  ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 ๑๐.๒  ให้ทุกสํานัก/กองนําผลการประเมินโดยเฉพาะหน่วยงานที่ผลการประเมินคะแนนที่ได้ ๐ – ๑ 
คะแนน ไปปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการให้ดียิ่งข้ึนต่อไป 
 ๑๐.๓  ให้ทุกสํานัก/กองปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับ
เรื่องนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด 
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มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑  มีการจัดวางระบบและการรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

๔.๑.๑ มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  

๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของกิจกรรม : 
การตรวจสอบภายใน เป็นการตรวจทานการปฏิบัติงานตามภารกิจอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับการบริหาร

งบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี การ
วิเคราะห์ประเมินผลความเพียงพอของการควบคุมภายในหน่วยงานสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดขึ้น โดยการตรวจสอบภายในถือเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติที่จะต้องมีการ
กระท าที่เป็นขั้นตอนตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการก าหนด อีกทั้งยังช่วยในการก าหนดให้มีลักษณะงาน 
วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทางที่ถูกต้องและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ ดังนั้ นการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน ประกอบกับมีระเบียบข้อบังคับตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะช่วย
ท าให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 
 นอกจากนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ยังเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามนัยแห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของ    
ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการอีกด้วย   

๓. วัตถุประสงค์ :  
 ๓.๑ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ในการบริหาร
ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการก ากับดูแลรักษาทรัพย์สินของทาง
ราชการและป้องกันการผิดพลาด การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงาน 
 ๓.๒ เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ทางด้านการเงิน ด้านการ
บัญชีและ   ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องของทุกหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมถูกต้อง 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการตรวจทานการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย
และมาตรการที่หน่วยงานได้ก าหนด ตลอดจนข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
ด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
 ๓.๔  เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้บั งคับบัญชา ได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ งานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมทั้งข้อมูลรายละเอียดข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบ ส าหรับการพิจารณาตัดสินใจเลือก
แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
 ๓.๕ เพ่ือสอบทานรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของทุกหน่วยงาน ว่ามีความ
เพียงพอเหมาะสมและสามารถลดข้อบกพร่องหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้หรือไม่เพียงใด 
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 ๓.๖ เพ่ือตรวจทานการปฏิบัติงานตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ของทุกหน่วยงานว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่เพียงใด   
 ๓.๗ เพ่ือเป็นการติดตามและประเมินผล ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ/แนะน าหรือแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีความถูกต้องเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อหน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต : หน่วยงานในสังกัดตามก าหนดโครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลนคร
นครสวรรค์ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ : ส านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ฯลฯ 

๖. วิธีการด าเนินการ : มีรายละเอียดดังนี้ 
๖.๑ การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในเรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับงานของ 

หน่วยงานที่ต้องท าการตรวจสอบในรายละเอียด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถประเมิน ความเสี่ยงใน
ชั้นต้นเพ่ือก าหนดประเด็นที่คาดว่าเป็นปัญหาส าคัญที่ควรตรวจสอบ ก่อนจะด าเนินการตรวจสอบได้อย่าง
เหมาะสมและเป็นระบบ    

๖.๒ การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เพ่ือประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายใน เพ่ือให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดวางไว้นั้นได้น าไปปฏิบัติตามที่ก าหนด และ
ผลงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร    

๖.๓ การประเมินความเสี่ยง เพ่ือช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความเสี่ยงหรือความน่าจะเป็นที่อาจ
เกิดขึ้น และเป็นผลท าให้การท างานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความส าคัญ
ในระดับสูง ก็ควรวางแผนการตรวจสอบทันที ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวาง แผนการตรวจสอบ
ประกอบด้วย  

• การระบุปัจจัยเสี่ยง เป็นการค้นหาถึงสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงขึ้น ภายในองค์กร  
• การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อสามารถระบุสาเหตุความเสี่ยงภายใน องค์กรแล้ว ก็ท าการ

วิเคราะห์ว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นมีผลกระทบอย่างไรต่อองค์กรและมีโอกาสหรือ ความถี่ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด 
ผลกระทบที่เกิดอาจเทียบกับจ านวนเงินที่ต้องเสียไปจากการด าเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ หรือการระบุ
ผลกระทบเป็นปริมาณหรือตัวเลข  

• จัดล าดับความเสี่ยง โดยน าหน่วยงานหรือกิจกรรมมาวางแผนการตรวจสอบตามเกณฑ์การ
ประเมินความเสี่ยงจากสูงมากไปหาน้อยสุด  
   ๖.๔ การวางแผนการตรวจสอบ จากผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความ
เสี่ยงจะสามารถพิจารณาได้ว่าควรวางแผนการตรวจสอบระยะยาวในหน่วยงานหรือกิจกรรมใด เมื่อได้ก าหนด
แผนการตรวจสอบระยะยาวแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องก าหนดแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยการน าข้อมูล
จากแผนการตรวจสอบระยะยาวในแต่ละปีมาจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี 

๖.๕ การวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในควรจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจให้
สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจ าปี ในการวางแผนปฏิบัติงานต้องอาศัยข้อมูลจากการส ารวจข้อมูล
เบื้องต้น การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งผลการประเมินความ เสี่ยง เพ่ือให้การวางแผน
ปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่มีความส าคัญ การวางแผนการปฏิบัติงานควรจัดท า
เป็นลายลักษณ์อักษรและมีลักษณะยืดหยุ่นโดยสามารถแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมตามสภาวการณ์ได้
ตลอดเวลา  
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๗. ระยะเวลาด าเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (แผนระยะสั้นจัดท าทุกปี) 

๘. งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลนครนครสวรรค์ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ : 
 ๑๐.๑ เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) และความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน (Transparency) ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์   

๑๐.๒ เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ (Accountability and 
Responsibility) ท าให้องค์กรได้ข้อมูลหรือรายงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบและเป็นพ้ืนฐานของหลักความ
โปร่งใส (Transparency) และความสามารถตรวจสอบได้ (Auditability)    

๑๐.๓ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and Effectiveness of 
Performance) ขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลทุก
ด้านในการปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อมูลส าคัญที่ช่วยปรับปรุงระบบงาน ให้สะดวก รัดกุม ลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อน และ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา ช่วยลดเวลา และค่าใช้จ่าย เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานในการประสานงาน และลดปัญหาความไม่ เข้าใจในนโยบาย    

๑๐.๔ เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้การจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็น ประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร   

๑๐.๕ เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตใน
องค์กร ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนรวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสความส าเร็จของงาน   
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๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของกิจกรรม : ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ ๖ ได้ก าหนดให้หน่วยรับตรวจด าเนินการติดตามประเมินผล
มาตรฐานการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไป
ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เทศบาลนครนครสวรรค์จึงได้มีการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในตามทีร่ะเบียบก าหนด  
3. วัตถุประสงค์ :  

๓.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลมาตรฐานการควบคุมภายในของเทศบาลนครนครสวรรค์ (ในระดับ
องค์กร) 

๓.๒ เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์     
ผู้ก ากับดูแล คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบตามแบบท่ีก าหนดไว้ตามระเบียบฯ   

3.๓ เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ตรงตามระยะเวลาที่ระเบียบฯ ก าหนด  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต : หน่วยงานในสังกัดของเทศบาลนครนครสวรรค์ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ : ส านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ 
6. วิธีด ำเนินกำร :  

๖.1 ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลนคร
นครสวรรค์  

๖.๒ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในทุกส านัก/กอง  
๖.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส านัก/กอง ด าเนินการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการ

ควบคุมภายใน  
๖.๔ ทุกส านัก/กอง พิจารณาด าเนินการปรับปรุงค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องและ

เป็นปัจจุบัน (กรณีมีการโอนย้ายของพนักงาน) 
๖.๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในส านัก/กอง ด าเนินการประเมิน

องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  ตามแบบ ปย. 1 ประกอบด้วย 
สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสารและการ
ติดตามประเมินผล พร้อมทั้งประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปย. 2  

๖.๖ เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลนครนครสวรรค์ 
ด าเนินการรวบรวมเพ่ือจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับ
องค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดส่งรายงานให้กับผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน    
๗. ระยะเวลาด าเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
8. งบประมำณด ำเนินกำร : ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลนครนครสวรรค์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ :  
๑๐.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
๑๐.๒ ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
๑๐.๓ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีกำรติดตำมประเมินระบบควบคุมภำยใน โดยด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุง        
หรือบริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับ
ดูแล 

 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของกิจกรรม : 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่ งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท า
ให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนด
หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้นและพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ เทศบาลนครนครสวรรค์พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กร มีแนวทาง
ในการก าหนดระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานจึงไดก้ าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในของเทศบาลนครนครสวรรค์ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์ :  
3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป

อย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น  

3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง  

3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต : เพ่ือให้การควบคุมภายในของเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  

๕. พื้นที่ด ำเนินกำร : ส านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ 
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๖. วิธีด ำเนินกำร :   
5.1 ออกค าสั่งเพ่ือแต่งตั้งคณะท างานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6     
5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ

ตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือด าเนินการ
สรุปข้อมูล  

5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ  

๗. ระยะเวลำด ำเนินกำร : ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 

8. งบประมำณ : ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ : ทุกส านัก/กองของเทศบาลนครนครสวรรค์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ : 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา  
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ไดด้ าเนินการแก้ไข  

 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
 10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
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1. ชื่อมำตรกำร : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลนครนครสวรรค์ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร : 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้เทศบาลนครนครสวรรค์ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนิน
กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น 
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะ
บรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความ
เสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลด
ความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้
ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค์ : 
 3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยงในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ  
 3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุม ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด  
 3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้ เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต : ทุกส่วนราชการของเทศบาลนครนครสวรรค์ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร :  ส านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ 

6. วิธีด ำเนินกำร : 
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลนครนครสวรรค์ (ระดับ

องค์กร) จัดส่งรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี  
 6.2 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลนครนครสวรรค์น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ 
ปอ.3) ไปด าเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)  
 6.3 หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลนครนครสวรรค์รายงานผลการด าเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในเทศบาลนครนครสวรรค์ 
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 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลนครนครสวรรค์ประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือ
จะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป  

6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  

7. ระยะเวลำ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ 

8. งบประมำณ : ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลนครนครสวรรค์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ : 
 10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง  
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้
ก ากับดูแลภายใน เวลาที่ก าหนด 
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4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำมช่องทำง        
ที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
 ๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล เกี่ยวกับกำร
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ำยข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง 

1. ชื่อมำตรกำร : มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและแนวทางการบริหารงานบุคคลให้ประชาชนได้รับรู้  

2. หลักกำรและเหตุผล : 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ เน้นให้การ

บริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม มีการตรวจสอบการเข้าถึง
ข้อมูลโดยให้ประชาชนได ้ รับรู้ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  
 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง 
ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินงานของเทศบาลนครนครสวรรค์ จึงได้จัดให้มีมาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและแนว
ทางการบริหารงานบุคคลให้ประชาชนได้รับรู้   เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กรและให้
ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแนวทางการบริหารงานบุคคลของเทศบาลนครนครสวรรค์ได้ 

 3. วัตถุประสงค์ :  
3.1 เพ่ือให้เกิดประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแนวทางการบริหารงานบุคคลของเทศบาลนคร

นครสวรรค์ 
3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต : ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร : เทศบาลนครนครสวรรค์ 

6. วิธีด ำเนินกำร :  
6.1 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระเบียบฯ หลักเกณฑ์ฯ หนังสือสั่งการในด้านการบริหารงานบุคคล ของ

เทศบาล      โดยปิดประกาศประชาสัมพันธ์ และรวบรวมข้อมูลไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล  
6.2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครต่าง ๆ และประกาศผลโดยปิดประกาศประชาสัมพันธ์และ

ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ของเทศบาล    

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร : 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร : ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ : งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ :  
๑๐.๑ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแนวทางการบริหารงานบุคคลของเทศบาลนครนครสวรรค์ 

 ๑๐.๒ การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส 
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 ๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงบประมำณ กำรรับ -
จ่ำยเงิน กำรหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของทำงรำชกำร    

1. ชื่อกิจกรรม :  กิจกรรมการรายงานผลการด าเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบ 
๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร : 
 การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้องประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้กับประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ กฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการท างานเป็น
กระบวนการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ไม่พบข้อบกพร่อง ประกาศให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
๓. วัตถุประสงค ์: 
 ๓.๑ เพ่ือเกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 ๓.๒ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
 ๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง 
 3.4 เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น 
4. เป้ำหมำย/ ผลผลิต :  ผู้บริหาร และประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร : เทศบาลนครนครสวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
๖. วิธีด ำเนินกำร : 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ภายในเก้าสิบวัน นับ
แต่วันสิ้นปี  และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามประกาศกระทรวงหมาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ทุกสามเดือน ส่งงบ
แสดงฐานะการเงิน ให้ชุมชนในเขตเทศบาลทุกชุมชน และส่ง สตง. คลังจังหวัด ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด เพ่ือ
ตรวจสอบต่อไป 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร : ทุกปีงบประมาณ (ระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน) 
8. งบประมำณด ำเนินกำร : ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ : ส านักการคลัง เทศบาลนครนครสวรรค์ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ :  

๑๐.๑ มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๐.๒ มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๑๐.๓ มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
๑๐.๔ เป็นแนวทางในด้านการก าหนดนโยบาย การวางแผนงาน การตัดสินปัญหาหรือวินิจฉัยสั่งการ

ของผู้บริหารให้เป็นไปได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
๑๐.๕ เป็นข้อมูลให้กับประชาชนและหน่วยงานภายนอกที่ขอข้อมูล 
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1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการน าเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร :  
ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้พัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นโดยได้ก าหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่นจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีการบันทึกบัญชี และการ
จัดท ารายงานการเงินตามรูปแบบที่ก าหนดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic 
Local Administrative System : e-LAAS) เทศบาลนครนครสวรรค์ เล็งเห็นประโยชน์ของการน าระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นมาใช้และพร้อมเป็นหน่วยงานสนับสนุนองค์ความรู้ให้องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นสามารถด าเนินการน าระบบดังกล่าวมาใช้งานได้อย่างจริงจัง โดย จัดการพัฒนาศักยภาพด้านการเงิน
และบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ELAAS) ด้านระบบข้อมูลรายรับ-ระบบ
ข้อมูลรายจ่าย”ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ยังไม่สามารถเข้าใจและด าเนินการท าระบบดังกล่าว
ได้ให้สามารถเข้าใจความรู้พ้ืนฐานวิชาชีพทางการบัญชีอันจะเป็นการเสริมความพร้อมในการใช้ระบบบัญชี
อิเลคทรอนิคส์ได้ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยมีครู  ก  ของเทศบาลฯ เป็นผู้ให้การ
ความรู้และดูแลอย่างใกล้ชิด 

การจัดท าระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการเริ่มต้นสร้างมาตรฐานการท างาน และ
สร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะน ามาซึ่งฐานข้อมูลที่
สะท้อนถึงความเป็นจริงในการบริหารงานของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการจัดท าระบบบัญชีฯ 
ครั้งนี้ ประกอบด้วยระบบงานย่อยในด้าน ระบบงบประมาณ ระบบรายรับ ระบบรายจ่าย และระบบบัญชี โดย
เป้าหมายในการจัดสร้างระบบบัญชีฯ เป็นระบบที่สะท้อนถึงการควบคุมการปฏิบัติงานทั้งหมด ในส่วนงานคลัง 
เป็นส่วนที่มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนระบบการท างานให้มีมาตรฐาน และการพัฒนาได้อย่างดี เนื่องจากไม่
ว่าจะเป็นระบบในการจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย โดยเฉพาะการบัญชีในระบบเกณฑ์คง
ค้าง ที่มีมาตรฐานการลงบัญชีที่เป็นสากลเหมือนกันทั่วโลก  

๓. วัตถุประสงค ์: 
๓.๑ เพ่ือรวมรวบข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ส่วนกลาง สะดวกในการรับรู้ข้อมูลที่รวดเร็ว  
๓.๒ เพ่ือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ซึ่ง

น าไปสู่การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๓.๓ เพ่ือสะดวกในด้านการตรวจสอบระบบบัญชีให้กับหน่วยงานตรวจสอบ หรือประชาชนที่ขอข้อมูล 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต : 
ทุกส านัก/กอง หน่วยงานในเทศบาลนครนครสวรรค์และหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบทั้งภายนอก

และภายในรวมทั้งประชาชน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร : ทุกส านัก/กอง หน่วยงานในเทศบาลนครนครสวรรค์ 
๖. วิธีด ำเนินกำร : 

ผู้ใช้ทุกคนต้องจะต้องมีรหัสผ่านเพ่ือที่จะสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดในระบบได้ และน าเข้า
ข้อมูลซึ่งประกอบด้วยการท างาน 4 ระบบ คือ  
 ระบบงบประมาณ  เป็นระบบย่อยส าหรับการบริหารจัดการงบประมาณ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและการโอนงบประมาณในระหว่างปีงบประมาณเป็นระบบตั้งต้นส าหรับการบริหารทางด้าน
การเงินโดยการรับจ่ายเงิน ในระบบจะเชื่อมโยงกันกับงบประมาณและการลงบัญชีให้โดยอัตโนมัติ 
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 ระบบข้อมูลรายรับ  เป็นระบบย่อยส าหรับการบริหารจัดการเรื่องรายรับขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส าหรับกระบวนการรับเงินภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง รวมทั้งกระบวนการจัดเก็บเงิน
รายได้ที่เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง สามารถเชื่อมโยงกับระบบแผนที่ภาษีในส่วนที่เป็นภาษีบ า รุง
ท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย รวมทั้งอากรและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ โดยเมื่อมีการรับเงินในระบบแล้ว 
ระบบจะลงบัญชีให้โดยอัตโนมัติ 
 ระบบข้อมูลรายจ่าย  เป็นระบบย่อยส าหรับการบริหารจัดการเรื่องการจ่ายเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่การจัดท ารายงานขอซื้อ/ขอจ้าง การท าสัญญา ฎีกา การเบิกจ่าย จนถึงการพิมพ์เช็ค ใบถอน 
ใบโอนเงินธนาคาร นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงในส่วนของการยืม/คืน เงินงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมการ
รับ/คืน เงินประกันสัญญา ประกันซอง ประกันผลงาน ประกันสัญญาเช่าและอ่ืนๆ ส าหรับการลงบัญชีเป็นการ
ลงบัญชีให้โดยอัตโนมัติ ส าหรับระบบรายจ่ายผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามบริหารการใช้จ่ายงบประมาณได้
จากระบบงาน 
 ระบบบัญชี  เป็นระบบย่อยส าหรับการบริหารจัดการทางด้านบัญชี รายงานทางการเงิน ซึ่งสามารถ
ออกรายงานเพ่ือแสดงสถานะการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นรายวัน รายเดือน  รายไตรมาส 
และประจ าปี 
 ระบบรายงานผู้บริหาร  เป็นระบบย่อยส าหรับการแสดงรายงานต่าง ๆ ทางด้านการเงินการคลังให้กับ
ผู้บริหารท้องถิ่นและของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการเรียกดูข้อมูลการปฏิบัติงานต่าง ๆ การรับ – 
จ่ายเงินและงบการเงินต่าง ๆของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมทั้งประเทศ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร : ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ : ส านักการคลัง  เทศบาลนครนครสวรรค์ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ : 
 ๑๐.๑ อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าบัญชีได้ถูกต้อง   
ปิดบัญชีได้เร็ว ตรวจสอบได้ 

๑๐.๒ ท าให้การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
๑๐.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถบันทึกบัญชีและปิดงบแสดงฐานะการเงินได้เป็นปัจจุบัน 
๑๐.๔ ข้อมูลที่ได้จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ สามารถวิเคราะห์เพ่ือจัดท าเป็นข้อมูล เช่น ข้อมูลการ

จัดท าบัญชีงบดุลประชาชาติ(UNSNA) ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (GDP)  
๑๐.๕ ข้อมูลจากระบบบัญชีเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องสูง มีมิติที่หลากหลาย ท าให้ได้รับข้อมูล  ที่

ละเอียดและรวดเร็วกว่าข้อมูลที่เก็บในปัจจุบัน 
๑๐.๖ เกิดความโปร่งใส ภาคสาธารณะสามารถตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
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 ๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรจัดหำพัสดุ 

1. ชื่อกิจกรรม :  กิจกรรมการใช้สถานที่กลางส าหรับรับซองและเปิดซองสอบราคา 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร :  
ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง สถานที่กลางส าหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัด

จ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งสถานที่กลาง หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้เป็นศูนย์รวม
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างและเป็นสถานที่ส าหรับใช้ในการรับซองและเปิดซองของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครนครสวรรค์มีการใช้สถานที่กลางส าหรับรับซอง และเปิดซองสอบราคา 

๓. วัตถุประสงค ์: 
๓.๑ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสอบราคา  
๓.๒ เพ่ือรับซองและเปิดซองสอบราคา 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต : ผู้ประสงค์จะยื่นซองสอบราคา ทุกราย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร : 
 ๕.๑ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ 
 ๕.๒ ห้องประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 4 เทศบาลนครนครสวรรค์ 

๖. วิธีด ำเนินกำร : 
๖.๑ เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้รับซองสอบราคา 
๖.๒ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
๖.๓ คณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร : ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ : ส านักการคลัง  เทศบาลนครนครสวรรค์ 

๑๐. ตัวชี้ วัด/ผลลัพธ์ : เทศบาลฯ ได้ผู้รับจ้างโครงการสอบราคา และโครงการที่ประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นธรรม โปร่งใส 
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1. ชื่อกิจกรรม :  กิจกรรมให้ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานด้านพัสดุระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS 

๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร : 
 ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้พัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Electronic Local Administrative System: e-LAAS) โดยด าเนินการผ่านระบบออนไลน์ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ระบบอินเตอร์ เน็ต เทศบาลนคร
นครสวรรค์ เล็งเห็นประโยชน์ของการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นมาใช้และพร้อม
เป็นหน่วยงานสนับสนุนองค์ความรู้ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถด าเนินการน าระบบดังกล่าวมาใช้งานได้
อย่างจริงจัง และให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านพัสดุ ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากร
ของเทศบาลนครนครสวรรค์ทุกส านัก/กอง ที่ยังไม่สามารถเข้าใจและด าเนินการท าระบบดังกล่าวได้ให้สามารถ
เข้าใจ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดท าเอกสารแนบท้ายสัญญา เป็นการเสริม
ความพร้อมในการใช้ระบบบัญชีอิเลคทรอนิคส์ได้ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยมีครู  ก  
ของเทศบาลฯ เป็นผู้ให้ความรู้และดูแลอย่างใกล้ชิด 
    การจัดท าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการเริ่มต้นสร้างมาตรฐานการ
ท างาน และสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะน ามาซึ่ง
ฐานข้อมูลที่สะท้อนถึงความเป็นจริงในการบริหารงานของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

๓. วัตถุประสงค ์: 
๓.๑  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดท า

เอกสารแนบท้ายสัญญา ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลนครนครสวรรค์ทุก
ส านัก/กอง 

๓.2 เพ่ือให้บุคคลากรสามารถใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท างานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบฯ 

๓.3 เพ่ือให้การบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ 

๔. เป้ำหมำย/ผลผลิต : ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลนครนครสวรรค์ทุกส านัก/กอง 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร : ทุกส านัก/กอง หน่วยงานในเทศบาลนครนครสวรรค์ 

๖. วิธีด ำเนินกำร : 
 ผู้ ใช้ทุกคนต้องมีรหัสผ่านเพ่ือสามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้ การด าเนินการขอซื้อขอจ้าง
ประกอบด้วย กาจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง การอนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดท าเอกสารแนบท้าย
สัญญา/ข้อตกลง การลงนามเอกสารแนบท้ายสัญญา/ข้อตกลง การโอนสิทธิ์การรับเงิน การจัดท าบันทึกต่อท้าย
สัญญา และการลงนามต่อท้ายสัญญา 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร : ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ : ส านักการคลัง  เทศบาลนครนครสวรรค์ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ :  
 สามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ส่วนกลางได้ มีความทันสมัย และตรวจสอบได้ ผู้บริหารสามารถรู้
ข้อมูลทางการเงิน/การคลังได้ สะดวกในการรับรู้ข้อมูลที่รวดเร็ว ลดการท างานที่ซับซ้อน สามารถอ านวยความ
สะดวกในด้านการตรวจสอบระบบบัญชีให้กับ สตง. ได้  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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1. ชื่อกิจกรรม :  กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร : 
   เนื่องจากเทศบาลนครนครสวรรค์ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจ หน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึ งการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้
เทศบาลมี อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม 
โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ – จัดจ้างของเทศบาลทุกโครงการและกิจกรรม  

3. วัตถุประสงค์ :  
3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลนครนครสวรรค์  
3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต :  
   เพ่ือด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาล
ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไร้สาย  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร : เทศบาลนครนครสวรรค์ และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ 

6. วิธีด ำเนินกำร :  
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  

   - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
   - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
   - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
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  6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น   

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร : 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร : ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ : ส านักคลัง เทศบาลนครนครสวรรค์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ : 
10.1 ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
10.2 ผลลัพธ์  

   - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
   - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน – สามารถลดปัญหาการ
ร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  
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๔.๓ กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 
๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่

ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ 

1. ชื่อโครงกำร : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น  และ
พนักงานเทศบาล 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร : 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม เสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่าง ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน อย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้อง
มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ กระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น 
เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ส านักปลัดเทศบาล จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล 

3. วัตถุประสงค์ :  
 3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ และพนักงานเทศบาลเพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
 3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ และพนักงานเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยืน่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน  
 3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ และพนักงานเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจมิ
ให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต  
 3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ และพนักงานเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจ
ในแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต : 
 ผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์จ านวน 10 คน สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์จ านวน 24 คน 
และพนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์จ านวน 15 คน รวม 49 คน  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร : ส านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์หรือนอกสถานที ่
6. วิธีด ำเนินกำร : 
 6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม  

 6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร : (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร : จ านวน 7๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : ส านักปลัดเทศบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ :  
 10.1 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ และพนักงานเทศบาลได้เพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
 10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ และพนักงานเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ หนี้สิน  
 10.3 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ และพนักงานเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจมิให้
ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต  
 10.4 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ และพนักงานเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
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1. ชื่อโครงกำร : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร :  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
ส าคัญประการหนึ่งที่เทศบาลนครนครสวรรค์  ไดด้ าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ หน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถ น าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น เทศบาลนครนครสวรรค์จึงได้มีการจัดส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ เจริญก้าวหน้า  
3. วัตถุประสงค์ : 
 3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตาม บทบาทและอ านาจหน้าที่  
 3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย  
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง   
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต : สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์จ านวน 24 คน  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร : ทั้งในเทศบาลนครนครสวรรค์และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร : 
 6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในเทศบาลนครนครสวรรค์และ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี  
 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภา ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ  
 6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่าน นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
 6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ทราบ  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร : (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมำณด ำเนินกำร : จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : ส านักปลัดเทศบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ : จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ จ านวน 24 ราย ได้รับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  
 10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ  
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  
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4.3.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรตำม
กระบวนกำร และวิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด 

1. ชื่อกิจกรรม : “กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร : 
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก

ส าคัญที่ใช้ ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะ
เป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดย
ความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกัน  

นอกจากจะท าให้เทศบาลนครนครสวรรค์ มีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ 
ยังสร้างความ น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริต นายกเทศมนตรี
นครนครสวรรค์จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภา
ร่วม เป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานของเทศบาลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  

3. วัตถุประสงค์ :  
 3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
 3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  
 3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น  

4. เป้ำหมำย :  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ จ านวน 24 คน  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร : เทศบาลนครนครสวรรค์ 

6. วิธีกำรด ำเนินงำน : 
 6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม  
 6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้างโครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  
 6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

7. ระยะเวลำด ำเนินงำน : (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร : ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร :  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครสวรรค์ 

10. ผลลัพธ์ : 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
 10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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1. ชื่อกิจกรรม : “กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร : 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ
และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท า
หน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้าง แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการ
สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย อ านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายใน
ต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจ ระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร 
และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลนคร
นครสวรรค์เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติงาน จึงได้
ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน  

3. วัตถุประสงค์ :  
 3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี
ส่วนร่วมในการท างาน 
 3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
 3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  
4. เป้ำหมำย สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ จ านวน 24 คน  

5. พื้นที่ด ำเนินงำน : เทศบาลนครนครสวรรค์ 

6. วิธีด ำเนินงำน : 
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ 

เช่น  
  - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครนครสวรรค์ 
จ านวน ๒ คน 
  - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ จ านวน 3 คน  
  - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ จ านวน 3 คน  
 6.2 สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ สอบถาม
เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและความต้องการของ
ประชาชน  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร : (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมำณด ำเนินกำร : ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : ส านักปลัดเทศบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ :  
การพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองความต้องการของประชาชน 

เกิดทัศนคติที่ดี  
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๔.๔ เสริมพลังกำรมีส่วนร่วม (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
 ๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต 
1. ชื่อกิจกรรม : การจัดกิจกรรมของหลักสูตร “โตไปไม่โกง” บูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร : 
 การทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยเป็นปัญหาที่หนักหน่วงยาวนาน ท าลายประเทศทุกด้าน พฤติกรรม
การทุจริตคอร์รัปชั่นฝังรากลึกในสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนาน และทวีความรุนแรงมากขึ้น มีอิทธิผลอย่างมาก
ต่อการแปรเปลี่ยนค่านิยมดีงามเดิมของสังคมไทย ที่ยึดมั่นในความสุจริตค่อยๆ มาเป็นการยอมรับการ
คอร์รัปชั่นว่าเป็นเรื่องธรรมดา พฤติกรรมการคอร์รัปชั่นมีความสลับซับซ้อน ถ้ามีผู้มีอ านาจที่ทุจริตข้ามา
เกี่ยวข้องการปราบปรามจึงเป็นไปโดยความอยากล าบาก ความพยายามที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถท าให้
คอร์รัปชั่นหมดไปได้ การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นจึงเป็นอีกมาตรการที่ส าคัญโดยต้องเริ่มต้นที่จิตส านึกของ
แต่ละบุคคลที่ต้องมีความเข้มแข็งยึดมั่น ในความสุจริต รังเกียจพฤติกรรม การทุจริตคอร์รัปชั่นพร้อมที่ต่อสู้กับ
ความไม่ถูกต้องโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน และเชื่อว่าการสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง นี้จะเป็นรากฐานส าคัญ
ที่ท าให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลดี
ที่สุด 
 ส านักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ ตระหนักถึงความส าคัญการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต
คอร์รัปชั่น เชื่อว่าการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเยาวชน จะเป็นรากฐานส าคัญที่ท าให้เยาวชนเติบโตขึ้ นเป็น
พลเมืองที่ดีมีคุณภาพ จึงด าเนินการส่งครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนหลักสูตร “โตไปไม่โกง” จัดโดยกรมส่งเริมการปกครองท้องถิ่น และได้ด าเนินการให้ครูที่ผ่านการ
อบรมดังกล่าวนั้นร่วมกันจัดท าคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตร “โตไปไม่โกง”บูรณาการเข้า
กับหลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละช่วงชั้น เพ่ือให้ครูผู้สอนน าไปใช้จัดการเรียนการสอนในแต่ละช่วงชั้น ใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นไปในแนวทางเดียวกัน บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดในหลักสูตร
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

3. วัตถุประสงค ์ : 
3.1 เพ่ือสร้างค่านิยมให้กับนักเรียนด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเป็นธรรมทาง

สังคม กระท าอย่างรับผิดชอบ เป็นอยู่อย่างพอเพียง 
3.2 นักเรียนมีจิตส านึก มีความเข้มแข็งยึดมั่นในความสุจริต ป้องกันและแก้ไขปัญหา ต่อต้านความไม่

ถูกต้องการทุจริตคอร์รัปชั่น 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต :   
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ “โตไปไม่โกง” ในหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้ น

ประถมศึกษาปีที่ 1-6   1 ชั่วโมง/สัปดาห์  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร : โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 

6. วิธีด ำเนินกำร : 
6.1 น าเสนอผู้บริหารขอความเห็นและอนุมัติด าเนินการ 
6.2 เชิญผู้บริหารโรงเรียนประชุมชี้แจงหารือการด าเนินงาน 
6.3 ส่งศึกษานิเทศก์เข้าอบรมวิทยากรแกนน าการจัดกิจกรรม “โตไปไม่โกง” 
6.4 ส่งครูเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการการจัดกิจกรรม “โตไปไม่โกง” 
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6.5 ประชุมปฏิบัติการครูที่ผ่านการอบรม จัดท าคู่มือการจัดกิจกรรม “โตไปไม่โกง”ของทุกชั้นปี ให้
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์น าไปใช้จัดการเรียนรู้ 

6.6 นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน (หน่วยศึกษานิเทศก์) 
6.7 โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงานส่งหน่วยศึกษานิเทศก์  ส านักการศึกษา  เทศบาลนคร

นครสวรรค์  ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน  หน่วยศึกษานิเทศก์สรุปรวบรวมส่งจังหวัดทุกวันที่ 20 ของเดือน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร : ทุกปีการศึกษา 

8. งบประมำณด ำเนินกำร : ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ : 
10.1 โรงเรียนส่งเสริมจัดกิจกรรมเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง 

 10.2 นักเรียนมีพฤติกรรมแสดงออกตามค่านิยมของหลักสูตร 5 ประการ  ความซื่อสัตย์สุจริต  มีจิต
สาธารณะ  ความเป็นธรรมทางสังคม  กระท าอย่างรับผิดชอบ  เป็นอยู่อย่างพอเพียง 
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๔.๔.๒ บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมเมืองเทศบาลนครนครสวรรค์ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร : 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และ
ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือ
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนพัฒนา
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

3.วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.เป้ำหมำย/ผลผลิต : ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

5.พื้นที่ด ำเนินกำร :  เทศบาลนครนครสวรรค์ 

6.วิธีด ำเนินกำร : 
6.1 เชิญตัวแทนส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพ้ืนที่ มาร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม

แก้ปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู้ 
6.2 เพ่ือน าปัญหาความต้องการ ที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ไปเป็นข้อมูลในการ

ด าเนินการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการท างาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

8. งบประมำณด ำเนินกำร : ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและ
แผนงาน เทศบาลนครนครสวรรค์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ : 
  เทศบาลนครนครสวรรค์ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีน าไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อไป 
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