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ค าน า 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  (พ.ศ. 2566 - 
2570)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและกลไก    
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีความสุจริตโปร่งใส  การบริหารราชการ        
ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต  ตลอดจน
แสดงให้เห็นถึงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 
20  ปี  (พ.ศ. 2561 - 2580)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561 - 2580)  ประเด็นที่  21      
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ส าหรับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกอบด้วย  4  มิติ  รวมทั้งสิ้นจ านวน 73  โครงการ  ดังนี้ 
 มิติที่ 1  การสร้างวัฒนธรรมสุจริต  จ านวน 46  โครงการ 

มิติที่ 2  การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส  จ านวน 16  โครงการ 
มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  จ านวน 6  โครงการ 
มิติที่ 4  การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              

จ านวน 5  โครงการ 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
(พ.ศ. 2566 - 2570)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน  
ของคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช               
รวมถึงการก่อให้ เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาและความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานของ              
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 
1.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช             
มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริต 
ที่อาจเกิดขึ้น  ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุม
และการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น   ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  จ าแนกเป็น 7  ประเภท ดังนี้ 
1)  การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง  และการเงินการคลัง  ส่วนใหญ่

เกิดจากการละเลยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2)  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

3)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5)  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย           

ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
7)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถสรุป
เป็นประเด็นได้  ดังนี้ 

1)  โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแต่พบว่า  ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

 2)  สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม   
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย   ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้ม                
ที่จะท าพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

 3)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน        
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

 4)  การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน 
แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด  ได้แก่   
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
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5)  การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง    
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม  “รายได้พิเศษ”  ให้กับตนเองและครอบครัว 

6)  การขาดจริยธรรม   คุณธรรม  ในสมัยโบราณ   ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรม                
ที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและ
เกรงกลัวบาปน้อยลง  และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่ งขึ้น  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ งมากกว่า                  
ที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7)  มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี  คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นยกย่องคนที่มี เงิน   คนที่ เป็นเศรษฐี   มหาเศรษฐี  คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง  ด้วยเหตุนี้                 
ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป  และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 

2. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง    

และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ  ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ           
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perception Index – CPI)  ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  (Transparency International – IT)  
จากการเผยแพร่คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perception Index – CPI)  ประจ าปี 2563  
ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 36  คะแนน  จากคะแนนเต็ม 100  คะแนน  ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจาก ปี 2562   
แต่ในส่วนของอันดับได้ปรับลดลงเป็นล าดับที่ 104  จากอันดับ 101  และเป็นอันดับที่ 6  ของประเทศอาเซียน   
10  ประเทศ  โดยล่าสุดผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยในปี 2564 ได้ 35 คะแนน   
ลดลงจากปี 2563  จ านวน 1 คะแนน  ส่งผลให้ตกลงไปอยู่ที่อับดับ 110 จาก 180 ประเทศ  ย่อมสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน 

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา   ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม      
การป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน  
การทุจริต  (United  Nations  Convention  Against  Corruption - UNCAC)  พ.ศ. 2546  การจัดตั้งองค์กร 
ตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3  ฉบับ  แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม  
ที่ลดน้อยถอยลง  สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม  ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง  (Vertical  Relation)  หรืออีกนัยหนึ่ง  
. 
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คือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน   โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้อง
และพวกพ้อง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ          
คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้   ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึก          
ในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว   ผนวกกับปัจจัย
ทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การท างานของกลไก
หรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ  ขาดความเข้มแข็ง   

ปัจจุบันส านักงาน ป.ป.ช.  มุ่งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการป้องกันการทุจริต  จึงได้ด าเนินการจัดท าคู่มือ  "แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)"  เพ่ือเป็นเครื่องมือ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติ    
ให้มีประสิทธิภาพโดยได้พัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  ให้มีความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ      
ที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้  แผนระดับที่ 1  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  แผนระดับที่ 2  สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 21  การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  แผนการปฏิรูปประเทศ  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ  
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย   และนโยบายและแผนระดับชาติ           
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  ในส่วนเป้าหมายที่ให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและ
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ   โดยมีตัวชี้วัด คือ ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption  Perceptions Index : CPI)  ของประเทศไทย  และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน                
ในการต่อต้านการทุจริต  และแผนระดับที่ 3  ที่เกี่ยวข้อง  คือ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  โดยน าหลักธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกในการพัฒนากรอบ   
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบ
การประเมินคุณธรรณและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency  
Assessment : ITA)  เพ่ือให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ  ที่ก าหนดไว้ว่าในปี  พ.ศ. 2570  หน่วยงาน  
ที่เข้าร่วมการประเมิน ITA  ทั้งหมด (ร้อยละ 100)  ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป  รวมทั้งประเทศไทย  
ต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1  ใน 43        
และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57  คะแนน 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
ในทางปฏิบัติสอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี  (พ.ศ. 2561 - 2580)  แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561 - 2580)  ประเด็นที่  21  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   นโยบายและแผนระดับชาติ                      
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส  สร้างค่านิยม
วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส  (พ.ศ. 2566 - 2570)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เพ่ือก าหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ /กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ          
ทีเ่ป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 



4 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1)   เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อสาธารณชน 
2)   เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต  โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น  ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  การขัดกันแห่งผลประโยชน์  และแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 

3)   เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปตาม         
หลักธรรมาภิบาล  เปิดเผย  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
 4)   เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต  ให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 5)   เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ที่มีประสิทธิภาพ  เข้มแข็ง  และลดการทุจริต 

4. เป้าหมาย 
 1)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุข    
แก่ประชาชนท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม            
การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2)    เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
3)  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ

ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
4)  กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครศรีธรรมราชที่มคีวามเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
5)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท า  

การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
6)  คดีทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชลดลง 
7)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านเกณฑ์การประเมิน  ITA  (85  คะแนนขึ้นไป)    

ในปี  พ.ศ. 2570 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
1)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์   
ในการต่อต้านการทุจริต  (Anti-Corruption)  จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล 
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

2)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหาร    
กิจการบ้านเมืองที่ด ี (Good Governance)  มีความโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได ้

3)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ  รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง 
ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

4)  สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ          
ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและ    
ให้ความร่วมมือกัน เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 



 

ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต           

เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ          
รวมจ านวน 73  โครงการ  ดังนี้ 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง
ว ัฒ น ธ ร ร ม
สุจริต 

1.1 การเสริมสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการก า ร เ ม ือ ง
ฝุา ยบริหาร   ข้าราชการ
การเมืองฝุายสภาท้องถิ่น 
และฝุายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1)  การก าหนดขั้นตอน
และระยะเวลาการให้ 
บริการประชาชนของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - - - -  

 2)  มาตรการ "ส่งเสรมิ
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช" 
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  3)  มาตรการการจัดท า
ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ย
จรรยาบรรณข้าราชการ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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  4)  โครงการพัฒนา
ความรู้ด้านกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง            
กับการปฏิ บั ติ ง าน 
ส า ห รั บ บุ ค ล า ก ร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  5)  โครงการจัดท า
จดหมายข่าวเผยแพร่
ความรู้ทางกฎหมาย
ด ้ า น ว ิ น ั ย แ ล ะ          
คดีปกครอง 
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  6)  โครงการจัดท า
จดหมายข่าวเผยแพร่
ความรู้  ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายสามัญ
ประจ าบ้าน    
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  7)  โครงการฝึกอบรม
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากร
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง  
ส ่ ว น ท ้ อ ง ถิ ่ น       
เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
วัฒนธรรมองค์กรสุจริต 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000  

  8)  โครงการจัดท า
จดหมายข่าว อบจ.นศ. 
ร่วมปูองกันและต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน 
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  9)  โครงการเชิดชูเกียรติ 
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐาน 
ด ้ว ย ค ว า ม ว ิร ิย ะ
อุตสาหะ และซื่อสัตย์
สุจริต 

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

  10)  โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติ กรรมสุขภาพ 
ลด ละ เลิกบุหรี่ 

138,600 138,600 138,600 138,600 138,600  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 1.2  การเสริมสร้างจิตส านึก
แ ล ะ ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก        
แก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

11) โครงการฝึกอบรม
ซ้อมแผนปฏิบัติการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
และกู้ภัยทางน้ า 

100,000 
 
 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 
 
 

100,000  

  12)  โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ เรื่องอัคคีภัย
ในสถานศึกษา   

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

 

  13)  โครงการอบรม
อาสาสมัครหน่วยกู้ภัย
เครื อข่ า ยองค์ ก าร
บริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

400,000 
 
 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 
 
 

400,000 
 
 
 

 

  14)  โครงการฝึกอบรม
การปูองกันและระงับ
อัคคีภัย 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000  

  15)  โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพเกษตร
ท ฤ ษ ฎี ใ ห ม่ ต า ม
แ น ว ท า ง ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

2,167,000 2,167,000 2,167,000 2,167,000 2,167,000  

  16)  โครงการด้านการ
พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ   
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  

  17)  โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000  

  18)  โครงการอนุรักษ์
และฟื้นฟูปุาชายเลน/
ชายหาด 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

 

  19)  โครงการจัดการ
ขอ ง เ สี ย อั น ต ร า ย   
จากชุมชน จั งหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

163,000 163,300 163,300 163,300 163,300 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  20)  โครงการฝึกอบรม
มั คคุ เ ทศก์ท้ อ งถิ่ น
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

500,000 
 
 

500,000 
 
 

500,000 
 
 

500,000 
 
 

500,000 
 
 

 

  21)  โครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน
ด้านการท่องเที่ยว 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

 

  22)  โครงการฝึกอบรม
พัฒนาผู้ตัดสินกีฬา 
และผู้ ฝึ กสอนกีฬา 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000  

  23)  โครงการด้าน
การปูองกันควบคุม
โรคติดต่อ อุบัติใหม่
และอุบัติซ้ าและภัย 
ที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

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

  24)  โครงการด้าน
การแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก 

454,000 454,000 454,000 454,000 454,000  

  25)  โครงการฝึกอบรม
ด้านกายภาพบ าบัด
และการใช้อุปกรณ์
กายภ าพใน ชุมชน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

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

  26)  โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่าย
สาธ ารณสุ ขร ะดั บ
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิและ
ตติยภูมิ 

496,000 496,000 496,000 496,000 496,000  

  27)  โครงการฝึกอบรม
อาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

323,000 323,000 323,000 323,000 323,000  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  28)  โครงการฝึกอบรม
ผู้น าออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

190,000 190,000 190,000 190,000 190,000  

  29)  โครงการส่งเสริม
สุขภาพและสร้างสุขภาพ
การดูแลผู้ปุวยเรื้อรัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

212,000 212,000 212,000 212,000 212,000  

  30)  โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุ คลากร
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับ อปท. 

218,750 218,750 218,750 218,750 218,750  

  31)  โครงการด้านการ
พัฒ น า ศ ั ก ย ภ า พ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
และประชาชนในการ
สร้างสุขภาพเชิงรุก 

395,000 395,000 395,000 395,000 395,000  

  32)  โครงการอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านสาธารณสุข 

500,000 976,000 976,000 976,000 976,000  

  33)  โครงการฟื้นฟู
ผู้ปุ วยติด เตียงด้ วย
การแพทย์แผนไทย 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  

  34)  โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  

  35)  โครงการกองทุน
ฟื ้น ฟูส ม ร ร ถ ภ า พ
ร ะ ด ั บ จ ั ง ห ว ั ด
นครศรีธรรมราช 

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000  

 1.3 การเสริมสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน 

36)  โครงการจิตอาสา 
“ เ ร า ท า ค ว า ม ดี     
ด้วยหัวใจ” บ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ 

50,000 100,000 100,000 100,000 100,000  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

  37) โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กและ
เ ย า ว ช น จ ั ง ห ว ั ด
นครศรีธรรมราช 

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

  38)  โครงการส่งเสริม
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ใ น
โรงเรียน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  

  39)  โ ค ร ง ก า ร
โรงเรียนคุณธรรม 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  

  40)  โครงการส่งเสริม
การด าเนินชีวิตตาม
ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง 

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

  41)  โครงการลูกเสือ 
เ น ต ร น า ร ี ข อ ง
โ ร ง เ รีย น ในสัง กัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

150,000 150,000 180,000 200,000 200,000  

  42)  โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
ตามหลักศาสนาอิสลาม 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  

  43)  โครงการฝึกอบรม
เยาวชน พี่เลี้ยง 

300,000 
 

300,000 300,000 300,000 300,000  

  44)  โ ค ร ง ก า ร       
ค่ายเยาวชน เรียนรู้
จากภูสู่ทะเล 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  

  45)  โครงการฝึกอบรม
พัฒนาทักษะกีฬ า 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000  

  46)  โครงการปูองกัน  
ก า ร จ ม น้ า ใ น เ ด ็ก 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

395,000 395,000 395,000 395,000 395,000  

 
รวม 

จ านวน   
46 

 โครงการ 

จ านวน  
29,642,350  

บาท 

จ านวน 
30,168,650 

บาท 

จ านวน 
30,198,650

บาท 

จ านวน 
30,218,650 

บาท 

จ านวน 
30,218,650 

บาท 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการด้วย
ความโปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

47)  โครงการเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการบรหิาร
งบประมาณ 

- - - - -  

  48)  โครงการเสริมสร้าง
คว าม โปร่ ง ใส กา ร
ด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - - - -  

 2.2  มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

49 )   ก า ร ปร ะ ชุ ม
ระหว่างปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  
หัวหน้าส่วนราชการ 
และหัวหน้าฝุายสังกดั
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - - - -  

  50 )   ก า ร ก า หน ด
ขั ้ น ต อ น แ ล ะ
ระยะ เ วล า กา ร ให้ 
บริ ก า ร ป ระ ชา ชน 
ขององค์การบริหาร
ส่ ว น จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช 

- - - - -  

51)  การให้บริการ
ประชาชนในช่วงเวลา
พักกลางวัน 

- - - - -  

52)  โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ป ร ะ ช า ช น ที่ มี ต่ อ  
การ ให้บริ การของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - - - -  

5 3 )   ก า ร ส า ร ว จ
สอบถามความพึงพอใจ 
การใช้บริการรถสุขา
เคลื่อนที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

- - - - -  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

54)  มาตรการแสดง
เจตนารมณ์ในการน า
หลักคุณธรรมมาใช้ใน
ก า ร บ ริ ห า ร ง า น   
ของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช  
ด้ ว ย ก า ร จั ด ท า    
แผนปฏิบัติการปูองกัน
ก า ร ท ุ จ ร ิ ต เ พื ่ อ
ยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

 

5 5 )   ม า ต ร ก า ร      
NO  Gift  Policy 

- 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

 

56)  มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปรง่ใส
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

 

57)  มาตรการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกัน
ก า ร ทุ จ ริ ต เ พื่ อ
ยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

 

58)   โครงการเพิ่ม
ปร ะสิ ทธิ ภ าพกา ร
จั ด เ ก็บราย ได้ ขอ ง
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - - - -  

  59)  มาตรการการ
จัดท านโยบายคุณธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.3 มาตรการลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

6 0 )   ก า ร จั ด ท า
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 

- - - - -  

61)  การก าหนดขั้นตอน
และระยะเวลาการ
ให้บริการประชาชนของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - - - -  

 62)  โครงการฝกึอบรม 
สัมมนาด้านผังเมืองรวม
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

250,000 
 
 

250,000 
 
 

250,000 
 
 

250,000 
 
 

250,000 
 
 

 

 
รวม จ านวน 16 โครงการ 

จ านวน  
250,000 

บาท 

จ านวน  
250,000 

บาท 

จ านวน  
250,000 

บาท 

จ านวน  
250,000 

บาท 

จ านวน  
250,000 

บาท 

 

3. การส่งเสรมิ
บทบาทและ
ก า ร มี ส่ ว น
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

63)  การประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- - - - -  

  64)  โครงการจัดเวที
ประชาคม   

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000  

  65)  ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

  66)  กิจ กรรมกา ร
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

- - - - -  

 3.2  การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้อง เรี ยน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

67)  มาตรการจัดการ
เรื่ องราวร้องทุกข์ /
ร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

- - - - -  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน  และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

68)  โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วม
ขอ งป ร ะช า ชน ใ น        
การปกครองท้องถิ่น 

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

 
รวม จ านวน 6 โครงการ 

จ านวน  
850,000 

บาท 

จ านวน  
850,000 

บาท 

จ านวน  
850,000 

บาท 

จ านวน  
850,000 

บาท 

จ านวน  
850,000 

บาท 

 

4.  การยกระดับ
ก ล ไ ก ก า ร
ตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1   การ จั ด ว า ง ร ะบบ
ตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต 

69)  มาตรการบริหาร
จั ดการค ว า ม เ สี่ ย ง   
การทุจริตขององค์การ
บริ หารส่ วนจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

 

 70)  กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

- - - - -  

 71)  โ ค ร ง ก า ร
จั ด ท า แ ผ น ก า ร  
ตร ว จสอบภา ย ใน
ประจ าปี 

- - - - -  

 4.2 การส่งเสริมบทบาท 
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

72)  กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

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

 4.3 มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

73)  มาตรการจัดให้มี
ระบบและช่องทาง 
การรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ ยวกับการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

 

 
รวม จ านวน 5 โครงการ 

จ านวน  
500,000 

บาท 

จ านวน  
500,000 

บาท 

จ านวน  
500,000 

บาท 

จ านวน  
500,000 

บาท 

จ านวน  
500,000 

บาท 
 

 

รวมท้ังสิ้น จ านวน 73 โครงการ 
จ านวน  

31,242,350  
บาท 

จ านวน  
31,768,650  

บาท 

จ านวน  
31,798,650  

บาท 

จ านวน  
31,818,650  

บาท 

จ านวน  
31,818,650  

บาท 
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ส่วนที่ 3 
 
มิติที่  1.   การสร้างวัฒนธรรมสุจริต  

  1.1  การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่น  และฝุายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ล าดับที ่ 1 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  การก าหนดขั้นตอน  และระยะเวลาการให้บริการประชาชนของ 
                                                องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการตามแนวทางหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีเพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยก าหนดขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการประชาชน ในงานบริการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ปี พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  

หมวด 5  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 29 ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน
หรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่ งจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและ
ระยะเวลาการด าเนินการรวมทั้งรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ท าการของส่วนราชการ 
และในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้ 

หมวด 7  การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มาตรา 37 
ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน หรือติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน
ให้ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบ
เป็นการทั่วไป ส่วนราชการใดมิได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใด และ ก.พ.ร.พิจารณาเห็นว่างานนั้น   
มีลักษณะที่สามารถก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้ หรือส่วนราชการได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. 
เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร. จะก าหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้ 

ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องตรวจสอบให้ข้าราชการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง 

3.  วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

4.  กลุ่มเปูาหมาย  
 ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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5.  วิธีด าเนินการ   
 1)  แจ้งส่วนราชการในสังกัดตรวจสอบขั้นตอนการให้บริการ และระยะเวลาการให้บริการ ตามประกาศฯ 
ว่าถูกต้อง และเป็นปัจจุบันแล้วหรือไม่ หากมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในขั้นตอนใดให้จัดท าใหม่ให้เป็นปัจจุบัน  
 2)  ส่วนราชการที่มีงานบริการอื่น ๆ ที่ให้บริการประชาชนอยู่ในปัจจุบันให้จัดท าข้ันตอนการให้บริการ 
และระยะเวลาการให้บริการ  
 3)  จัดท าแผนภูมิ ขั้นตอนการให้บริการ ส าหรับงานบริการในความรับผิดชอบทุกงานให้สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการให้บริการและระยะเวลาการให้บริการที่ก าหนด พร้อมติดไว้ ณ จุดให้บริการ 
 4)  รวบรวมจัดท ากระบวนงาน ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศให้ประชาชนทราบ  

 6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน   
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1)  มีแผนภูมิ ขั้นตอนการให้บริการที่สอดคล้องกับขั้นตอนการให้บริการ และระยะเวลาการให้บริการ
พร้อมติดไว้ ณ จุดให้บริการ ส าหรับงานบริการในความรับผิดชอบทุกงาน 
 2)  ประกาศให้ประชาชนทราบ 

ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  ในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 ล าดับที่  2  

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช"  

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ. 2561  ลงวันที่  5 ตุลาคม 2561  เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  อันน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและ
เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนมากขึ้น  
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ทั้งนี้  เพ่ือให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐานและ
มาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

3.  วัตถุประสงค์ 
1)  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สร้างความโปร่งใส  

มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
2)  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ  

เป็นเครื่องมือตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตาม 
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3)  ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4)  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กร และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในทุกระดับ        
โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบ ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคมตามล าดับ  

5)  ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

5.  วิธีด าเนินการ 
จัดท าแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ในรูปแบบของประกาศ  พร้อมแจ้งทุกส่วนราชการทราบเพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  และให้บุคลากรในสังกัด              
ลงนามรับทราบทุกคน  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  http://www. nakhonsi.go.th  และปิดประกาศ  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  กองการเจ้าหน้าที ่

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570  

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         กองการเจ้าหน้าที ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต    
 ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
  ผลลัพธ์  
 บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ล าดับที่  3 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  มาตรการจัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ. 2561  ลงวันที่  5 ตุลาคม 2561  เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อันน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและเป็นที่เชื่อถือ
ไว้วางใจของประชาชนมากขึ้น  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตระหนักและให้ความส าคัญยิ่งที่จะด าเนินการตาม
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มุ่งส่งเสริมให้ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
ตระหนักในหน้าที่ศักดิ์ศรีข้าราชการควรแก่การไว้วางใจและเชื่อมั่นของประชาชน  ด ารงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงาม  
สมกับความเป็นข้าราชการ และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล มีความโปร่งใสและ
เป็นธรรม จึงประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 3.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นกรอบในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามประมวลจริยธรรม

ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ. 2561 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

5.  วิธีด าเนินการ 
จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชในรูปแบบ

ของประกาศ  พร้อมแจ้งทุกส่วนราชการทราบเพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  และให้บุคลากรในสังกัดลงนาม
รับทราบทุกคน  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช http://www.nakhonsi.go.th และปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
 ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ผลลัพธ์  
 บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ล าดับที่  4 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง          
กับการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาโครงการ 
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐเป็นตัวแทนของรัฐในการบริหารงานของแผ่นดิน มีเปูาหมายสูงสุดคือ  

“ประโยชน์สุขของประชาชน”  โดยได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจ 
ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐในการปฏิบัติงานจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน โดยมุ่งหวังให้ข้าราชการ 
หรือเจ้าหน้าที่รัฐผู้ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบ ก ากับ ดูแล จัดการ ตัดสินใจ เกี่ยวกับทรัพยากรของชาติ           
และให้บริการสาธารณะเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและต่อประเทศ ดังนั้นผู้มีอาชีพ  “ข้าราชการ”   
หรือ “เจ้าหน้าที่รัฐ”  จึงถูกคาดหวังจากประชาชนว่าจะประพฤติตนอย่างซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละ        
ยึดความถูกต้องเป็นธรรม เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐจึงจ าเป็นต้องมีพฤติกรรม
ทางจริยธรรมสูงในการท างาน ซึ่งหมายถึงการเป็นคนดีและคนเก่งไปพร้อมกัน  แต่เนื่องด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
เป็นเรื่องของจิตส านึก ซึ่งแต่ละคนจะได้รับการปลูกฝังมาแตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการตรากฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ขึ้นมา เพื่อควบคุม หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
ตามเปูาหมายสูงสุดของการบริหารงานของแผ่นดิน ดังนั้นผู้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐนอกจากต้องมีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการแล้ว จะต้องทราบเข้าใจและมีความตระหนักรู้ใน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติราชการด้วย  

ฝุายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานรักษาวินัยการด าเนินการ
ทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และงานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง    
ทีไ่ด้รับมอบหมาย ซึ่งรวมถึงงานเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายด้านวินัย รวมทั้งกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
ดังนั้น จึงได้จัดท า “โครงการจัดท าจดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้ด้านวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  ขึ้น  

3.  วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 

และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2)  เพ่ือให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ใช้ความรู้ที่ได้รับเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง 
3)  เพ่ือให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เกิดจิตส านึก และมีความตระหนักรู้ ในการเป็นข้าราชการที่ดี และเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี 
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4.  กลุ่มเปูาหมาย 

 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

5.  วิธีด าเนินการ 

จัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวินัย คุณธรรมและจริยธรรมให้กับข้าราชการ  

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบของจดหมายข่าว เผยแพร่โดยการแจ้งเวียน 

ไปยังทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์  

กองการเจ้าหน้าที่  และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  http://www.nakhonsi.go.th  

และปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  (เผยแพร่ผ่าน http://www.nakhonsi.go.th)              

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

         กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ผลผลิต 

 1)  เผยแพร่จดหมายข่าวความรู้ด้านวินัย คุณธรรมและจริยธรรม  เดือนละ 1 ฉบับ  รวมจ านวน 12 ฉบับ  

ในปีงบประมาณ 

 2)  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านวินัย

คุณธรรมและจริยธรรม   

  ผลลัพธ์  

 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านวินัย

คุณธรรมจริยธรรม สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  ด ารงตนเป็นข้าราชการที่ดีและเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี 
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ล าดับที ่ 5 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการจัดท าจดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายด้านวินัย  
                                               และคดีปกครอง 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
 สืบเนื่องจาก ฝุายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์และ   
งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เล็งเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิ
และหน้าที่ตามหลักกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการจากค าพิพากษาของศาลปกครองให้แก่          
ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน     
ในหน่วยงาน ในเรื่องของกฎหมายด้านวินัยและคดีปกครอง ทั้งในเชิงปูองกันและแก้ไขปัญหาที่อาจน าไปสู่    
ข้อพิพาททางปกครอง ฝุายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้จัดท า
โครงการจดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายด้านวินัยและคดีปกครอง เพ่ือการปฏิบัติราชการที่ดีแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคคลทั่วไป  สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้อย่างถูกต้องต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์ 
   1)  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านวินัยและคดีปกครอง ให้กับข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2)  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านวินัยและคดีปกครองให้กับข้าราชการ  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

3)  เพ่ือให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
น าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวันได้ 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

5.  วิธีด าเนินการ 
 จัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ความรู้ทางกฎหมายด้านวินัยและคดีปกครอง ให้กับข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบของจดหมายข่าว เผยแพร่โดยการแจ้งเวียน 
ไปยังทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง เว็บไซต์   
กองการเจ้าหน้าที่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช http://www. nakhonsi.go.th และ
ปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ (เผยแพร่ผ่าน http://www.nakhonsi.go.th)     

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  

    1)  เผยแพร่จดหมายข่าวความรู้ทางกฎหมายด้านวินัยและคดีปกครองเดือนละ 1 ฉบับ รวมจ านวน  12 ฉบับ 
ในปีงบประมาณ 

2)  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้
เกี่ยวกับการปูองกันและต่อต้านการทุจริต 

 ผลลัพธ์ 
 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ

การปูองกันและต่อต้านการทุจริต สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมปูองกันและต่อต้านการทุจริต 
 

ล าดับที่  6 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการจัดท าจดหมายข่าวเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายสามัญประจ าบ้าน  

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันที่จัดท าขึ้นนี้ เพื่อให้ข้าราชการลูกจ้างประจ า       

และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย 
เพ่ือปูองกันไม่ให้กระท าความผิด และมีมุมมองที่ว่า “กฎหมาย...ไม่วุ่นวายอย่าง ที่คิด”  เพราะที่ผ่านมา     
เมื่อได้ยินค าว่ากฎหมายคนส่วนใหญ่มักมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากจนไม่อยากเรียนรู้  แต่ความเป็นจริงแล้วการใช้ชีวิต
ของทกุคนต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายโดยไม่รู้ตัวและกฎหมายยังเป็นสิ่งช่วยอ านวยความสะดวกให้กับเราเป็นอย่างมาก 

ดังนั้น  การใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและด าเนินชีวิตด้วยความเรียบร้อยได้นั้น เพราะเรามีตัวบทกฎหมาย   
ที่เปรียบเสมือนเข็มทิศช่วยน าทางให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ ตั้งแต่เกิดจนตายพวกเราทุกคน
ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย เราจึงมีชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้  เราจึงมีหนังสือรองรับการเกิด เราจึงมีคนเลี้ยงดู มีคนให้
การศึกษา มีสิทธิต่าง ๆ ในสังคม ซึ่งทุกอย่างด าเนินไปโดยที่เราไม่ได้นึกถึงว่านี่คือ “กฎหมาย”  ดังนั้น  จะเห็นว่า
กฎหมายเป็นสิ่งจ าเป็น และไม่ใช่เรื่องยุ่งยากที่เราคิดอีกต่อไป และกฎหมายเป็นสิ่งที่ “ยิ่งรู้ก็ยิ่งดี ยิ่งเข้าใจก็ยิ่ง
มีประโยชน์กับตัวเราเอง” 

ฝุายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้พิจารณา
เล็งเห็นและตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ที่อาจส่งผลให้เกิดประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดังนั้นเพ่ือเป็นการปูองกัน
ส่งเสริม และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อกฎหมายดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการจัดท าจดหมายข่าวเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสามัญประจ าบ้าน  

 

22 

http://www/


 

3.  วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 

 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

5.  วิธีด าเนินการ 

จัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสามัญประจ าบ้านให้กับข้าราชการ  

ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบของจดหมายข่าว เผยแพร่โดยการแจ้งเวียน

ไปยังทุกส่วนราชการ  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ 

กองการเจ้าหน้าที่และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช http://www.nakhonsi.go.th  

และปิดประกาศ  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์  กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  (เผยแพร่ผ่าน http://www.nakhonsi.go.th)     

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

         กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

          ผลผลิต  

     1)  เผยแพร่จดหมายข่าวความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสามัญประจ าบ้าน  เดือนละ 1  ฉบับ  

รวมจ านวน  12  ฉบับ  ในปีงบประมาณ 

 2)  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้

เกี่ยวกับกฎหมายสามัญประจ าบ้าน  

 ผลลัพธ์ 

บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับข่าวสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย    

ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายที่ก าหนด  
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ล าดับที่  7 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :   โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร    

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต  

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักในการให้บริการสาธารณะ     

เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบ าบัดทุกข์

บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น 

ดังนั้น ประชาชนในท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่นั้น การประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็นส่วนส าคัญ บุคลากรต้องเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม  

มีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม    

เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

พ.ศ. 2540, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช      

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 12 กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนที่ 3 การพัฒนาข้าราชการ ข้อ 268 

การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ด าเนินการเอง หรือมอบหมายให้ส านักงาน ก.จ.     

หรือผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ หรือด าเนินการร่วมกับส านักงาน ก.จ. หรือส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนที่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควรและข้อ 266 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูน

ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรมอันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรม

ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ 

และเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน โดยก าหนดให้มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษา

ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล   

โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และเล็งเห็นความส าคัญ      

ของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ การเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตส านึก 

ในการเป็นข้าราชการที่ดี  อันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

และประชาชนผู้รับบริการ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ขึ้น 
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3.  วัตถุประสงค์ 

1)  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถ             

น าหลักคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 

2)  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน บุคลากรตระหนักถึง

วิธีการและมาตรการปูองกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐอย่างมีหลักธรรมาภิบาล 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 

บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  จ านวน  100 คน  

5.  วิธีด าเนินการ 

1)  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

2)  เสนอขออนุมัติโครงการ 

3)  ส ารวจรายชื่อผู้เข้าอบรมประสานงานติดต่อวิทยากรและสถานที่อบรม 

4)  ด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง 

5)  ด าเนินการจัดอบรม 

6)  ด าเนินการเบิกจ่าย 

7)  สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 

2566 

ปีงบประมาณ 

2567 

ปีงบประมาณ 

2568 

ปีงบประมาณ 

2569 

ปีงบประมาณ 

2570 

350,000.-บาท 350,000.-บาท 350,000.-บาท 350,000.-บาท 350,000.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

       กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

         1)  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมอบรม จ านวน  100 คน 

  2.  บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณธรรม

จริยธรรมหลักธรรมาภิบาล ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
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ล าดับที่  8 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการจัดท าจดหมายข่าว อบจ.นศ.  ร่วมปูองกันและต่อต้าน   
การทุจริตคอร์รัปชัน 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
ในปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันจัดเป็นปัญหาส าคัญและแพร่กระจายขยายวงกว้างไปทั่วโลก 

รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งจากการศึกษาพบว่าในประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชันแทรกซึมอยู่ในทุกวงการทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศ โดยพบมากในกรณีการร่วมงานกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน  
ท าให้ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม 
เสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ เหตุผลหลักที่ท า ให้ปัญหา การทุจริตคอร์รัปชัน    
ในประเทศไทยยังคงอยู่เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่เอ้ือให้เกิดการทุจริตและเป็นอุปสรรค
ในการปูองกันและปราบปราม อาทิเช่น ค่านิยมรักความสะดวกสบาย การสนใจ  เพียงผลประโยชน์เพียงน้อยนิด 
ทีต่นจะได้รับโดยไม่สนใจผลประโยชน์มหาศาลที่ส่วนรวมต้องเสียไป การยกย่องคนที่มีฐานะทางการเงิน
มากกว่ายกย่องคนดีมีคุณธรรม การยอมรับความช่วยเหลือและให้การช่วยเหลือกับผู้ที่เอ้ือประโยชน์ให้ตน     
ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนโดยไม่ค านึงถึงความถูกผิด และวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่อยู่คู่สังคมไทย
มาเป็นเวลายาวนาน ประกอบกับปัญหาความล่าช้าและความไม่โปร่งใสในการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งการละเลย
การปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เรื้อรัง
สะสมมานานและเป็นปัจจัยที่เอ้ือให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอย่างมาก  การทุจริตคอร์รัปชันในปัจจุบันมีลักษณะ
เป็นวัฏจักรและเป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบการทุจริตที่แตกต่างหลากหลาย 
เช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ     
การทุจริตในการให้สัมปทาน ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องมีการปลูกฝังค่านิยมที่สร้างสรรค์ มีกลไก หรือเครื่องมือที่จะควบคุมให้เจ้าหน้าที่รัฐเกิดพฤติกรรมในเชิงบวก
และปูองกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมในเชิงลบ ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันในการปูองกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน   

ดังนั้นเพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือนปลุกจิตส านึกให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตระหนักถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน 
และส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการปูองกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ฝุายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
กองการเจ้าหน้าที่  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จึงได้จัดท าโครงการ
จัดท าจดหมายข่าว “อบจ.นศ. ร่วมปูองกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งด าเนินการต่อเนื่องทุกปี      
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและต่อต้านการทุจริต ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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3.  วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและต่อต้านการทุจริต ให้กับข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2)  เพ่ือให้ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

รู้เท่าทันถึงรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชันในปัจจุบัน และสามารถน าความรู้ที่ได้รับปูองกันตนเองให้ห่างไกล   
จากการทุจริตคอร์รัปชัน 

3)  เพ่ือให้ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
มีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
บุคลากรในสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

5.  วิธีด าเนินการ 
 จัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและต่อต้านการทุจริต ให้กับข้าราชการ  

ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบของจดหมายข่าว เผยแพร่            
โดยการแจ้งเวียนไปยังทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  รวมทั้งเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช http://www.nakhonsi.go.th     
และปิดประกาศ  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
        ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ   (เผยแพร่ผ่าน http://www.nakhonsi.go.th)  

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

      1)  เผยแพร่จดหมายข่าวอบจ.นศ.ร่วมปูองกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  เดือนละ 1 ฉบับ  
รวมจ านวน 12 ฉบับ  ในปีงบประมาณ 
 2)  บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับ
การปูองกันและต่อต้านการทุจริต 
  ผลลัพธ์ 

บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการปูองกัน
และต่อต้านการทุจริต  สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมปูองกันและต่อต้านการทุจริต 
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ล าดับที่  9 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 
ด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
 ข้าราชการ/พนักงานของรัฐเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข 
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นการที่ประชาชนจะมี
ความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ/พนักงานของรัฐทุกคน    
หากข้าราชการ/พนักงานของรัฐเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนอง
คุณแผ่นดิน ด้วยการกระท าทุกสิ่งเพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญนี้จึงได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์         
ด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยก าหนดให้มีการสร้างขวัญก าลังใจให้กับข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผลการปฏิบัติ
ราชการดีเด่น ให้ได้รับรางวัล เพ่ือเป็นการตอบแทนคุณความดีและสร้างแรงจูงใจให้ได้มีความวิริยะอุตสาหะ
และพัฒนาศักยภาพของตนเองและส่วนราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการตามที่                
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด ซึ่งนอกเหนือจากการพิจารณาให้ความดี ความชอบ เป็นกรณีพิเศษ
และการให้ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (โบนัส) แล้วควรจะพิจารณาให้รางวัลพิเศษอ่ืนด้วย 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณาแล้วเห็นว่าการยกย่องบุคลากรที่ประพฤติตนดี 
ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอและ
เป็นที่ยอมรับจากบุคลากรด้วยกัน ด้วยการให้รางวัลตอบแทนหรือประกาศเกียรติคุณให้ประจักษ์กับสาธารณะชนทั่วไป
จะเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและเกิดความภาคภูมิใจกับบุคลากรผู้นั้น  ทั้งยังเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรท่านอ่ืนให้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีอีกทางหนึ่งด้วย  
จึงก าหนดให้มี “กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ขึ้น 

3.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเชิดชูเกียรติให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสร้างขวัญและก าลังใจ สร้างแรงจูงใจ    

ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช                

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
บุคลากรในสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

5.  วิธีด าเนินการ 
1)  วางแผนงาน/แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
2)  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 
3)  แจ้งส่วนราชการเสนอชื่อบุคคลและส่วนราชการ 
4)  ส่วนราชการ/โรงเรียน ส่งแบบเสนอชื่อ/แบบประวัติและผลงาน 
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5)  คณะกรรมการคัดเลือกฯ ด าเนินการคัดเลือกและสรุปผล/รับรองผล 

 6)  คณะกรรมการคัดเลือกฯ รายงานผลการคัดเลือกต่อนายกฯ 
7)  ออกประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น  
8)  จัดกิจกรรมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร     

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
20,000.-บาท 20,000.-บาท 20,000.-บาท 20,000.-บาท 20,000.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

      1.  บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นในกลุ่มประเภทต่างๆ 
 2.  สร้างขวัญก าลังใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  ผลลัพธ์ 

บุคลากรมีขวัญและก าลังใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
 

ล าดับที่  10 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลด ละ เลิกบุหรี่ 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
 การเสพติดยาสูบเป็นพฤติกรรมที่ท าให้สุขภาพเสื่อมโทรม เจ็บปุวยด้วยโรคเรื้อรังและเสียชีวิตก่อนเวลา 
โดยเฉลี่ยผู้สูบบุหรี่ที่ไม่เลิกสูบครึ่งหนึ่งจะเจ็บปุวยด้วยโรคจากการสูบบุหรี่ และเสียชีวิตก่อนเวลา 10 ปี ยิ่งไปกว่านั้น 
คนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 54,512 คนต่อปี (พ.ศ.2557) เสียชีวิตจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง 8,278 
คนต่อปี (IHME : International Health Metric Evaluation 2018) และมีคนไทยปุวยด้วยโรคที่เกิดจากการ
สูบบุหรี่ ที่ยังมีชีวิตอยู่กว่า 1,000,000 คน (องค์การอนามัยโลก) จากผลการส ารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของ
ประชากรในปี 2564 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวนทั้งสิ้น 57 ล้านคน 
พบผู้สูบบุหรี่ 9.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17.4 และการสูบบุหรี่นอกจากก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพยังส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจครัวเรือนที่ยากจน ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค การขาดรายได้ 
เมื่อเจ็บปุวยและเสียชีวิตก่อนเวลาอย่างไรก็ตามความสูญเสียจากการสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ปูองกันหรือลดความรุนแรง
ของปัญหาได้ โดยการปูองกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเสพติดบุหรี่ ช่วยและรักษาคนที่สูบบุหรี่แล้วให้เลิก และ
ปูองกันคนไม่ สูบบุหรี่จากควันบุหรี่มือสอง 
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 การใช้กฎหมายเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของยาสูบ เป็นมาตรการที่ส าคัญในกระบวนการควบคุม 
การสูบบุหรี่ เช่น การจ ากัดพ้ืนที่ในการสูบบุหรี่เพ่ือคุ้มครองสุขภาพและสิทธิของผู้ไม่สูบบุหรี่ทั้งในที่สาธารณะ 
ในที่ท างานและที่อ่ืน  ๆการปูองกันไม่ให้เด็กติดบุหรี่ เช่น ห้ามขายบุหรี่แก่เด็ก  ก าหนดให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ เป็นต้น 
ซึ่งในปี พ.ศ.2560-2561 กรมควบคุมโรค โดยกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ได้ประสานความร่วมมือ
กับกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
ขับเคลื่อนการด าเนินงานควบคุมยาสูบแบบองค์รวมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในปี  พ.ศ.2560 มีการ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานควบคุมยาสูบ ตาม 8 มาตรการ โดย อปท.และได้ อปท.ปลอดบุหรี่ต้นแบบน าร่อง
จ านวน 8 แห่ง และในปี พ.ศ.2561 ได้ขยายผล อปท.ปลอดบุหรี่น าร่อง ครอบคลุม 12 เขตบริการสุขภาพ   
โดยคัดเลือกจาก อปท. ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดที่มีอัตราการบริโภคยาสูบ อันดับที่ 1-2 ของแต่ละเขตบริการสุขภาพ 
เขตละ 1-2 จังหวัด ๆ ละ 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 22 แห่ง เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการด าเนินการในพ้ืนที่ และน าไปสู่
การขยายผลสู่ความครอบคลุม และเป็นสังคมปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่น 
โดยมีกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นที่บัญญัติขึ้นเพ่ือจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอ านาจ
จากส่วนกลางไปสู่ยังท้องถิ่น ซึ่งมีอ านาจและบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาส่วนท้องถิ่นในทุกด้าน ทั้งการปกครอง 
การบริหารจัดการ งบประมาณและทรัพยากรต่างๆ รวมไปถึงการพัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและ    
การส่งเสริมสุขภาพ 
 ตามแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานควบคุมยาสูบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนงานควบคุมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 มาตรา 55 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชน
ได้รับการบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวกับ   
การส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค และส่งเสริม  และสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ กรควบคุม และ
ปูองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสุภาพด้วย รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ   
และมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 เรื่อง ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ข้อ 2 (3) การจัดการศึกษา การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชนในระดับจังหวัด และไม่ซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจั งหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน          
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16         
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่นของตนเอง 
(19) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด  การรักษาพยาบาล การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญดังที่กล่าวมา    
จึงได้จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาสูบและเพ่ือรณรงค์ให้มีพ้ืนที่ปลอดบุหรี่ 
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3.  วัตถุประสงค ์  
 1)  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพิษภยัของบุหรี่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ 
 2)  เพ่ือรณรงค์ให้มีพ้ืนที่ปลอดบุหรี่ ในพื้นที่สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
และทุกสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
 ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
และในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 80 คน 

5.  วิธีด าเนินการ 

วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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. ประสานกลุม่ เปูาหมาย 
2.ขออนุมัติเนินงาน
โครงการ 
3.ด าเนินการจดัโครงการ 

    ฝุายบรหิารงาน
สาธารณสุขและ
ฝุายปูองกันและ
ควบคุมโรค 

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
138,600.-บาท 138,600.-บาท 138,600.-บาท 138,600.-บาท 138,600.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
        กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1)  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ 
 2) มีพ้ืนที่ปลอดบุหรี่ ในพ้ืนที่สาธารณะของขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชและ  
ทุกสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
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1.2  การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 
 

ล าดับที่  11 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ
กู้ภัยทางน้ า 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
 สถานการณ์สาธารณภัยด้านอุทกภัย น้ าปุาไหลหลาก มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง และมีความรุนแรง
มากขึ้น  ผนวกกับด้านสภาพทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความหลากหลาย ทั้งต้นน้ าที่เป็นภูเขาสูง 
แม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง และอ่างเก็บน้ าอยู่หลายแห่ง ในเขตชนบทและเขตเมืองจะเจอเหตุน้ าท่วมขังรอการระบาย 
รวมถึงพ้ืนที่ปลายน้ าที่มีน้ าท่วมขังเป็นเวลานาน ท าให้มีความเสี่ยงต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน  
ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งบางส่วนเกิดจากประชาชนยังขาดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์  ในเรื่อง
การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุ การประยุกต์ใช้อุปกรณ์รอบตัวมาใช้ในการเอาตัวรอดและ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดความเสียหายในชีวิตของประชาชนได้  ซึ่งในข้อกฎหมาย 
ก็ได้ให้อ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการด าเนินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้ ตามมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  
ได้ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด รับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมาตรา 18      
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อ านวยการจังหวัด มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด       
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อ านวยการจังหวัดมอบหมาย  พระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 (3) (5) (9) ได้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่
ด าเนินการกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการสนับสนุน ประสานงานในความร่วมมือ       
การจัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่             
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (3) ให้การประสานงานและความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (22) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจหน้าที่ในการปูองกันและ  
บรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นของตนเอง 
 เ พ่ือให้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐและสอดคล้องกับแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย                
และตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด                 
ฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ในเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า ให้กับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ 
ทั้งของส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
และกู้ภัยทางน้ าขึ้น  
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3.  วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ทักษะ และการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า
ได้อย่างถูกต้อง 
 2)  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถสนับสนุนและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในเขตพ้ืนที่ได้ 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา ประชาชน และอาสาสมัครมูลนิธิต่างๆ 

จ านวน 40 คน วิทยากร เจ้าหน้าที่โครงการ และผู้สังเกตการณ์ จ านวน 20 คน  

5.  วิธีด าเนินการ 
1)  ขออนุมัติโครงการ  
2)  ขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามโครงการ 
3)  จัดกิจกรรมฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า เบื้องต้นและซ้อมแผนการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
4)  เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ 
5)  การประเมินผลโครงการ 

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
100,000.-บาท 100,000.-บาท 100,000.-บาท 100,000.-บาท 100,000.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
      1)  ผู้เข้ารับการอบรม  มีความรู้  ทักษะในการใช้อุปกรณ์และสามารถช่วยเหลือคนจมน้ าได้ 
 2)  ลดความเสี่ยงของการประสบภัยทางน้ า 
  ผลลัพธ์ 

ผู้เข้ารับการอบรม สามารถน าความรู้ ทักษะในการใช้อุปกรณ์ช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้ าได้  
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ล าดับที่  12 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้  เรื่องอัคคีภัยในสถานศึกษา 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 5 โรง  ทั้งระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา มีบุคลากรและนักเรียนจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกๆปี สถานศึกษาในแต่ละแห่งของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นท่ีและสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน ระบบปูองกันระงับอัคคีภัย 
และเครื่องมือในการระงับเหตุยังไม่มีความพร้อมทุกโรงเรียน ตลอดจนบุคลากร และนักเรียนในสถานศึกษา   
ยังขาดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในเรื่องอัคคีภัย การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุ     
การประยุกต์ใช้อุปกรณ์รอบตัวมาใช้ในการเอาตัวรอดและระงับเหตุ สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดความเสียหายในชีวิต
และทรัพย์สินเบื้องต้นได้ ซึ่งในข้อกฎหมายก็ได้ให้อ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการด าเนิ นการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้ ตามมาตรา 15  แห่ง พระราชบัญญัติ  
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ได้ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมาตรา 18 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อ านวยการจังหวัด   
มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ผู้อ านวยการจังหวัดมอบหมาย  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 (3), (5), (9)  
ได้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด      
ในการสนับสนุน ประสานงานให้ความร่วมมือการจัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (3) ให้การประสานงาน
และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน (22) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีอ านาจหน้าที่ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นของตนเอง 
 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐและสอดคล้องกับแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ           
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด                
ฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นในการด าเนินการโครงการฝึ กอบรม  
ให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยในสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง 
มูลนิธิ และสถานพยาบาล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัย
ในสถานศึกษาข้ึน 

3.  วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือให้นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความรู้ 

ทักษะ ประสบการณ์ในเรื่องอัคคีภัยและการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น และรู้แนวทางในการปฏิบัติตัว 
ถูกต้อง และสามารถเอาตัวรอดเม่ือเกิดอัคคีภัย 

2)  เพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่ 
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4.  กลุ่มเปูาหมาย 
นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 100 คน  

วิทยากร เจ้าหน้าที่โครงการ และผู้สังเกตการณ์ จ านวน 20 คน รวมจ านวน 120 คน  

5.  วิธีด าเนินการ 
1)  ขออนุมัติโครงการ  
2)  ขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามโครงการ 
3)  จัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านอัคคีภัยและซ้อมแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4)  เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ 
5)  การประเมินผลโครงการ 

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
100,000.-บาท 100,000.-บาท 100,000.-บาท 100,000.-บาท 100,000.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
      นักเรียน และบุคลากร  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความรู้ ทักษะ 
เกิดประสบการณ์ในเรื่องอัคคีภัยและการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น  ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง  
และสามารถเอาตัวรอดได้เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น 
  ผลลัพธ์ 

มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  อาสาสมัครมูลนิธิในพ้ืนที่  และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในการปูองกันและระงับเหตุอัคคภีัย 
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ล าดับที่  13 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการอบรมอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยเครือข่ายองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
  ในปัจจุบันสาธารณภัยก าลังเป็นที่สนใจและทั่วโลกให้ความส าคัญ เพราะเป็นภัยที่ทุกประเทศต้องเจอ 
ซึ่งจะแตกต่างกันตามลักษณะของที่ตั้งและภูมิประเทศ จะเห็นได้จากการก าหนดกรอบความร่วมมือต่างๆ    
เช่น กรอบการด าเนินงานเซนได เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 - 2573 กรอบความร่วมมือ   
ระดับภูมิภาคอาเซียนในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ซึ่งประเทศไทยก็ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติให้สอดคล้องกับกรอบดังกล่าวด้วย 
 ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีลักษณะภูมิประเทศแตกต่างกัน              
จึงมีความเสี่ยงเกิดภัยหลายรูปแบบแตกต่างกันไปตามพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นที่สูง ซึ่งในจังหวัด
นครศรีธรรมราชมีอยู่ทั่วไปทั้งจังหวัด เช่น พ้ืนที่ที่เป็นภูเขา น้ าตก ถ้ า เหมืองเก่า หรือแม้แต่พื้นที่ลาดชัน    
ตามแนวทางต่างๆ หลายครั้งที่เกิดเหตุขึ้นในพ้ืนที่ดังกล่าว ต้องรอหน่วยงานที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากที่สูง ซึ่งอาจไม่ทันท่วงทีจนท าให้ส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน อย่างเหตุการณ์เยาวชน          
จากทีมฟุตบอลหมูปุาอะคาเดมี และผู้ฝึกสอน เข้าไปติดอยู่ในถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
รวม 13 ชีวิต แม้ไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้น แต่ในเหตุการณ์ครั้ งนั้นน าไปสู่การระดมทุกสรรพก าลังอาสากู้ภัยจาก
หลายวิชาชีพเข้ามา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กลับมาอย่างปลอดภัย เหตุการณ์ดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึง
ความไม่พร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดของประเทศไทย รวมทั้งได้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือต่างๆ 
ที่ยังไม่พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีจากหน่วยงานต่างๆ  ในการรับมือกับภัยพิบัติที่มีความสลับซับซ้อนดังกล่าว 
ดังนั้น  การฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย หรือกู้ชีพกู้ภัยให้มีความรู้เฉพาะทาง
เพ่ิมข้ึนอีกอย่างหนึ่ง จึงมีความส าคัญเพราะบุคคลเหล่านี้จะน าความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาตนและขยายผล
เพ่ือช่วยเหลือคนในพ้ืนที่ได้อีกทางหนึ่ง โดยในทางกฎหมายพระราชบัญญัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายหลักในการจัดการสาธารณภัยของประเทศได้ก าหนดกรอบการบริหารและจัดการ    
สาธารณภัยไว้ทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศอย่างชัดเจน ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด รับผิดชอบในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมาตรา 18 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อ านวยการจังหวั ด   
มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัดในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ผู้อ านวยการจังหวัดมอบหมายส่วนพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 (9)       
ก็ให้อ านาจในการจัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 (22) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่และอ านาจหน้าที่ใน  
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นของตนเอง และ (23) การจัดให้มีระบบรักษาความเรียบร้อยในจังหวัด 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เห็นความส าคัญของการพัฒนา
บุคลากรเหล่านี้ในพ้ืนที่ให้มีความรู้ ทักษะในการกู้ภัย  (กิจกรรมการฝึกกู้ภัยทางสูง ขั้นต้น) ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ   
เพ่ือท าหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ จึงได้จัดท าโครงการอบรม
อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้น 
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3.  วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รู้จักการใช้อุปกรณ์พื้นฐาน การท าเงื่อนเชือก การขึ้นลงแนวดิ่ง 
การท าระบบรอกทดแรง  

2)  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้การช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยทางสูง                   
3)  เพ่ือเสริมสร้างทักษะการท างานในการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสูง 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
จิตอาสาภัยพิบัติ อาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และ

อาสาสมัครมูลนิธิต่างๆ ผู้ปฏิบัติงานด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยกู้ชีพกู้ภัย จ านวน 30 คน  
วิทยากร เจ้าหน้าที่โครงการ และผู้สังเกตการณ์ จ านวน 15 คน รวมจ านวน 45 คน  

5.  วิธีด าเนินการ 
1)  ขออนุมัติโครงการ  
2)  ขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามโครงการ 
3)  จัดกิจกรรมฝึกอบรมกู้ภัยทางสูงขั้นต้นและซ้อมแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4)  เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ 
5)  การประเมินผลโครงการ 

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
400,000.-บาท 400,000.-บาท 400,000.-บาท 400,000.-บาท 400,000.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
      ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้อุปกรณ์พ้ืนฐาน การท าเงื่อนเชือก ขึ้น-ลงแนวดิ่ง และท าระบบรอกทดแรงได้ 
  ผลลัพธ์ 
 1)  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ 
 2)  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีทักษะในการท างานกู้ภัยเพิ่มขึ้น 
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ล าดับที่  14 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการฝึกอบรมการปูองกันและระงับอัคคีภัย 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
 ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่มีการใช้รถใช้ถนนจ านวนมาก ทั้งด้านการเดินทางสัญจร 

ของประชาชน การคมนาคมขนส่งต่างๆ และในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเชื่อมต่อ
ระหว่างภูมิภาค จึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนนอยู่บ่อยครั้ง ทุกครั้งก็สร้างความสูญเสียแก่ชีวิต         
และทรัพย์สินของประชาชนไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว หรือเทศกาลต่างๆ อัตราการใช้รถใช้ถนน    
และการเกิดอุบัติเหตุเพ่ิมขึ้นเป็นหลายเท่าตัว จากข้อมูลศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
(ศปถ.) ประจ าปี 2562 มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศ พบว่าถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 
เป็นถนนองค์การบริหารส่วนต าบล และถนนในหมู่บ้าน และหลายครั้งจะเกิดเหตุซ้ าซ้อน และต่อเนื่องอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอัคคีภัย ซึ่งรถแต่ละคันย่อมจะมีสารเคมีที่พร้อมที่จะติดไฟอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิง 
ในรถเป็นน้ ามัน ก๊าซ ที่ ใช้ในรถยนต์ต่างๆ ตลอดจนรถ ที่ใช้ขนส่งสารเคมีต่างๆ ที่สามารถติดไฟได้            
หากมีประกายไฟเกิดขึ้น และในปัจจุบันจะเห็นข่าวอยู่บ่อยครั้ง เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนนแล้วจะมีอัคคีภัยเกิดขึ้น 
จนท าให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 
 พระราชบัญญัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายหลักในการจัดการสาธารณภัย
ของประเทศได้ก าหนดกรอบการบริหารและจัดการสาธารณภัยไว้ทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ
อย่างชัดเจน ตามมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดให้   
ผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มาตรา 17 ในการจัดท าแผนการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้ผู้อ านวยการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง               
โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นรองประธานกรรมการ และมาตรา 18 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด                   
เป็นรองผู้อ านวยการจังหวัด มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อ านวยการจังหวัด ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อ านวยการจังหวัดมอบหมาย พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
มาตรา 45 (9) ก็ให้อ านาจในการจัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 (22) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่และอ านาจหน้าที่
ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นของตนเอง และ (23) การจัดให้มีระบบรักษาความเรียบร้อย
ในจังหวัด ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ อ าเภอ  
โรงพยาบาล สถานีต ารวจ ส่วนราชการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ และมูลนิธิสาธารณกุศล 
ในพ้ืนที่เปูาหมาย ซึ่งเป็นส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ ได้ตระหนัก  และเห็นถึงความจ าเป็น 
ในการปูองกันอัคคีภัย และลดความสูญเสียเรื่องอุบัติเหตุทางถนนรวมถึงเป็นการด าเนินการเชิงรุก เพ่ือให้ชุมชน    
ได้มีการดูแลปูองกัน และสร้างมาตรการในการจัดการอัคคีภัยและความปลอดภัย ทางถนนในชุมชน รวมถึง
เป็นการบูรณาการ และสร้างเครือข่าย การสร้างความปลอดภัย ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ส่วนราชการ มูลนิธิ สาธารณกุศลต่างๆ นักเรียนนักศึกษา อาสาสมัคร ประชาชน  และ
จิตอาสาในพ้ืนที่จึงจัดท าโครงการฝึกอบรมการปูองกันและระงับอัคคีภัย ขึ้น 
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3.  วัตถุประสงค์ 

1)  เพ่ือเป็นการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงาน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
ตลอดจนมูลนิธิสาธารณกุศลต่างๆ นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัคร ประชาชน และจิตอาสาในพื้นที่                
ในการปูองกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน 

2)  เพ่ือเป็นการปูองกันและเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์อัคคีภัย 
3)  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากร มูลนิธิสาธารณกุศลต่างๆ นักเรียนนักศึกษา อาสาสมัคร ประชาชน      

และจิตอาสาในพ้ืนที่ และซักซ้อมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติให้ถูกต้อง  

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
  นักเรียนนักศึกษา อาสาสมัคร ประชาชน และจิตอาสาในพ้ืนที่ จ านวน 100 คน วิทยากร เจ้าหน้าท่ีโครงการ 
และผู้สังเกตการณ์ จ านวน 20 คน รวมจ านวน 120 คน 

5.  วิธีด าเนินการ 
1)  ขออนุมัติโครงการ  และขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของโครงการ 
2)  ประชุมวางแผน  และซักซ้อมการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
3)  ฝึกอบรมการซ้อมแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ด้านอัคคีภัยที่เกิดจากอุบัติภัยทางถนน 

เครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
4)  เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ 
5)  การประเมินผลโครงการ 

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
120,000.-บาท 120,000.-บาท 120,000.-บาท 120,000.-บาท 120,000.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
      นักเรียนนักศึกษา  อาสาสมัคร  ประชาชน  และจิตอาสาในพ้ืนที่มีความตระหนัก  และรู้ถึงความเสียหาย
ที่เกิดจากอัคคีภัย อุบัติภัยทางถนน 
  ผลลัพธ์ 
 1)  ส่วนราชการ มูลนิธิ สาธารณกุศล นักเรียนนักศึกษา อาสาสมัคร ประชาชน และจิตอาสาในพ้ืนที่ 
ร่วมกันสร้างมาตรการในการปูองกันอัคคีภัยและลดอุบัติภัยทางถนน 
 2)  บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้อง 
ในการปฏิบัติงาน 
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ล าดับที่  15 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
ด้วยภาคเกษตรกรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นการท าเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์

ทางการเกษตร 3,059,412 ไร่ ส่วนใหญ่ปลูกยางพาราจ านวน 1,841,232 ไร่ รองลงมาคือ การปลูกปาล์มน้ ามัน 
จ านวน 443,239 ไร่ และพ้ืนที่การปลูกข้าวซึ่งอยู่ในล าดับ 3 ของจังหวัด มีพ้ืนที่ 286,120 ไร่ (ส านักงานสถิติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช) ซึ่งการท าเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวต้องอาศัยปัจจัยการสร้างผลผลิตจากภายนอกมาก  
วัตถุดิบที่จะน ามาใช้ในการเพาะปลูกจึงไม่สามารถก าหนดราคาได้เอง  โดยราคาจะขึ้นอยู่กับกลไกทางตลาด
และการแข่งขันกันระหว่างผู้ผลิตด้วยกันเอง ส่งผลต่อรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร การท าเกษตรแบบ
ผสมผสานโดยใช้หลัก “เกษตรทฤษฎีใหม่” (3 : 3 : 3 : 1) จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่
เกษตรกร ซึ่ง “ทฤษฎีใหม”่ เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ชี้ให้เห็นถึงการจัดการทรัพยากร
ส าหรับการประกอบอาชีพ คือที่ดินและแหล่งน้ า ถือว่าเป็นรูปแบบของการท าเกษตรกรรมรูปแบบหนึ่งที่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ได้มีพระราชด าริขึ้น   
เพ่ือเป็นแนวทางให้กับประชาชนน าไปปฏิบัติเพ่ือการด ารงชีพ ทฤษฎีใหม่  มีพ้ืนฐานแนวคิดทางด้านการเกษตร
แบบผสมผสาน โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 ส่วน ในอัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10  ใช้ส าหรับขุดสระน้ า ท านา 
ปลูกพืชไร่ พืชสวน ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ ตามล าดับ ซึ่งสัดส่วนนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือยืดหยุ่นได้                
ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ ทฤษฎีใหม่มุ่งเน้นระบบเศรษฐกิจแบบการผลิตเพ่ือยังชีพ เพ่ือให้เกษตรกรมีผลผลิต
พอมีพอกินตลอดปี หลังจากนั้นผลผลิตที่เหลืออาจน ามาแปรรูปหรือน ามาจ าหน่ายเพ่ือเพ่ิมพูนรายได้ให้กับเกษตรกร
ได้อีกทางหนึ่ง และเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ขนาดเล็กในการท าการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ในอันที่จะก้าวไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี พอมีพอกิน สามารถพ่ึงตนเองได้ ขณะเดียวกันก็จะน าพาสังคมและประเทศชาติ
ไปสู่การพัฒนาที่มีความยั่งยืนได้ในที่สุด  

 จากปัญหาการท าเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว และการขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตรของพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรน าแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่มาปฏิบัติ เพ่ือให้เกษตรกร
สามารถบริหารจัดการที่ดินและน้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปรับเปลี่ยนจากการท าเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรกรรม
แบบผสมผสานสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และภูมิสังคม สามารถบริหารจัดการน้ าให้มีใช้ เพียงพอตลอดทั้งปี  
โดยอาศัยอ านาจตามตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (8) การส่งเสริม การมีส่วนร่วมของราษฎร
ในการพัฒนาท้องถิ่น และตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ตาม (17) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ ดังนั้นองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงจัดท าโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้น  
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3.  วัตถุประสงค์ 

1)  เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2)  เพ่ือเป็นต้นแบบให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการท าเกษตรกรรมแบบเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรกรรมแบบผสมผสาน
โดยน าหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภูมิสังคม 

3)  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรสร้างการผลิตที่หลากหลายส าหรับเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคง
ของครัวเรือน ลดการพึ่งพาปัจจัยจากภายนอก สู่การพึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
  เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และประชาชนที่สนใจทั่วไปจ านวน 500 คน 

5.  วิธีด าเนินการ 
1)  ประสานกลุ่มเปูาหมาย 
2)  ขออนุมัติโครงการ 
3)  ด าเนินการจัดโครงการ 

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
2,167,000.-บาท 2,167,000.-บาท 2,167,000.-บาท 2,167,000.-บาท 2,167,000.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1)  เกษตรกรสามารถน าหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพ้ืนที่
ของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภูมิสังคม   
 2)  เกษตรกรสามารถสร้างการผลิตที่หลากหลายส าหรับเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงของครัวเรือนลดการพ่ึงพา
ปัจจัยจากภายนอก สู่การพึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน   
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ล าดับที่  16 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

2.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ด้วยประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวนยางพารา ปาล์มน้ ามัน  

และปลูกผัก ผลไม้ ปัจจุบันราคาผลผลิตตกต่ า ส่งผลให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย คุณภาพชีวิตตกต่ า  
บางส่วนจึงต้องปรับการเพาะปลูกมาเป็นการเกษตรผสมผสานมากขึ้น จากการท าประชาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ท าให้ทราบปัญหาว่า   
มีปัญหาราคายางตกต่ า ราคาข้าวตกต่ า ราคาผลไม้ตกต่ า ปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผัก ท าให้เกษตรกร        
มีรายได้น้อยเนื่องจากเกษตรกรมีอาชีพเดียว เกษตรกรบางรายใช้สารเคมีในปริมาณมากเกินไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
ปัญหาการเกิดโรคระบาดในพืชผัก เนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจ ปัญหาการว่างงาน                 
เนื่องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ การเกิดโรคระบาด ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากความรู้ความสามารถ
ไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึง 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 45  องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่
ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดดังนี้ จัดท ากิจการใดๆอันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการ  
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้น เป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ
ร่วมกันด าเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยกฎกระทรวง 
(พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 “ให้กิจการดังต่อไปนี้   
เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่น สมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมด าเนินการ หรือให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจัดท า” (17) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16   
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตน ดังนี้ (8) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (15) การพาณิชย์            
การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอ่ืน หรือสหกรณ์  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น ลดปัญหาการว่างงาน 
ฝุายสวัสดิการสังคม ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงได้จัดท าโครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้น  

3.  วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือเป็นการสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อย  

 2)  เพ่ือต้องการให้ประชาชนปลูกพืชผสมผสาน 
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4.  กลุ่มเปูาหมาย 
- ประชาชนทั่วไป ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1  ฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น เช่น ท าขนม  นวดไทย นวดฝุาเท้า  จัดดอกไม้สด ฯลฯ 

จ านวน 50 คน/ ครั้ง จ านวน 4 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 2  ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร ในพ้ืนที่อ าเภอลานสกา อ าเภอฉวาง 

อ าเภอทุ่งสง อ าเภอเมือง อ าเภอหัวไทร ฯลฯ จ านวน  300 คน/ ครั้ง จ านวน 8 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 3 อบรมและศึกษาดูงานด้านส่งเสริมอาชีพ จ านวน 80 คน/ครั้ง  จ านวน 3 ครั้ง 

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  ประสานกลุ่มเปูาหมาย 
 2)  ขออนุมัติด าเนินการ 
3)  ด าเนินการตามโครงการ 

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 – 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
5,000,000.-บาท 5,000,000.-บาท 5,000,000.-บาท 5,000,000.-บาท 5,000,000.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1)  ผู้เข้ารับการอบรมมีอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มข้ึน   
2)  ประชาชนมีความรู้ในด้านการเกษตรเพิ่มข้ึน 

 
ล าดับที ่ 17 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อีกท้ังนโยบายของรัฐบาล 

ที่ให้ความส าคัญกับอาชีพเกษตรกรรม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้ความส าคัญและ
ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมเรื่อยมา แต่ปัญหาที่ทราบดีว่าเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชยังประสบปัญหา
ความยากจน จึงต้องส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆ ให้กับประชาชนในจังหวัด โดยการส่งเสริมให้มีการร่วมกลุ่ม    
เพ่ือฝึกอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้  ตามหลักสูตรที่ประชาชนในพ้ืนที่ต้องการ เช่น หลักสูตรการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
การท าขนมไทย การตัดผมชายและหญิง  การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ การเลี้ยงผึ้งโพรง การเพาะเห็ด เป็นต้น 
ประกอบกับ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 45  องค์การบริหารส่วนจังหวัด    
มีอ านาจหน้าที ่
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ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดดังนี้ จัดท ากิจการใดๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่     

ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง     
โดยกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 “ให้กิจการ
ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่น สมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมด าเนินการหรือให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า” (17) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับ
มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ดังนี้ (15) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการไม่ว่าจะ
ด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอ่ืน หรือสหกรณ์ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช          
จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้น 

3.  วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2)  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
3)  เพ่ือจัดกิจกรรมจัดงานให้ประชาชนได้รู้จักกลุ่มอาชีพและสินค้า ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย  

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
 ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวน  6,500 คน 

5.  วิธีด าเนินการ 
  1)  ประสานกลุ่มเปูาหมาย 
  2)  ขออนุมัติด าเนินการ 
 3)  ด าเนินการตามโครงการ 

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 – 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
2,500,000.-บาท 2,500,000.-บาท 2,500,000.-บาท 2,500,000.-บาท 2,500,000.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1)   ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีอาชีพเสริม  มีรายได้เพ่ิมข้ึน มีช่องทางท ามาหากินเพ่ิมข้ึน 
2)  กลุ่มอาชีพต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีสถานที่จ าหน่ายสินค้า 
3)  ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น พืช สัตว์เศรษฐกิจ ได้รับความนิยม เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
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ล าดับที่  18 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูปุาชายเลน/ชายหาด 

2.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดหนึ่งที่เคยมีปุาชายเลนที่อุดมสมบูรณ์มากอยู่ตามแนวชายฝั่งอ่าวไทย
ตั้งแต่อ าเภอขนอม อ าเภอสิชล อ าเภอท่าศาลา อ าเภอเมือง อ าเภอปากพนัง และอ าเภอหัวไทร จากสภาพแวดล้อม
และความหลากหลายของระบบนิเวศปุาชายเลนที่มีศักยภาพสูง ท าให้เป็นแหล่งเพาะฟักของสัตว์น้ า ปูองกัน
การกัดเซาะและแหล่งศกึษาหาความรู้เกี่ยวกับนิเวศปุาชายเลน แต่ในปัจจุบันปุาชายเลนมีพ้ืนที่ลดลงจากการบุกรุก
แผ้วถางเพ่ือใช้ประกอบอาชีพ จึงต้องมีการปลูกปุาชายเลนเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ปุาและรักษาระบบนิเวศ 
ปุาชายเลน 
 ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 ได้ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในการคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการที่จะเพ่ิมพ้ืนที่ปุาชายเลนจึงได้ร่วมกับ   
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรปุาชายเลนที่ 44 (เมืองนครศรีธรรมราช) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จัดกิจกรรม
ปลูกปุาชายเลนเพ่ือคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ  ปูองกันการกัดเซาะและช่วยลดภาวะโลกร้อน     
จึงได้จัดท าโครงการปลูกปุาชายเลนขึ้น 

3.  วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือเพ่ิมจ านวนพันธุ์ไม้ปุาชายเลนส าหรับเป็นแหล่งเพาะฟักสัตว์น้ าวัยอ่อน 
2)  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับนักเรียน/ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และความส าคัญของ

ระบบนิเวศปุาชายเลน/ชายหาด 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
 นักเรียน/ประชาชน/หน่วยงานในพื้นท่ี จ านวน 100 คน 

5.  วิธีด าเนินการ 
  1)  ประสานงานกลุ่มเปูาหมาย 
  2)  ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศปุาชายเลนและความส าคัญ 
 3)  ฝึกปฏิบัติการปลูกปุาชายเลน/ชายหาด 

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 – 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
50,000.-บาท 50,000.-บาท 50,000.-บาท 50,000.-บาท 50,000.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการด าเนินงานในเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ในการที่จะอนุรักษ์ปุาชายเลนให้เกิดความสมดุลย์ระหว่างการใช้ประโยชน์
ของประชาชนและการอนุรักษ์ 
 2)  จ านวนพันธุ์ไม้ปุาชายเลนมีจ านวนเพิ่มขึ้น 500 ต้น เป็นแหล่งเพาะฟักสัตว์น้ าวัยอ่อน (2 ไร่) 
 3)  ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และความส าคัญของระบบนิเวศปุาชายเลน/ชายหาด 
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ล าดับที่  19 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ  และก าหนดนโยบายให้มีการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนแต่ละประเภทอย่างถูกต้องตั้งแต่การคัดแยกขยะที่ต้นทาง  รวมทั้งของเสียอันตรายจากชุมชน                      
ซึ่งประกอบด้วย แบตเตอรี่  หลอดฟลูออเรสเซนต์  กระป๋องสเปรย์  ภาชนะบรรจุสารเคมี  ซากอุปกรณ์
อิเลคทรอนิกส์  ตลับหมึก  เป็นต้น  ซึ่งชุมชนถือเป็นแหล่งก าเนิดของเสียอันตรายขนาด โดยปัจจุบันพบว่า   
ของเสียอันตรายเหล่านี้ถูกทิ้งปะปนกับขยะทั่วไปโดยไม่มีการจัดการอย่างถูกต้องและไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแล
รับผิดชอบโดยตรง  กระทรวงมหาดไทยจึงมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเข้ามามีบทบาท   
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน  กอปรกับมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครศรีธรรมราช  ครั้งที่ 1/2557  วันที่  8  พฤษภาคม  2557  ได้มอบหมายให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนในภาพรวม
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยในปี 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดท าบันทึกข้อตกลง
ร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะ เรื่อง การบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้ง 184 แห่ง (ไม่นับรวมองค์การบริหารส่วนจังหวัด)  ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด
นครศรีธรรมราช  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯมีหน้าที่เก็บรวบรวมของเสียอันตราย
จากชุมชนและเก็บรักษาอย่างปลอดภัยเพ่ือรอน าส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชตามวัน เวลา    
ที่ก าหนด  ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งและก าจัด   
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ซึ่งจากการจัดกิจกรรมขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชนในปีที่ผ่าน  ๆ มา       
พบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นและปริมาณของเสียอันตรายมีปริมาณเพ่ิมขึ้นด้วย    
ซึ่งจากการติดตามประเมินผลพบว่ามีหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบปัญหาเรื่องไม่มีสถานที่จัดเก็บ   
ของเสียอันตรายจากชุมชน เพ่ือรอน าส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช น าไปก าจัด            
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ไม่มีสถานที่ส าหรับกักเก็บของเสียอันตรายจากชุมชนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บรวบรวมมาส่ง จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมความถ่ีในการขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชน
เป็นปีละ 2 ครั้ง  เพื่อลดปัญหาดังกล่าวข้างต้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540  มาตรา  45  ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีอ านาจหน้าที่
ในการคุ้มครอง  ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และตามกฎกระทรวง  (พ.ศ. 2541) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6  และมาตรา 45(8) 
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้  ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด   
ร่วมด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า (2) ก าจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมขนส่งของเสีย
อันตรายจากชุมชน ประจ าปี 2563) เพ่ือไม่ให้ของเสียอันตรายจากชุมชนตกค้างหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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3.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือรณรงค์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการคัดแยก
ของเสียอันตรายจากชุมชนและเก็บรวบรวมน าส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชขนส่งไปก าจัด   
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงจัดท าบริการสาธารณะ เรื่อง การบริหารจัดการ
ของเสียอันตรายจากชุมชน  ทั้ง 184 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

5.  วิธีด าเนินการ 
  1)  มีหนังสือแจ้งเวียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ 
 2)  อปท. ส ารวจและเก็บข้อมูลปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนในพื้นที่ของตนเอง รายงานให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการด าเนินการจ้างเหมาบริษัทขนส่งไปก าจัด  
พร้อมทั้งเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน และเก็บรักษาอย่างปลอดภัยเพ่ือรอส่งมอบให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามวัน  เวลา  ที่ก าหนด 
 3)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รวบรวมของเสียอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครศรีธรรมราชและจ้างเหมาบุคคล/นิติบุคคล ขนส่งไปก าจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 4)  ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 – 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
163,000.-บาท 163,300.-บาท 163,300.-บาท 163,300.-บาท 163,300.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1)  ของเสียอันตรายจากชุมชนของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีปริมาณลดลงไม่ต่ ากว่า 5 ตัน 
 2)  ของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการก าจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ    
ลดปัญหาหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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ล าดับที่  20 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย และมีเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ยังพบว่ากิจกรรมทางการท่องเที่ยว ยังมีบทบาทส าคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคมความเป็นอยู่ 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ท าให้เกิดการสร้างงาน  สร้างอาชีพ 
และกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง ประกอบกับในปี 2558 ประเทศไทยได้เข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนซึ่งมีภาคีเครือข่ายจ านวน 10 ประเทศ  
 เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมเรื่องบุคลากรซึ่งถือเป็นทูตวัฒนธรรม 
ที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น รวมไปถึงการอ านวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเทีย่ว อีกทั้งยังเป็นตัวเชื่อมระหว่างนักท่องเที่ยวและสินค้าทางการท่องเที่ยว จึงมีความส าคัญและ
ควรได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาและทักษะการบริการ เพ่ือให้มีความพร้อมในการบริการแก่นักท่องเที่ยว  
ได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทางบก ทางทะเล 
ประกอบด้วยธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ที่มีคุณค่า
ควรแก่การท่องเที่ยว และศึกษาเรียนรู้ และมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย สามารถเดินทางท่องเที่ยว        
ได้ตลอดทั้งปี แต่ยังขาดโอกาสในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้เพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญประการหนึ่งคือ  
การขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ โดยข้อมูลจากส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช   
ในปี 2559 จังหวัดนครศรีธรรมราชมีจ านวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้น าเที่ยว 
จ านวน 670 คน และจ านวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้ จ านวน 670 คน      
ซึ่งยังมีจ านวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีอัตรา  
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากข้อมูลของส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ในปี 2559    
มีจ านวนนักท่องเที่ยว 3,565,814 คน เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ร้อยละ 3.82  มีรายได้จากการท่องเที่ยว ในปี 2559 
จ านวน 14,465 ล้านบาท และปี 2560 จ านวน 15,609 ล้านบาท  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.91 ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ที่ต้องพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มอ่ืนๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ใกล้เคียงกับผู้ที่มีอาชีพมัคคุเทศก์ 
ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งในการสร้างประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราช และนโยบาย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (นางกนกพร เดชเดโช) ที่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ด้านที่ 6 ด้านการท่องเที่ยวมีเปูาหมายพัฒนาให้จังหวัด
นครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน  ข้อ 6.1 “1-12 เที่ยวนครฯ ได้ทั้งปี  มีความสุข” 
โดยการร่วมมือกับภาครัฐ อปท.และภาคเอกชน ในการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว และสร้างโปรแกรม 
การท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว และการสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  ข้อ 6.2 
เปิดตลาดท่องเที่ยวเมืองนครฯสู่สากล โดยมุ่งเจาะกลุ่มตลาดท่องเที่ยว ได้แก่  “ตลาดท่องเที่ยววิถีพุทธ”       
และตลาดท่องเที่ยววิถีอิสลาม” และ“พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางทะเล” ที่มีอยู่เดิมให้แพร่หลาย 
และมีนักท่องเที่ยวจ านวนเพ่ิมขึ้น โดยอบจ. ส่งเสริม/สนับสนุน Campaign และ Road show  สถานที่และ
โปรแกรมการท่องเทีย่วต่อตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศในวงกว้างต่อไป ประกอบกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเองในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
. 
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ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช    
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดยุทธศาสตร์
ด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา โดยก าหนดเปูาประสงค์ให้นครศรีธรรมราชเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน
และปลอดภัย ก าหนดกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา โดยส่งเสริมการท่องเที่ยว ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
และบริการทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ด้านที่ 4 ด้านการบริการ
สาธารณะ ดังนั้นเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  และนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (นางกนกพร เดชเดโช)  
ที่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่   25 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงร่วมกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ก าหนดจัดโครงการ
ฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช  ขึ้น 

3.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเป็นผู้ให้ข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยว (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
  บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 50 คน 

5.  วิธีการด าเนินการ 

วิธีด าเนินการ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

5.1 ประชุมเตรียมการจัดโครงการ/
ขออนุมัติด าเนินงานโครงการ/
แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดร่าง
ขอบเขตของงานฯ 

            น.ส.เอื้ออารี ภู่สกุล/
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
แต่งต้ัง 

5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน/
มอบหมายงาน/จัดท าฎีกายืมเงิน/
จัดหาพัสดุเพื่อใช้ในการด าเนินงาน 

            น.ส .เอื้ ออารี  ภู่ สกุล/
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง/
กองพัสดุฯ/กองคลัง 

5.3 ด าเนินการจัดโครงการโดย
จัดการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 

            น.ส.เอื้ออารี ภู่สกุล/
ฝุายการท่องเที่ยวฯ/
กองการท่องเท่ียวฯ 

5.4 การติดตามประเมินผล             กองยุทธศาสตร์ฯ 

5.5 การรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

            น.ส.เอื้ออารี ภู่สกุล 

5.6 การเบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม             น.ส.เอื้ออารี ภู่สกุล/ 
น.ส.พรทิภา ศรีสุขใส 
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6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 – 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
500,000.-บาท 500,000.-บาท 500,000.-บาท 500,000.-บาท 500,000.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          1)  กองการท่องเที่ยวและกีฬา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 2)  สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  1)  ผู ้เข ้าร ับการฝ ึกอบรมมีความรู ้ความเข้า ใจและทักษะในการเป็นผู ้ให ้ข ้อม ูลด้านการ
ท่องเที่ยว (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น)  เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 

  2)  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะที่ดีในการปฏิบัติงานในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
ร้อยละ 80 
 

ล าดับที่  21 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว 

2.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย  และมีเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ยังพบว่ากิจกรรมทางการท่องเที่ยว ยังมีบทบาทส าคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม        
ความเป็นอยู่เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ท าให้เกิดการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ และกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง ประกอบกับในปี 2558 ประเทศไทย
ได้เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งมีภาคีเครือข่าย จ านวน 10 ประเทศ  
  เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยว จึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมเรื่องบุคลากรซึ่งถือเป็นทูตวัฒนธรรม  
ที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น รวมไปถึงการอ านวย
ความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นตัวเชื่อมระหว่างนักท่องเที่ยวและสินค้าทางการท่องเที่ยว          
จึงมีความส าคัญและควรได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาและทักษะการบริการ เพ่ือให้มีความพร้อม       
ในการบริการแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
ที่หลากหลาย ทั้งทางบกทางทะเล ประกอบด้วยธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต ที่มีคุณค่าควรแก่การท่องเที่ยวและศึกษาเรียนรู้ และมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่ยังขาดโอกาสในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น    
สาเหตุส าคัญประการหนึ่งคือการขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ โดยข้อมูลจากส านักงานสถิติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในปี 2559 จังหวัดนครศรีธรรมราชมีจ านวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาต    
เป็นมัคคุเทศก์/ผู้น าเที่ยว จ านวน 670 คนและจ านวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้
จ านวน 670 คน  ซึ่งยังมีจ านวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่มีอัตราขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยจากข้อมูลของส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
. 
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ในปี 2559 มีจ านวนนักท่องเที่ยว 3,565,814 คน เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 3.8 มีรายได้จากการท่องเที่ยว 
ในปี 2559 จ านวน 14,465 ล้านบาท และปี 2560 จ านวน 15,609 ล้านบาท  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.91  ดังนั้น
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มอ่ืนๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ใกล้เคียงกับผู้ที่มีอาชีพ
มัคคุเทศก์ ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งในการสร้างประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราช      
และนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (นางกนกพร  เดชเดโช) ที่แถลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ด้านที่ 6 ด้านการท่องเที่ยวมีเปูาหมายพัฒนา 
ให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนข้อ 6.1 “1-12 เที่ยวนครฯ  ได้ทั้งปี  
มีความสุข” โดยการร่วมมือกับภาครัฐ อปท.และภาคเอกชนในการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว และสร้าง
โปรแกรมการท่องเที่ยวได้ตลอดท้ังปี เพื่อเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว และการสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจที่ เกี่ยวข้อง 
ข้อ 6.2 เปิดตลาดท่องเที่ยวเมืองนครฯ  สู่สากลโดยมุ่งเจาะกลุ่มตลาดท่องเที่ยว ได้แก่ “ตลาดท่องเที่ยววิถีพุทธ”
และตลาดท่องเที่ยววิถีอิสลาม”และ“พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางทะเล”  ที่มีอยู่เดิมให้แพร่หลาย 
และมีนักท่องเที่ยวจ านวนเพ่ิมขึ้น โดยอบจ.ส่งเสริม/สนับสนุน Campaign และ Roadshow สถานที่และ
โปรแกรมการท่องเที่ยวต่อตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศในวงกว้างต่อไป และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
ในท้องถิ่นของตนเองในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดยุทธศาสตร์
ด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาโดยก าหนดเปูาประสงค์ให้นครศรีธรรมราชเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน
และปลอดภัย ก าหนดกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา โดยส่งเสริมการท่องเที่ยว ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
และบริการทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย อีกทั้งการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน  
ด้านการท่องเที่ยวเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ  ดังนั้นเพ่ือด าเนินการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (นางกนกพร เดชเดโช) ที่แถลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช      
จึงร่วมกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ด้านการท่องเที่ยว  ขึ้น 

3.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีความรู้ในการบริหารจัดการ

ด้านการท่องเที่ยว 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
 บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 50 คน 

5. วิธีการด าเนินการ 
1)  ประชุมเตรียมการจัดโครงการ/ขออนุมัติด าเนินงานโครงการ/แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด        

ร่างขอบเขตของงานฯ 
2)  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน/มอบหมายงาน/จัดท าฎีกายืมเงิน/จัดหาพัสดุเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน 
3)  ด าเนินการจัดโครงการ   โดยจัดการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
4)  การติดตามประเมินผล 
5)  การรายงานผลการด าเนินโครงการ 
6)  การเบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 
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6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน   
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
500,000.-บาท 500,000.-บาท 500,000.-บาท 500,000.-บาท 500,000.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1)  กองการท่องเที่ยวและกีฬา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 2)  สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1)  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 

2)  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว  ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 80 
 

ล าดับที่  22 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา และผู้ฝึกสอนกีฬา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่มีส่วนส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา 
โดยได้ส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลังกาย อุปกรณ์ สถานที่ออกก าลังกาย ตลอดทั้งด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา 
สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับอ าเภอ ระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งเป็นไป ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐมาตรา 71 รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของสังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม “ส่งเสริมการพัฒนา       
การเสริมสร้างสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริมและ
พัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน”พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17(18)  ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 
คือ “ส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น” ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราชมีกิจกรรมด้านการกีฬาเป็นจ านวนมากโดยในแต่ละปีได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับอ าเภอ 
และระดับจังหวัด ตลอดถึงส่งเสริมความเป็นเลิศด้วยการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคและ
ระดับประเทศ 
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  ซึ่งในการจัดการแข่งขันกีฬานั้นผู้ตัดสินกีฬา และผู้ฝึกสอนกีฬา ถือเป็นบุคลากรที่มีบทบาทและเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญต่อการพัฒนาและยกระดับการกีฬา โดยในส่วนของผู้ฝึกสอนนั้นนอกจากถ่ายทอดทักษะ
ที่ถูกต้องแก่นักกีฬาแล้วยังจะถ่ายทอดประสบการณ์ กฎ กติกาการแข่งขันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ซึ่งเป็นการ
จัดการแข่งขันกีฬาที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนจังหวดันครศรีธรรมราช ท าให้ทราบว่ายังขาดบุคลากรทั้งผู้ตัดสิน  
และผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ ความสามารถ ท าให้เกิดปัญหาในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น การที่ต้องเชิญผู้ตัดสิน
จากต่างจังหวัดมาท าการตัดสิน การกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินซึ่งทั้งเกิดจากความไม่รู้   
ของผู้ฝึกสอนและความผิดพลาดของผู้ตัดสินเองในส่วนปัญหาด้านผู้ฝึกสอนนั้นก็จะเห็นไม่ชัดจากความแตกต่าง
ระหว่างทีมกีฬาที่มีผู้ฝึกสอนผ่านการอบรมและไม่ได้ผ่านการอบรมทั้งด้านทักษะความสามารถของนักกีฬา 
ระบบการเล่น และผลการแข่งขันซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนอีกทั้งในปัจจุบันนี้มีเด็กและเยาวชน  
จ านวนมากที่สนใจเล่นกีฬาซึ่งนอกจากเพ่ือออกก าลังกายแล้วยังมีความมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนตนเองเพ่ือพัฒนาตนเอง
จากกีฬาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศและการเป็นนักกีฬาอาชีพในที่ที่สุด 
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาและยกระดับการกีฬาของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอน
ที่มีคุณภาพสามารถรับการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้จัดท า
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลขึ้น 

3.  วัตถุประสงค์        
  1)  เพ่ือเป็นการพัฒนานักศึกษา และประชาชน ให้เป็นผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา ที่มีศักยภาพ  
  2)  เพ่ือเป็นการพัฒนาการกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
  นักศึกษา และประชาชนของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร ดังนี้ 
  1)  ผู้ตัดสินกีฬา   จ านวน 1 ชนิดกีฬา 
  2)  ผู้ฝึกสอนกีฬา   จ านวน 1 ชนิดกีฬา  

5.  วิธีด าเนินการ 
1)  ขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 

  2)  ประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครผู้เข้ารับฝึกอบรม 
      3)  ขออนุมัติจัดหาพัสดุ 

4)  ด าเนินการฝึกอบรม 
5)  รวบรวมเอกสารหลักฐาน เพ่ือเบิกจ่าย งบประมาณ 
6)  สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 
 

53 



 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
350,000.-บาท 350,000.-บาท 350,000.-บาท 350,000.-บาท 350,000.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  1)  ผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนกีฬา ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
  2)  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีบุคลากรที่ตัดสินกีฬา เพ่ิมขึ้น จ านวน 25 คน และมีผู้ฝึกสอนกีฬาเพ่ิมขึ้น 
จ านวน 25 คน สามารถน าถ่ายทอดให้กับนักเรียน เยาวชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป 
 

ล าดับที่  23 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการด้านการปูองกันควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่และอุบัติซ้ า
และภัยท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ปัญหาโรคติดต่อ เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม    
ที่เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคติดต่อหลายชนิด เนื่องจากเชื้อโรคจะมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้น เจริญเติบโต
ได้รวดเร็ว สามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและเร็ว เช่น โรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ โรคติดต่อที่ มีสัตว์    
เป็นพาหะน าโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคที่อุบัติใหม่ อุบัติซ้ าและโรคติดต่ออ่ืนๆ  โดยประชาชนจะต้องทราบ
ถึงสาเหตุและแนวทางปูองกันโรคที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เพ่ือให้ระมัดระวังและปูองกันปัจจัยเสี่ยงต่อโรคโดยเฉพาะ 
ในกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจ าตัว และผู้ปุวยโรคเรื้อรัง การด าเนินงานเฝูาระวังปูองกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่จะต้องรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ จึงจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสุขภาพ 
ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาครัฐและภาคประชาชน วางแผนปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่       
โดยการด าเนินงานในลักษณะอบรมให้ความรู้ การรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ และตระหนักถึง
ความส าคัญ เพ่ือช่วยกันค้นหาปัญหา จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาการเกิดโรคของประชาชน จะต้องด าเนินการ
แก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ โดยหน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงของพ้ืนที่เป็นหลัก สามารถเชื่อมโยงผสมผสานแนวคิดองค์ความรู้เข้ากับบริบทของพ้ืนที่ 
จึงท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ในแต่ละปีรัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาค่าพยาบาลผู้ปุวย ที่ เข้ารับการรักษาเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ 
เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก โรคซาร์ส โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โรคมือเท้าปาก 
และโรคอื่นๆ ท าให้เกิดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินจ านวนมาก ดังนั้นเพ่ือให้การปูองกันควบคุมและเฝูาระวัง
โรคการระบาดของโรคมีประสิทธิภาพ จึงต้องสร้างความตระหนักและส่งเสริมความรู้ให้แก่กลุ่มแกนน าสุขภาพ 
เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
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 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่นของตนเอง (19) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล  การปูองกัน
และควบคุมโรคติดต่อ และตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 ก าหนดว่า ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นภารกิจที่ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนสมควรให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร่วมด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า (14) ปูองกันและบ าบัดรักษาโรค ดังนั้น เพ่ือให้จังหวัด
นครศรีธรรมราชปลอดภัยจากโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จึงได้จัดท าโครงการด้านการปูองกันควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ าและภัยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยก าหนดลักษณะของงานด้านการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
การเฝูาระวัง การปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชิงรุก การให้ความรู้แก่ประชาชน         
รวมถึงการเตรียมความพร้อมการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก โรคเอดส์ 
โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด 19) โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า ฯลฯ  

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือให้ อสม.และประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคติดต่อ 
โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า และภัยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 2)  เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปใช้กับตนเองและสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้ให้กับประชาชนในชุมชน 

4. กลุ่มเปูาหมาย 
กิจกรรมที่ 1  อสม.และประชาชนอ าเภอเชียรใหญ่ อ าเภอปากพนัง อ าเภอหัวไทร จ านวน 100 คน 
กิจกรรมที่ 2  อสม.และประชาชนอ าเภอพรหมคีรี อ าเภอนบพิต า อ าเภอท่าศาลา จ านวน 100 คน                   
กิจกรรมที่ 3  นักเรียนโรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ จ านวน 80 คน 
กิจกรรมที่ 4  อสม.และประชาชนอ าเภอลานสกา อ าเภอบางขัน อ าเภอช้างกลาง จ านวน 100 คน         

          กิจกรรมที่ 5  นักเรียนและประชาชนอ าเภอเมือง  จ านวน 100 คน       

5.  วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 

ขั้นตอนการท างาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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. ประสาน
กลุ่มเปูาหมาย 

            

2. ขออนุมัติโครงการ             
3. ด าเนินการจัด
โครงการ 
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กิจกรรมที่ 2 
ขั้นตอนการท างาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. ประสาน
กลุ่มเปูาหมาย 

            

2. ขออนุมัติโครงการ             
3. ด าเนินการจัด
โครงการ 

            

 
กิจกรรมที่ 3 

ขั้นตอนการท างาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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. ประสาน
กลุ่มเปูาหมาย 

            

2. ขออนุมัติโครงการ             
3. ด าเนินการจัด
โครงการ 

            

 
กิจกรรมที่ 4 

ขั้นตอนการท างาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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. ประสาน
กลุ่มเปูาหมาย 

            

2. ขออนุมัติโครงการ             
3. ด าเนินการจัด
โครงการ 

            

 
กิจกรรมที่ 5 

ขั้นตอนการท างาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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. ประสาน
กลุ่มเปูาหมาย 

            

2. ขออนุมัติโครงการ             
3. ด าเนินการจัด
โครงการ 
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6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
400,000.-บาท 400,000.-บาท 400,000.-บาท 400,000.-บาท 400,000.-บาท 

 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายปูองกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1)  และภัยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ และสามารถปูองกันตนเองให้ ปลอดภัยจาก
โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า 
          2)  ผู้เข้าอบรมน าความรู้ที่ได้ไปใช้กับตนเองและสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้ให้กับประชาชนในชุมชน 

 

ล าดับที่  24 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

2.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นการดูแลสุขภาพในชุมชนที่อยู่คู่กับประเทศไทยมานาน ซึ่งมีความ
หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละสังคม วัฒนธรรม และรูปแบบการรักษามีทั้งการใช้ 
ยาสมุนไพร การนวด การผดุงครรภ์ ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการทางด้านการรักษาสุขภาพ และ
ความเจ็บปุวยของประชาชนได้เป็นอย่างดี แต่จากการพัฒนาในทุกด้านที่ยึดการพัฒนาตามระบบทุนนิยม    
ท าให้ชุมชนมีค่านิยมตามแนวทางของตะวันตก โดยเฉพาะด้านการจัดการสุขภาพที่เน้นการพ่ึงพิงจากภายนอก
เป็นส่วนใหญ่ การใช้ยาและการรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ
ด้านการรักษาได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ในบางครั้งการรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกหรือการรักษาควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน จะมีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าการ
รักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ปุวยเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต ไขมัน
ในเลือดสูง โรคหัวใจ อัมพาต หืด โรคเลือด โรคความจ าเสื่อม ผู้ปุวยติดเตียง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ภูมิปัญญา
และองค์ความรู้การดูแลสุขภาพเดิมที่มีอยู่ในชุมชนเลือนหายและถูกทอดทิ้งจากคนรุ่นใหม่ ขาดการสืบทอด
และผู้รู้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุซึ่งนับวันจะมีจ านวนลดลงท าให้ชุมชนรับประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้าน
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น ทั้งๆ ที่ความรู้เหล่านี้สามารถช่วยดูแลรักษาความเจ็บปุวยให้กับชาวบ้านได้ อีกทั้งองค์
ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยทั้งที่เป็นตัวหมอพ้ืนบ้าน ต ารา พันธุ์พืชที่ใช้เป็นยาสมุนไพร วิธีการรักษาโรคมี
ความส าคัญและเป็นสิ่งล้ าค่าที่ควรจะเก็บรวบรวม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้อยู่คู่กั บ
ประเทศไทย อีกทั้งสมุนไพรไม่ได้เป็นเพียงยารักษาโรคเท่านั้น แต่สามารถน ามาดัดแปลงเพ่ือบริโภคในรูปของ
อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรบ ารุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้อีกด้วย 
 
 

57 



 
 
 ดังนั้น เพ่ือให้การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนด้วยการพ่ึงตนเอง จึงเน้นการดูแลรักษาสุขภาพในเบื้องต้น 
ก่อนโรคภัยไข้เจ็บจะมาถึงด้วยสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน การนวดแผนไทย การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึง
การแปรรูปสมุนไพรในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้กลุ่มแกนน าสุขภาพ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้คงอยู่ต่อไป 

ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 
เรื่อง ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อ 2 (3)   
การจัดการศึกษา การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับจังหวัด 
และไม่ซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายศักยภาพและมุ่งต่อ
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด      
มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่นของตนเอง (19) การจัดให้มี
โรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตระหนักถึงปัญหาและเล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จึงได้จัดให้มีโครงการดังกล่าวขึ้น   

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือให้ผู้ที่ผ่านการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพ่ือสุขภาพ  
มีความรู้และทักษะในการน าไปใช้ เพ่ือการดูแลรักษาสุขภาพอย่างถูกวิธี 
 2)  เพ่ือน าองค์ความรู้เรื่องการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ใช้ในการบ าบัดผู้ปุวยเรื้อรัง 
เพ่ือลดผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้ยาแผนปัจจุบันมากเกินไป 
 3)  เพ่ือร่วมกันส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

4. กลุ่มเปูาหมาย  
จัดฝึกอบรม/สัมมนาให้กับ อสม. และประชาชนในจังหวัดนครศรีฯ จ านวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 

  กิจกรรมที่ 1  อบรมการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค  จ านวน  155 คน 
  กิจกรรมที่ 2  อบรมให้ความรู้และฝึกการท าลูกประคบ จ านวน  155 คน 
  กิจกรรมที่ 3  อบรมให้ความรู้และฝึกการนวดแผนไทย จ านวน  105 คน 
  กิจกรรมที่ 4  อบรมสัมมนา สมัชชาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  จ านวน  155 คน 

5.  วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1  อบรมการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค 
ขั้นตอนการท างาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. ประสานกลุ่มเปูาหมาย             
2. ขออนุมัติโครงการ             
3. ด าเนินการจัดโครงการ             
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กิจกรรมที่ 2  อบรมให้ความรู้และฝึกการท าลูกประคบ 
ขั้นตอนการท างาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. ประสานกลุ่มเปูาหมาย             
2. ขออนุมัติโครงการ             
3. ด าเนินการจัดโครงการ             
 
กิจกรรมที่ 3  อบรมให้ความรู้และฝึกการนวดแผนไทย 
ขั้นตอนการท างาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. ประสานกลุ่มเปูาหมาย             
2. ขออนุมัติโครงการ             
3. ด าเนินการจัดโครงการ             
 
กิจกรรมที่ 4  อบรมสัมมนา สมัชชาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   
ขั้นตอนการท างาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. ประสานกลุ่มเปูาหมาย             
2. ขออนุมัติโครงการ             
3. ด าเนินการจัดโครงการ             

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
454,000.-บาท 454,000.-บาท 454,000.-บาท 454,000.-บาท 454,000.-บาท 

 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝุายส่งเสริมสาธารณสุข   กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1)  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกไปใช้          
ในการดูแลรักษาสุขภาพ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
         2)  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้เรื่องด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก          
ใช้ในการดูแลผู้ปุวยเรื้อรัง ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ปุวยและญาติไปใช้อย่างถูกวิธี 
 3)  ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้รับการสืบสาน ส่งเสริม และพัฒนาต่อไป 
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ล าดับที่  25 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการฝึกอบรมด้านกายภาพบ าบัดและการใช้อุปกรณ์กายภาพใน
ชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ปัจจุบันพบว่ามีผู้ปุวยที่มีปัญหาด้านสุขภาพที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจ าวันเพ่ิมขึ้นเรื่อย  ๆ  มีสาเหตุ
จากความผิดปกติของระบบประสาท ได้แก่ ผู้ปุวยที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวหรือผู้ที่มีปัญหาการช่วยเหลือตนเอง
ในชีวิตประจ าวัน เช่น  ผู้ปุวยอัมพาต ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ปุวยเด็กที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว 
เช่น สมองพิการแต่ก าเนิด ผู้ปุวยพาร์กินสัน รวมถึงผู้ปุวยที่ประสบอุบัติเหตุที่ท าให้สมองหรือไขสันหลังได้รับ
บาดเจ็บ สาเหตุด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น ผู้ปุวยที่มีปัญหาข้อติดเคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวก       
มีอาการปวดจากความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ การออกก าลังกายที่ไม่เหมาะสมหรือการบาดเจ็บจาก
การท างาน ผู้ปุวยกระดูกหักหรือได้รับการผ่าตัด รวมถึงผู้ที่มีความพิการจากการสูญเสียอวัยวะ สาเหตุ       
ด้านระบบทรวงอกหลอดเลือดและหัวใจ ผู้ปุวยที่มีปัญหาในการหายใจหรือการท างานของหัวใจ เช่น ผู้ปุวยโรคปอด
ที่มีเสมหะคั่งค้างหรือเกิดการติดเชื้อ ผู้ปุวยโรคหัวใจ รวมถึงผู้ปุวยทั้งก่อนและหลังผ่าตัด เป็นต้น ซึ่งปัญหา  
ด้านสุขภาพเหล่านี้สามารถรับการรักษาหรือฟ้ืนฟูได้โดยการท ากายภาพบ าบัด  
 กายภาพบ าบัดคือ การกระท าในการช่วยเหลือผู้ปุวยเพ่ือบ าบัด ปูองกัน แก้ไข และฟ้ืนฟูการเสื่อม
สมรรถภาพ หรือความพิการของร่างกาย หรือจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบ าบัด ซึ่งได้แก่ การดัด การดึง 
การประคบ การนวด การบริหารร่างกาย หรืออวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของผู้ปุวย ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการกระท า
ด้วยวิธีการต่างๆ ดังกล่าว ตามหลักวิทยาศาสตร์ หรือการกระท าอื่นที่รัฐมนตรีประกาศเป็นวิธีการทาง
กายภาพบ าบัด หรือการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศเป็นเครื่องมือ
กายภาพบ าบัด โดยส่วนใหญ่การท ากายภาพบ าบัดนั้นเป็นการฟ้ืนฟูที่ต้องใช้ระยะเวลา และด้วยผู้ปุวยที่เพ่ิม
มากขึ้นนั้น การลดความแออัดในโรงพยาบาลหรือการเพ่ิมความสะดวกและประสิทธิภาพของการฟ้ืนฟูที่ดีขึ้น 
การท ากายภาพบ าบัดในชุมชน จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถดูแลผู้ปุวยได้อย่างทั่วถึงลดความแออัดใน
โรงพยาบาล เพ่ิมความสะดวกแก่ผู้ปุวย เนื่องจากผู้ปุวยบางรายไม่สะดวกเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลได้ 
และเพ่ือเป็นการลดระยะเวลา ผู้ปุวยสามารถรับบริการด้านกายภาพบ าบัดได้จากสถานที่ให้บริการสุขภาพ    
ด้านกายภาพบ าบัดในชุมชนได้ เป็นต้น แต่ปัจจุบัน ในสถานที่ท่ีจัดให้มีอุปกรณ์การท ากายภาพนั้น ยังขาดผู้ที่มี
ความรู้ ความเข้าใจ หรือยังขาดทักษะด้านกายภาพบ าบัด  
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 55 “รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับ
การบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพและการปูองกันโรค”และ “การบริการสารณสุข ต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค 
และปูองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสุขภาพด้วย” มาตรา 71 รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของสังคม จัดให้ประชาชนมี ที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม “ส่งเสริมการ
พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง” ประกาศคณะกรรมการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 เรื่อง ก าหนดอ านาจและหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อ 2 (3) การจัดการศึกษา การสาธารณสุ ข 
การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับจังหวัด และไม่ซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา 
สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
ในจังหวัด  
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 จากปัญหาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหา 
และหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้น จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมด้านกายภาพบ าบัดและการใช้อุปกรณ์กายภาพ  
ในชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้น เพ่ือให้มีผู้ที่มีความรู้ด้านกายภาพบ าบัดและการใช้อุปกรณ์
กายภาพในชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม        

3. วัตถุประสงค์   
 1)  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถด้านกายภาพบ าบัดและการใช้อุปกรณ์กายภาพที่มี
อยู่ในชุมชน 
 2)  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้รับไปท ากายภาพบ าบัดให้ผู้ปุวยในชุมชนได้ 

4.  กลุ่มเปูาหมาย  
 ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 100 คน    

5.  วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอนการท างาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 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.ประสานกลุ่มเปูาหมาย 
2.ขออนุมัติด าเนินงาน
โครงการ 
3.ด าเนินการจัดโครงการ 

         
 

   

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
200,000.-บาท 200,000.-บาท 200,000.-บาท 200,000.-บาท 200,000.-บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
           ฝุายส่งเสริมสาธารณสุข กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1)  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถด้านกายภาพบ าบัดและการใช้อุปกรณ์กายภาพที่มีอยู่ในชุมชน 
 2)  ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่ผู้อ่ืนได้ 
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ล าดับที่  26 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 

2.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25  กุมภาพันธ์ 2564 ด้านสาธารณสุข ส่งเสริม/สนับสนุนเพ่ือยกระดับมาตรฐานบริการ
ด้านสุขภาพ และเครือข่าย การรักษาพยาบาลให้ครบวงจร ข้อ 2.2 สร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายสาธารณสุข   
ทั้งในระดับปฐมภูมิ (มูลฐาน) ระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิ มีการดูแลการสาธารณสุขเชิงปูองกันและ     
การรักษาพยาบาลให้ได้มาตรฐานสากล เข้าถึงได้ส าหรับประชาชน ภายใต้เครือข่าย “โรงพยาบาล 5 แสนเตียง” 
  ประเทศไทยในปัจจุบันประชาชนทุกคนเข้าถึงการจัดบริการสาธารณสุข ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ที่บัญญัติไว้ว่า รัฐต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการ   
ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง โครงสร้างระบบสุขภาพปั จจุบันมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 
ประกอบด้วยบริการปฐมภูมิ บริการทุติยภูมิ บริการตติยภูมิ บริการระดับศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและระบบ
ส่งต่อ โดยที่ผู้รับผิดชอบหลักของการจัดระบบบริการสุขภาพ คือกระทรวงสาธารณสุข โดยจุดประสงค์หลักคือ 
มุ่งหวังให้บริการแต่ละระดับมีหน้าที่แตกต่างกัน และเชื่อมต่อกันด้วยระบบส่งต่อ (Referran System) แต่
ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ นิยมใช้บริการโรงพยาบาลใหญ่มากขึ้น อาทิเช่น รามาธิบดี ศิริราช และจุฬาลงกรณ์ 
แม้ว่าศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิของผู้ปุวยจะอยู่ต่างจังหวัด ผู้ปุวยบางรายยอมจ่ายเงินเอง ไม่ใช้สิทธิป ระกัน
สุขภาพ หรือประกันสังคมของตน ท าให้เกิดการล้นของคนไข้ในระบบในโรงพยาบาลใหญ่ จ านวนแพทย์ที่มีไม่
สามารถที่จะรองรับผู้ปุวยได้ ในแต่ละวันจุบันการพัฒนาด้านสาธารณสุข  เน้นการมีส่วนร่วมและมุ่งพัฒนา
สุขภาพเป็นแนวทางหนึ่งที่จะน าไปสู่ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
จ าเป็นต้องอาศัยคนในชุมชน เป็นเรี่ยวแรงส าคัญในการระดมความคิด ความร่วมมือร่วมใจในชุมชนมาช่วยพัฒนา 
และสรรค์สร้างสุขภาพชุมชนให้น่าอยู่อาศัย                                     

ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 13 สิงหาคม 
2546 เรื่อง ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อ 2 
(3) การจัดการศึกษา การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับ
จังหวัด และไม่ซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายศักยภาพและ
มุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่นของตนเอง (19)การจัด
ให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข ซึ่งจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ ให้บริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน และเชื่อมประสาน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการสร้าง
ความเข้มแข็งเครือขา่ยสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ขึ้น  
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3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้บุคลากรด้านสาธารณสุขได้รับการทบทวนและพัฒนาศักยภาพในการรณรงค์ช่วยดูแลสุขภาพ
ของประชาชน   
          2)  เพ่ือให้บุคลากรด้านสาธารณสุขมีความรู้สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้ให้กับประชาชน  

4. กลุ่มเปูาหมาย 
บุคลากรด้านสาธารณสุขในจังหวัดนครศรีธรรมราช  จ านวน  845 คน 

5.  วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอนการท างาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. ประสานกลุ่มเปูาหมาย             
2. ขออนุมัติโครงการ             
3. ด าเนินการจัดโครงการ             
             
6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
496,000.-บาท 496,000.-บาท 496,000.-บาท 496,000.-บาท 496,000.-บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับ       
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล, ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ, โรงพยาบาลอ าเภอ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
     1)  บุคลากรได้รับการทบทวนและพัฒนาศักยภาพในการรณรงค์ช่วยดูแลสุขภาพของประชาชน   

2)  บุคลากรมีความรู้และถ่ายทอดความรู้ที่ได้ไปสู่คนในชุมชน   
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ล าดับที่  27 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการฝึกอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ผู้ปุวยฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึง

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงเท่าเทียม มีคุณภาพและมาตรฐานโดยได้รับการช่วยเหลือและรักษาพยาบาล    
ที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์อย่างมากขึ้นจากการด าเนินการที่ผ่านมา มุ่งเน้นในเรื่องการกระจาย 
การเข้าถึงบริการในส่วนการด าเนินการก ากับ ติดตาม ประเมินผล ยังขาดระบบ กลไกการด าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรมโดยเฉพาะในส่วนของคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพการจัดการระบบบริการและการจัดการทาง
การเงิน   

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมาโดยที่โครงสร้างการจัดการ 
ความพร้อมของบุคลากร การจัดการด้านงบประมาณและการจัดการระบบด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และ
ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน คือ 3 เร็ว (โทร 1669 เร็ว, รับที่เกิดเหตุ
เร็ว, ส่งถึงมือหมอเร็ว) 2 ดี (คุณภาพบริการดีทั้งในภาวะภัยพิบัติและภาวะไม่เกิดภัยพิบัติ) ซึ่งการแจ้งเหตุเร็ว 
เป็นหนึ่งในนโยบายดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) โดยมีเปูาหมาย  
1 คน/1 ครัวเรือน เกิดขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ0.5 ของประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ,522,561 คน 
เปูาหมายทั้งจังหวัดจ านวน 7,620 คน เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
การปฐมพยาบาลอย่างง่าย การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นในการพัฒนาให้มีอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรม
อาสาฉุกเฉินชุมชน โดยอาศัยอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่นของตนเอง (19)  การจัดให้มี
โรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ และตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ก าหนดว่า ให้กิจการดังต่อไปนี้     
เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นสมควรให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมด าเนินการหรือให้              
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า (14) ปูองกันและบ าบัดรักษาโรค 
3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความรู้ การปฏิบัติการฉุกเฉิน เพ่ือน าไปสู่การด าเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
คือ 3 เร็ว  (โทร 1669 เร็ว, รับที่เกิดเหตุเร็ว, ส่งถึงมือหมอเร็ว)  2 ดี (คุณภาพบริการดีทั้งในภาวะภัยพิบัติและ
ภาวะไม่เกิดภัยพิบัติ) 
 2)  เพ่ือพัฒนาการแจ้งเหตุเร็ว โทร 1669 การปฐมพยาบาลอย่างง่าย และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น 
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4. กลุ่มเปูาหมาย   
         1)  อบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน(ประชาชนทั่วไป) ประชาชนใน อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 205 คน 
 2)  อบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน(อสม./ผู้น าชุมชน) ประชาชนใน อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 
305 คน 

5. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน (ประชาชนทั่วไป) 
ขั้นตอนการท างาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. ประสานกลุ่มเปูาหมาย             
2. ขออนุมัติโครงการ             
3. ด าเนินการจัดโครงการ             
 
กิจกรรมที่ 2 อบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน (อสม./ผู้น าชุมชน)   
ขั้นตอนการท างาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. ประสานกลุ่มเปูาหมาย             
2. ขออนุมัติโครงการ             
3. ด าเนินการจัดโครงการ             
 
6. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
323,000.-บาท 323,000.-บาท 323,000.-บาท 323,000.-บาท 323,000.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
          ฝุายส่งเสริมสาธารณสุข กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
       1)  อาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) เกิดความรู้ และปฏิบัติการฉุกเฉิน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน คือ 3 เร็ว    
(โทร 1669 เร็ว, รับที่เกิดเหตุเร็ว, ส่งถึงมือหมอเร็ว) 2 ดี (คุณภาพบริการดีทั้งในภาวะภัยพิบัติและภาวะไม่เกิด
ภัยพิบัติ) 
 2)  อาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) ปฏิบัติการฉุกเฉินการแจ้งเหตุเร็ว อย่างมีคุณภาพ 
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ล าดับที่  28 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการฝึกอบรมผู้น าออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
       ในปัจจุบันแม้คนไทยส่วนหนึ่งจะหันมาใส่ใจสภาวะสุขภาพด้วยการออกก าลังกายและรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์กันมากขึ้น แต่ก็ยังมีประชากรจ านวนไม่น้อยที่ยังมีปัญหาด้านสุขภาพเนื่องจากละเลยการดูแลตนเอง
ด้วยสภาพสังคมและรูปแบบการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้เกิดเป็นปัญหาเรื้อรังด้านสุขภาพ 
โดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Non-communicable diseases) ซ่ึงเกิดจากการถ่ายทอด
ทางพันธุกรรม และยังเกิดจากการด าเนินชีวิตที่ต้องคร่ าเคร่ง ท างานตลอดเวลา พฤติกรรมการบริโภค  
พฤติกรรมการใช้ชีวิตโดยละเลยการดูแลสภาวะสุขภาพอีกด้วย เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การนอนดึก
การกินอาหารที่มีรสชาติเค็มจัดติดต่อกันเป็นเวลานาน เหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
เช่น โรคอ้วนและน้ าหนักตัวเกิน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคหัวใจและหลอดเลือด  ซึ่งส่งผลท าให้เกิด
โรคแทรกซ้อนมากมาย แต่ทั้งนี้ สามารถปูองกันดูและดูแลสุขภาพอย่างง่าย โดยการออกก าลังกาย 
 การออกก าลังกายเป็นการใช้แรงกล้ามเนื้อและแรงกายให้เคลื่อนไหวเพ่ือให้ร่างกายแข็งแรง  มีสุขภาพดี 
โดยจะใช้กิจกรรมใดเป็นสื่อก็ได้ เช่น  การบริหาร เดินเร็ว วิ่งเหยาะหรือ การฝึกที่ไม่มุ่งการแข่งขัน ในขณะที่
ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมสุขภาพ ได้กล่าวว่า บทบาทของการเคลื่อนไหวของการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอท าให้เกิดความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายในด้านการปูองกันโรค คือ ช่วยลดความเสี่ยงและปัจจัยที่
ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังที่ส าคัญ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน ฯลฯ 
นอกจากนี้การออกก าลังกายยังเป็นวิธีหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพ ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่แข็งแรง
สมบูรณ์ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา นอนหลับดีขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่นอนไม่หลับจากความเครียด 
การออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นหมู่คณะ จะท าให้เกิดความเข้าใจและการเรียนรู้พฤติกรรม มีบุคลิกภาพที่ดี 
มีความเป็นผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้  ในปัจจุบันยังขาดผู้ที่มี
ความรู้ ทักษะ ในด้านการออกก าลังกายที่ถูกต้องที่สามารถถ่ายทอดให้ความรู้แก่ประชาชนได้ 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 55 “รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับ
การบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพและการปูองกันโรค”และ “การบริการสาธารณสุข ต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค
และปูองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสุขภาพด้วย” มาตรา 71 รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของสังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม “ส่งเสริมการ
พัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง” ประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 เรื่อง ก าหนดอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อ 2 (3) การจัดการศึกษา  การสาธารณสุข 
การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับจังหวัด และไม่ซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข 
การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้ตระหนักและเล็งเห็นถึ งความส าคัญดังที่กล่าวมา  
จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้น าออกก าลังกาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้น เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุน   ให้ประชาชนมีกิจกรรมการออกก าลังกาย ให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ปูองกันและ  
ลดการเกิดโรคได้  
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3. วัตถุประสงค์   
 1)  เพ่ือสร้างผู้น าการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  
 2)  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้  

4. กลุ่มเปูาหมาย 
 ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 100 คน    

5. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอนการท างาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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.ประสานกลุ่มเปูาหมาย 

2.ขออนุมัติด าเนินงาน

โครงการ 

3.ด าเนินการจัดโครงการ 

  

       

 

   

 
6. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
190,000.-บาท 190,000.-บาท 190,000.-บาท 190,000.-บาท 190,000.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
        ฝุายส่งเสริมสาธารณสุข กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 1)  มีผู้น าการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  
 2)  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในชุมชนได้ 
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ล าดับที่  29 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างสุขภาพการดูแลผู้ปุวยเรื้อรังจังหวัด
นครศรีธรรมราช      

2.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ปัญหาโรคเรื้อรังมีจ านวนผู้ปุวยเพิ่มขึ้น 2 เท่าภายใน 5 ปี และยังพบว่าคนไทยกินยาสูงถึงปีละ  
47,000 ล้านเม็ด เฉลี่ยวันละ 128 เม็ด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางโรคเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ และมีแนวโน้ม 
การเกิดโรคเพ่ิมและมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนทุกปีเกิดจากพฤติกรรม เช่น ขาดการออกก าลังกายน้ าหนักตัวเกิน 
สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า กินอาหารไม่เหมาะสม เช่น อาหารหวาน มัน เค็ม กินผักน้อยลง  (ผลการวิจัยกรมอนามัย
ล่าสุดปี 2544 พบคนไทยกินผักน้อยมากเฉลี่ยคนละ 1.8 กรัม หรือไม่ถึงวันละ 2 ขีด) เป็นปัญหาด้านสาธารณสุข  
ที่ส าคัญในปัจจุบัน จากแบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริมสุขภาพ
ปูองกันโรค และการจัดการด้านสุขภาพ หัวข้อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช        
เขตสุขภาพที่ 11 ตรวจราชการวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 15 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราชมีอัตรา
ความชุกด้วยโรคเบาหวานต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 3 ,845.30 3,339.60 และ 3,984.50 ตามล าดับ   
อัตราปุวยรายใหม่ด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 1 ,093.16 , 925.66 และ1,002.14 
ตามล าดับ และอัตราผู้ปุวยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตสูงได้ดี เท่ากับ ร้อยละ 33.61 และ 
ร้อยละ 38.01 (สถานการณ์ข้อมูลจาก HDC ณ ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 
  สาเหตุส่วนใหญ่มาจาการดูแลสุขภาพที่ไม่ถูกวิธีของประชาชน เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
มากเกินไป การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสัดส่วนและไม่เหมาะสมทางโภชนาการ ขาดการออกก าลังกายและ        
มีความเครียดจากครอบครัวและสังคม จากการศึกษาแนวปฏิบัติการบริการปูองกันควบคุมโรคพบว่าปัจจัย
เสี่ยงการเกิดโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักได้แก่ภาวะความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่ ปัจจัยเสี่ยงรอง ได้แก่ ภาวะ
น้ าตาลเกินและอ้วน ขาดการเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก   
การบริโภคอาหารที่ไม่สมดุล บริโภคอาหารที่เค็มจัด หวานจัด รวมทั้งรับประทานผักและผลไม้ที่ไม่เพียงพอ
รวมทั้งประชาชนดูแลสุขภาพท่ีไม่ถูกต้องและไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคเรื้อรัง 
  ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 
เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อ 2(3)   
การจัดการศึกษา การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับจังหวัด 
และไม่เป็นการซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายศักยภาพและ
มุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชนในระดับจังหวัด พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง (19) 
การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและสร้างสุขภาพการดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรัง ให้เกิดความตระหนักในการดูแลตนเอง
ให้มีพฤติกรรมลดภาวะเสี่ยงการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่จะต้องรวดเร็ว 
ทันเหตุการณ์ จึงจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสุขภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคท้องถิ่นและ   
ภาคประชาชน วางแผนปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ 
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เล็งเห็นความส าคัญของการส่งเสริมสุขภาพและสร้างสุขภาพ
การดูแลผู้ปุวยเรื้อรัง เพ่ือไม่ให้มีผู้ปุวยรายใหม่และผู้ปุวยที่มีภาวะแทรกซ้อนของโรคเดิม จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น
เพ่ือผลักดันให้ประชาชนได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม 
ลดปัจจัยเสี่ยงและอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีสุขภาพดีได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ผู้ปุวยเรื้อรังก็จะได้รับ
การดูแลตามมาตรฐานเพื่อปูองกันภาวะแทรกซ้อนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
           1) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและปูองกันตนเอง
ไม่ให้ปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อ     
          2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ทักษะส่วนบุคคลและชุมชนให้เกิดความพร้อมในการเฝูาระวังและควบคุม
ปูองกันโรคไม่ติดต่อ 
          3) เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อที่ส าคัญอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องและ 
มีประสิทธิภาพ     

4. กลุ่มเปูาหมาย 
 ประชาชนกลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรังในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน  400  คน 

5. วิธีด าเนินการ 
ขัน้ตอนการท างาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. ประสานกลุ่มเปูาหมาย        
 

    
2. ขออนุมัติโครงการ         

 

   
3. ด าเนินการจัดโครงการ           

 

 
 
6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
212,000.-บาท 212,000.-บาท 212,000.-บาท 212,000.-บาท 212,000.-บาท 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายส่งเสริมสาธารณสุข กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
         1)  ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคไม่ติดต่อและการดูแลสุขภาพท่ีทันเหตุการณ์ สามารถดูแล
สุขภาพตนเอง ครอบครัว และคนในชุมชนได้ 
          2)  มีความพร้อมในการเฝูาระวังและควบคุมปูองกันโรคไม่ติดต่อ 
 3)  ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ ร่วมปูองกันควบคุมโรค
ไม่ติดต่ออย่างเนื่องสม่ าเสมอ 
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ล าดับที่  30 
 
1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ส าหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ปัจจุบันปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการร้องเรียนเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งมีผลจาก
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของเมืองและชุมชน รวมทั้งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนมาก
ไม่ได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ไม่มีความรู้ในการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535    
ท าให้กิจการต่าง ๆ ในท้องถิ่นไม่ได้เข้าสู่ระบบการจัดการที่ดีตั้งแต่ต้น ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2558 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีถึง 141 ประเภท หากไม่ด าเนินการจะท าให้เกิดการร้องเรียน
จากประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจ านวนมาก ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการจัดการแก้ไขอย่างเหมาะสม  
โดยเร่งด่วนเพื่อร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้ประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม มีเปูาหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมี
สุขภาพดี เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัด ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย        
ที่เกี่ยวข้องโดยต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้และ
สามารถจัดการในพ้ืนที่ของตนเองได้ต่อไป  

ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 13 สิงหาคม 
2546 เรื่อง ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อ 2 
(3) การจัดการศึกษา การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับ
จังหวัด และไม่ซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายศักยภาพและ
มุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่นของตนเอง (19)     
การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัดการรักษาพยาบาล การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  
 ดังนั้น เพ่ือให้มีการพัฒนา ฟ้ืนฟูองค์ความรู้และทักษะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมส าหรับบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ จัดอบรมด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมขึ้น ซึ่งจะท าให้การจัดการในแต่ละท้องถิ่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้เข้าสู่ระบบมากขึ้น ซึ่งท าให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการร้องเรียนน้อยลง อีกทั้งได้รับค่าธรรมเนียมจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 141 ประเภท   มาบริหารจัดการมากขึ้นเช่นกัน  
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3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎีจากกรณีศึกษา และจาก

การได้ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในระดับพ้ืนที่ 

 2) เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะและความสามารถทางวิชาการ และสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้ อมที่มี

ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและชุมชนได้ ซึ่งจะลดปัญหาการร้องเรียนของประชาชนลงได้ระดับหนึ่ง 

4. กลุ่มเปูาหมาย  

 - บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช   และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

จ านวน 125 คน 

5. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอนการท างาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. ประสานกลุ่มเปูาหมาย             

2. ขออนุมัติโครงการ             

3. ด าเนินการจัดโครงการ             

6. ระยะเวลาการด าเนินงาน  

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 

2566 

ปีงบประมาณ 

2567 

ปีงบประมาณ 

2568 

ปีงบประมาณ 

2569 

ปีงบประมาณ 

2570 

218,750.-บาท 218,750.-บาท 218,750.-บาท 218,750.-บาท 218,750.-บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝุายปูองกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 1)  บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎีจากกรณีศึกษา และจากการ

ได้ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในระดับพ้ืนที่ 

 2)  บุคลากรมีทักษะและความสามารถทางวิชาการ และสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้ อมที่มี

ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและชุมชนได้ ซึ่งจะลดปัญหาการร้องเรียนของประชาชนลงได้ระดับหนึ่ง 
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ล าดับที่  31 
 
1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการด้านการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

(อสม.) และประชาชนในการสร้างสุขภาพเชิงรุก 

2.  หลกัการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ในสภาวะปัจจุบันโรคต่างๆ มีมากมาย เกิดจากพฤติกรรมที่เร่งรีบในชีวิตประจ าวัน ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ
เป็นส่วนใหญ่ ท าให้เสียค่าใช้จ่ายต่างๆ มากมาย เราจะต้องให้ความส าคัญกับสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการให้
ความรู้ด้านโภชนาการ การเลือกซื้ออาหาร, การให้ความรู้โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า และภัยที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ, การดูแลสุขภาพเบื้องต้น, การดูแลทันตกรรม, การให้ความรู้โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา  
โรค  ชิคุนกุนยา, การให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิต เป็นต้น ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม .)    
เป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง  ครอบครัว และชุมชนโดยผ่าน
กระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและการปฏิบัติงานด้านความเสียสละต่อประชาชนใน
หมู่บ้าน กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มด าเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 เป็นต้นมา รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์
ภายหลังการอบรมตามสถานการณ์ที่จ าเป็นต่อการให้บริการประชาชน ตั้งแต่ปี 2552    ซึ่งก าลังจะก้าวไปสู่
ทศวรรษใหม่ของงานสาธารณสุขมูลฐาน (พ.ศ.2552 – 2562) อันเป็นทศวรรษแห่งการสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
สุขภาพโดยชุมชน ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพ อสม. โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นกลไก
หลักส าหรับสร้างสังคมใหม่ที่มีคุณภาพ เพ่ือให้บุคคลเหล่านี้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาด้านสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในเขตรับผิดชอบโดยเฉพาะในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การรักษาพยาบาล
เบื้องต้นตลอดจนเป็นผู้น าการสร้างสุขภาพให้แก่ชาวบ้านในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถจัดระบบสุขภาพได้
อย่างเหมาะสมด้วยชุมชนเอง ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา อสม. ได้ให้ความร่วมมือและมีบทบาทในด้านการสร้าง
สุขภาพ ส่งเสริมปูองกันโรค ให้กับชุมชนเป็นอย่างดี ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว จ าเป็นต้องมีการฝีกอบรมด้าน
วิชาการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน าสิ่งที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างาน  ในรูปแบบอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เพ่ือเป็นแกนน าด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในทุกหมู่บ้าน ชุมชน มาเป็น
ระยะเวลาครบ 32 ปี  ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถแสดงบทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเอง  ครอบครัว  
ชุมชน  สภาพแวดล้อมและสังคมโดยรวมได้อย่างยั่งยืน  ด้วยความตั้งใจ เต็มใจ มีจิตส านึกและศรัทธาในการ
พัฒนาอันเป็นการแสดงให้เห็นถึงรูปธรรม การสร้างสุขภาพน าการซ่อมแซมสุขภาพอย่างยั่งยืนที่แท้จริง ในปัจจุบัน
การพัฒนาด้านสาธารณสุข เน้นการมีส่วนร่วมและมุ่งพัฒนาสุขภาพเป็นแนวทางหนึ่งที่จะน าไปสู่ครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จ าเป็นต้องอาศัยคนในชุมชน เป็นเรี่ยวแรงส าคัญใน
การระดมความคิด ความร่วมมือร่วมใจในชุมชนมาช่วยพัฒนา และสรรค์สร้างสุขภาพชุมชนให้น่าอยู่อาศัย  
 ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 13 สิงหาคม 
2546 เรื่อง ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อ 2 
(3) การจัดการศึกษา การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับ
จังหวัด และไม่ซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายศักยภาพและ
มุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่นของตนเอง (19)การจัดให้มีโรงพยาบาล
จังหวัด การรักษาพยาบาล การปูองกันและควบคุมโรคติด 
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ ให้บริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน และเชื่อมประสาน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการ                                                                                                
ด้านการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนในการสร้างสุขภาพเชิงรุกขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
         1)  เพ่ือให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.)ได้รับการทบทวนและพัฒนาศักยภาพในการรณรงค์
ช่วยดูแลสุขภาพของประชาชน   
          2)  เพ่ือให้ อสม.มีความรู้สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้ให้กับประชาชน    

4. กลุ่มเปูาหมาย 
กิจกรรมที่ 1   อสม.ทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 760 คน 
กิจกรรมที่ 2   อสม.อ าเภอพรหมคีรี พิปูน นบพิต า จ านวน 155 คน                   
กิจกรรมที่ 3   อสม.อ าเภอจุฬาภรณ์ ชะอวด ร่อนพิบูลย์ จ านวน 155 คน         
กิจกรรมที่ 4   อสม. อ าเภอทุ่งสง นาบอน ทุ่งใหญ่ จ านวน 155 คน          
กิจกรรมที่ 5   อสม. อ าเภอท่าศาลา สิชล ขนอม  จ านวน 155 คน   

5.  วิธีการด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 

ขั้นตอนการท างาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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. ประสานกลุ่มเปูาหมาย             
2. ขออนุมัติโครงการ  

 

          
3. ด าเนินการจัดโครงการ  

 

          
 
กิจกรรมที่ 2 

ขั้นตอนการท างาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. ประสานกลุ่มเปูาหมาย             
2. ขออนุมัติโครงการ 

 

           
3. ด าเนินการจัดโครงการ  

 

          
 
กิจกรรมที่ 3 

ขั้นตอนการท างาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. ประสานกลุ่มเปูาหมาย       

 

     
2. ขออนุมัติโครงการ        

 

    
3. ด าเนินการจัดโครงการ        
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กิจกรรมที่ 4 

ขั้นตอนการท างาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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. ประสานกลุ่มเปูาหมาย         
 

   
2. ขออนุมัติโครงการ         

 

   
3. ด าเนินการจัดโครงการ          

 

  
 
กิจกรรมที่ 5 

ขั้นตอนการท างาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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. ประสานกลุ่มเปูาหมาย         
 

   
2. ขออนุมัติโครงการ          

 

  
3. ด าเนินการจัดโครงการ           

 

 

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
395,000.-บาท 395,000.-บาท 395,000.-บาท 395,000.-บาท 395,000.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ฝุายส่งเสริมสาธารณสุข กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกั บ       
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล, ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ, ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
          1)   อสม. ได้รับการทบทวนและพัฒนาศักยภาพในการรณรงค์ช่วยดูแลสุขภาพของประชาชน 

2)  อสม. มีความรู้และถ่ายทอดความรู้ที่ได้ไปสู่คนในชุมชน 
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ล าดับที่  32 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร       
ด้านสาธารณสุข 

2.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ด้วยคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 12 (4) และ (15) และมาตรา 17 
(29) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 8 
กันยายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการประเมินความพร้อม เพ่ือรับการถ่ายโอนภารกิจ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ระดับดีเลิศ 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รับการถ่ายโอนสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวน 36 แห่ง  
  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) เป็นหน่วยบริการหลักแห่งหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนใน พ้ืนที่ 
ตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันและควบคุมโรค การในระดับพ้ืนที่มีทีมสหสาขาวิชาชีพในการให้ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ค าแนะน าการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งประกอบด้วย การปูองกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย การรักษาพยาบาลอย่างง่าย การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้
ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ได้ด้วยตนเอง ครอบคลุมการให้บริการประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
  การด าเนินงานด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ จ าเป็นต้องมีภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หรือ อสม. ที่ให้บริการแก่ชุมชนเป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน มีการพัฒนาทักษะความรู้ให้ทันต่อสภาพปัญหาด้าน
สาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันและควบคุมโรค เป็นต้น  
  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสุขภาพประชาชน
ระดับพ้ืนที่ ได้ตระหนักถึงการด าเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล 
การฟ้ืนฟูสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยภาคีการมีส่วน
ร่วม จึงได้จัดท าโครงการ อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ 
เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนดูงานในพ้ืนที่ต้นแบบ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดี และการ
ท างานเป็นทีม    
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3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในการท างานของบุคลากรด้านสาธารณสุข     
 2) เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูงานพ้ืนที่ต้นแบบให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข    

4. กลุ่มเปูาหมาย 
    บุคลากรด้านสาธารณสุข  จ านวน 80 คน  
5. วิธีการด าเนินการ 

 

ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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. ขออนุมัติโครงการ             ฝุายส่งเสริม
สาธารณสุข 2. ประชุมคณะกรรมการ             

3. ประสานสถานที่             
4. ด าเนินโครงการ             
5. สรุปผลการด าเนินงาน             
 
6. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570   
7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ  

ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

500,000.-บาท 976,000.-บาท 976,000.-บาท 976,000.-บาท 976,000.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  1)  นายชัยรัต  บุญเนียม       ต าแหน่ง หัวหน้าฝุายส่งเสริมสาธารณสุข 
 2)  นายกิตติพันธุ์  ช่วยบุญชู   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ    

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1)  บุคลากรด้านสาธารณสุข มีส่วนร่วมและศักยภาพในการท างานในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช   
  2)  บุคลากรด้านสาธารณสุขมีองค์ความรู้ ทักษะ สามารถประยุกต์การท างานจากพ้ืนที่ต้นแบบ 
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ล าดับที่  33 
 
1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการฟ้ืนฟูผู้ปุวยติดเตียงด้วยการแพทย์แผนไทย 

2.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีจ านวนผู้ปุวยติดเตียงเพิ่มมากขึ้น สาเหตุส่วนใหญ่จะเกิดจากปัญหาสุขภาพต่างๆ 
การประสบอุบัติเหตุ หรือจากการผ่าตัดที่ต้องนอนพักรักษาตัวเป็นเวลานาน ผู้ปุวยติดเตียงมีข้อจ ากัด                      
ในการด าเนินชีวิต ไม่สามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติ จึงต้องได้รับการดูแลจากครอบครัวเป็นอย่างมาก                      
ดังนั้นการดูแลผู้ปุวยติดเตียงที่บ้านจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องให้การดูแลเอาใจใส่ รวมทั้งการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้ดูแลสามารถดูแลช่วยเหลือผู้ปุวยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือปูองกันการเจ็บปุวยที่อาจแทรกซ้อน
จากการที่ผู้ปุวยนอนติดเตียงนานๆ การดูแลที่ดีมีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อการลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ 
เช่น การพลิกตัว การนวดผิวหนังโดยเฉพาะบริเวณที่จะเกิดแผลกดทับได้ง่าย การพยุงนั่ง การพ้ืนฟูสภาพทางกาย 
แขน ขา เพ่ือปูองกันความพิการที่อาจรุนแรง อีกทั้งยังเป็นการการดูแลด้านจิตใจของผู้ปุวย เพ่ือให้ผู้ปุวยรู้สึก
ไม่เป็นภาระกับครอบครัว ไม่รู้สึกท้อถอยหรือหมดหวังในชีวิต  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ปุวยติดเตียงจึงมีความจ าเป็น เพ่ือปูองกันมิให้เกิดภาวะแทรกซ้อน                         
จนเป็นภาระแก่ผู้ดูแลและเกิดภาวะทุพพลภาพในระยะยาว ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ปุวยติดเตียง                   
ควรได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน จะส่งผลให้ผู้ปุวยติดเตียง                        
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง และสามารถพ่ึงตนเองได้ดีขึ้น ทั้งนี้เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในกลุ่มคนเหล่านี้ให้เพิ่มมากขึ้น  

การฟ้ืนฟูผู้ปุวยติดเตียงด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย จ าเป็นต้องดูแลสุขภาพอย่างครอบคลุม                  
ทั้งทางกายและทางใจ เพ่ือท าให้ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย                     
เป็นการดูแลสุขภาพ 4 ด้าน คือ การรักษาโรค, การส่งเสริมสุขภาพ, การปูองกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ  

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 กฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ให้องค์การ      
บริหารส่วนจังหวัดจัดท า (14) ปูองกันและบ าบัดรักษาโรค และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน                      
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 (27) การสังคมสงเคราะห์                 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ปุวยติดเตียง ปูองกัน      
การเกิดโรคแทรกซ้อน และลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค                                                                    

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เห็นความส าคัญของผู้ปุวยติดเตียง จึงได้จัดท าโครงการ
ฟ้ืนฟูผู้ปุวยติดเตียงด้วยการแพทย์แผนไทย เพ่ือส่งเสริมทักษะการดูแลสุขภาพของผู้ติดเตียงในชุมชน               
ท าให้ผู้ปุวยติดเตียงสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างเหมาะสม มีการฟ้ืนฟูสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป   

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้ปุวยติดเตียงและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.)               
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
 2)  เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลผู้ปุวยติดเตียงด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย  
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4. กลุ่มเปูาหมาย 
    ผู้ดูแลผู้ปุวยติดเตียงและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)    จ านวน 100 คน 

5. วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
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. ขออนุมัติโครงการ             
2. ประชุมคณะกรรมการ             
3. ด าเนินโครงการจัด 
อบรมและเยี่ยมบ้าน 

            

4. สรุปผลการด าเนินงาน             
 
6. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ  
ปีงบประมาณ 

2566 

ปีงบประมาณ 

2567 

ปีงบประมาณ 

2568 

ปีงบประมาณ 

2569 

ปีงบประมาณ 

2570 

150,000 บาท 150,000 บาท 150,000 บาท 150,000 บาท 150,000 บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
        1) นายชัยรัต  บุญเนียม ต าแหน่ง หัวหน้าฝุายส่งเสริมสาธารณสุข 
        2)  นางปาลิดา  สกุลแก้ว ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ    
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผู้ดูแลผู้ปุวยติดเตียงและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มีความรู้ทางการแพทย์แผนไทย 
ทักษะการดูแลสุขภาพ และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
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ล าดับที่  34 
 
1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม. )         

จังหวัดนครศรีธรรมราช   

2.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  กระทรวงสาธารณสุข ได้เริ่มโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2520   
โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพกันเองด้วยวิธีที่ง่าย ประหยัด และทั่วถึง ในการบรรเทาภาวะ
ขาดแคลนบุคลากรทางสาธารณสุขในชนบท ผู้ที่มาท าหน้าที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านนั้น     
มีหน้าที่ในการ “แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บ าบัดทุกข์ประชาชน ท าตนเป็น
ตัวอย่างที่ดี” เพ่ือเป็นการตระหนักถึงคุณค่าและคุณความดีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน         
จึงได้ก าหนดให้ วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 
  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มีบทบาทในการเป็นผู้น าการด าเนินงานพัฒนาสุขภาพ
อนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในชุมชน เป็นผู้สื่อสารข่าวสารทางสาธารณสุขระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในชุมชน เป็นผู้ให้
ค าแนะน าถ่ายทอดความรู้แก่แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว เป็นผู้ให้บริการสาธารณสุขประชาชนแก่
ประชาชน เฝูาระวังและปูองกันปัญหาการสาธารณสุขในหมู่บ้าน เป็นแกนน าในการชักชวนเพ่ือนบ้านเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขของชุมชน ดูแลสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประชาชนในชุมชน จึงเป็น
แกนน าที่ส าคัญในการดูแลสุขภาพและการช่วยเหลืออ่ืน ๆ ที่ใกล้ชิดกับประชาชน และสภาพพ้ืนที่เป็นอย่างด ี
   จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านและชุมชน จ านวน 
27,151 คน กระจายอยู่ทั่วทั้ง 23 อ าเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช จากบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านนับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสุขภาพภาค
ประชาชน สนับสนุนการจัดการสุขภาพในทุกระดับ สู่ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดประชาชน   
มีภารกิจอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงมีนโยบายในการยกย่องเชิดชูอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ให้เกิดประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดความมุ่งมั่น 
ตั้งใจในการดูแลสุขภาพประชาชนในทุก ๆ พื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช         

3. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน   (อสม.) ของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 2)  เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน    
  3)  เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน   
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4. กลุ่มเปูาหมาย 
    1) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  จ านวน 200 คน 
  2) เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง    จ านวน 100 คน  

5. วิธีการด าเนินการ 
 

ขั้นตอน 
การด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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. ขออนุมัติโครงการ             ฝุายส่งเสริม

สาธารณสุข 2. ประชุมคณะกรรมการ             
3. ด าเนินโครงการ             
4. สรุปผลการด าเนินงาน             

6. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ  
ปีงบประมาณ 

2566 

ปีงบประมาณ 

2567 

ปีงบประมาณ 

2568 

ปีงบประมาณ 

2569 

ปีงบประมาณ 

2570 

300,000.-บาท 300,000.-บาท 300,000.-บาท 300,000.-บาท 300,000.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  1) นายชัยรัต  บุญเนียม  ต าแหน่ง หัวหน้าฝุายส่งเสริมสาธารณสุข 
 2) นายกิตติพันธุ์  ช่วยบุญช ู ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ    

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1) จังหวัดนครศรีธรรมราช มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และภาคเครือข่าย 
 2) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีความรู้ ทักษะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพ 
  3) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีขวัญก าลังใจการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

80 



 
  

ล าดับที่  35 
 
1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ด้านการแพทย์ส าหรับคนพิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ปุวยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงและได้มีนโยบาย
สนับสนุนการเข้าถึงบริการของกลุ่มประชากรดังกล่าว  โดยได้พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและ
การบริหารจัดการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
สร้างหลักประกันสุขภาพให้กับบุคคลในพ้ืนที่ได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความใน 
มาตรา 47  แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.2545 และเพ่ือเป็นการสอดคล้องกับความใน
มาตรา 12 มาตรา 16 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ระดับจังหวัด  พ.ศ. 2562  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์เข้าร่วมบริหารจัดการ
หรือด าเนินการร่วมกับกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ                      
และมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือหรือสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม โดยตั้งไว้ ในงบกลาง ประเภท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน รายการเงินสมทบกองทุน การตั้งงบประมาณเพ่ือสมทบกองทุนให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นค านึงถึงอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้อง สถานะทางการคลัง และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ                       
และตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะ มาตรา 17 (27)  องค์การบริหารส่ วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ ในการสังคมสงเคราะห์  
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและ 
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เล็งเห็นถึงความส าคัญ ของกลุ่มคน
พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง จึงร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ด าเนินการจัดตั้งกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นระดับจังหวัดขึ้น โดยเริ่มต้นปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมระบบบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอ่ืน กลุ่มคนพิการ  
กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ปุวยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง หรือองค์กรอ่ืน โดยส่งเสริมกระบวนการ  
มีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม เพ่ือให้ผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพ 
และด ารงชีวิตได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์   
 1)  เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วย
ความพิการให้แก่คนพิการ ทั้งนี้ ตามรายการหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติก าหนด กรณีมีความจ าเป็นต้องก าหนดรายการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเพ่ิมเติมให้ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน 
 2) เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วน หรือการจัดท าเป็นกรณีเฉพาะของ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้แก่คนพิการตามความจ าเป็น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด 
 3) เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็นส าหรับผู้มีสิทธิได้รับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพซึ่ ง รวมถึ งค่ า ใช้ จ่ าย ในการจัดหา ซ่อมแซมและเคลื่ อนย้ าย อุปกรณ์ เ พ่ือตอบสนอง  
ต่อความจ าเป็นตามสภาพของบุคคลนั้นๆ 
 3.4 เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ การพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ของผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระดับชุมชนและที่บ้าน 
 3.5 เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมหรือบริการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้ผู้มีสิทธิได้รับ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้ดียิ่งขึ้น 
 3.6 เ พ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหรือพัฒนากองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ให้มีประสิทธิภาพ  

4. กลุ่มเปูาหมาย 
 ประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้มีสิทธิได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ. 2562   

5. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอนการท างาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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. ขออนุมัติงบประมาณเพ่ือสมทบ
กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัด
นครศรีธรรมราช  

         
 

   

2. แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช 

            

3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพ่ือด าเนินงานตามภารกิจ 
ของกองทุ น ฟ้ืน ฟูสมรรถภาพ 
จังหวัดนครศรีธรรมราชตามความจ าเป็น 

            

4. ด าเนินการจัดให้มีการอบรมให้
ความรู้ ท าความเข้าใจหลักการ
ด าเนินงานกองทุนฯ แก่คณะกรรมการ
กองทุนฯ คณะอนุกรรมการฯ  
คณะท า ง าน   แล ะ เ จ้ า หน้ า ที่
กองทุนก่อนการด าเนินงาน และ
บริหารจัดการกองทุนฯ 
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5. ด าเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้เป็นไปตามอ านาจ
และหน้าที่ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การด าเนินงานดังนี้ 
  1) บริหารจัดการกองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนใน ข้อ 6 
ของประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์
การด าเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ระดับ
จังหวัด พ.ศ. 2562 

            

  2) พิจารณาอนุมัติแผนการเงิน
ประจ าปีของกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
จั ง ห วั ด น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช 
  3) พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ 9 
ขอ ง ป ร ะก า ศ คณ ะ ก ร ร ม ก า ร
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 
10 พฤษภาคม  2562     
  4) ออกระเบียบที่จ า เป็นเ พ่ือ
ประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัด
หรือแย้งกับประกาศส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  5) สนับสนุนให้ผู้มีสิทธิได้รับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพในเขตพ้ืนที่เข้าถึงบริการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพในชุมชนที่บ้าน หรือ
ที่หน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
   6) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานผลการด าเนินงาน รายงาน
การรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ
ของกองทุน ฟื้นฟูสมรรถภาพ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพ่ือด าเนินงานตามความ
จ าเป็น หรือตามที่คณะกรรมการ
กองทุนมอบหมาย 
  8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ หรือคณะอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพระดับเขตพ้ืนที่ 
หรื อกองทุน ฟ้ืน ฟูสมรรถภาพ
จังหวัดนครศรีธรรมราชก าหนด 
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6. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 

ปีงบประมาณ 

2567 

ปีงบประมาณ 

2568 

ปีงบประมาณ 

2569 

ปีงบประมาณ 

2570 

7,500,000.-บาท 7,500,000.-บาท 7,500,000.-บาท 7,500,000.-บาท 7,500,000.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
        กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1) คนพิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ปุวยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชสามารถเข้าถึงบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการได้
อย่างทั่วถึงครอบคลุม  และมีคุณภาพด้วยระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
 2)  คนพิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ปุวยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพตามสภาพความเจ็บปุวยและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3)  หน่วยบริการมีระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และ
ผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงอย่างต่อเนื่อง และเป็นธรรม 
 4)  มีเครือข่ายอาสาสมัครผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะ
พ่ึงพิงในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที ่
          5)  การดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนและฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ  ผู้สูงอาย ุ ผู้ปวุยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน 
และผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงสามารถเชื่อมโยงกับระบบบริการของหน่วยบริการครอบคลุมคนพิการ ผู้สูงอายุ  ผู้ปุวยที่
อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง 
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1.3  การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

 
ล าดับที่  36 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

2.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ   
 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  มหิศรภูมิพลราชวรางกูร          
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10   
ได้พระราชทานโครงการจิตอาสา เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ   
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ในการบ าบัดทุกข์
และบ ารุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  และจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีค าสั่งที่  
767/2562  เรื่อง  จัดตั้งศูนย์อ านวยการจิตอาสาจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศอ.จอส.จังหวัด) ลงวันที่ 13  
มีนาคม 2562 แต่งตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นคณะกรรมการศูนย์อ านวยการ   
จิตอาสาจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทานของจังหวัด
นครศรีธรรมราช  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการ
ในเขตจังหวัด  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
มาตรา 45 (7 ทวิ) บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  และมาตรา 45/1ก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไป  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 การบริหารราชการ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
หมายถึง การปฏิบัติงานที่มีเปูาหมาย เพ่ือให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและ
ปลอดภัยของสังคมส่วนรวม  ตลอดจนประโยชน์สุขของประเทศได้จัดท าโครงการจิตอาสา “เราท าความดี 
ด้วยหัวใจ” บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2)  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนจิตอาสา ได้ท ากิจกรรมเพ่ือสังคมร่วมกัน 
 3)  เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนหรือชุมชน ใช้ร่วมกัน 
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4.  กลุ่มเปูาหมาย 

1)  ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างในสังกัด   บุคลากรหน่วยงาน
ภาครัฐ และประชาชน  จิตอาสา เข้าร่วมโครงการ จ านวน  200 คน/ครั้ง 

5.  วิธีด าเนินการ   

วิธีการด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ไตรมาสที่1 
ตุลาคม-ธันวาคม 

ไตรมาสที่2 
มกราคม-มีนาคม 

ไตรมาสที่3 
เมษายน-มิถุนายน 

ไตรมาสที่ 4 
กรกฎาคม-กันยายน 

ขออนุมัติด าเนินโครงการฯ     
ส ารวจพ้ืนท่ี ออกแบบกิจกรรม     
ประชุมผูเ้กี่ยวข้องเพื่อ
มอบหมายภารกิจ 

    

ประชาสมัพันธ์โครงการฯ     
จัดหาตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

    

ออกปฏิบัติงานตามแผน                     
ที่ก าหนด 

    

การประเมินผล     

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 – 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
50,000.-บาท 100,000.-บาท 100,000.-บาท 100,000.-บาท 100,000.-บาท 

 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
    1)  พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ที่ชุมชนใช้ร่วมกันได้มีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มขึ้น ประชาชน ชุมชน
สามารถใช้ประโยชน์จากสถานที่ 
 2)  ประชาชนมีจิตส านึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมเพ่ิมข้ึน  
 3)  หน่วยงานภาครัฐ  และภาคประชาชนได้ร่วมกันท ากิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น 
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ล าดับที่  37 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ   
 เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
การที่เยาวชนจะเติบโตขึ้นเป็นประชากรที่มีคุณภาพได้นั้น ควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ       
มีความพากเพียรในการท างาน มีความพร้อมในการต่อสู้กับอุปสรรคและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
ในปัจจุบัน รวมทั้งควรเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมด้วย เมื่อประชากรของประเทศมีคุณภาพดีย่อมส่งผลให้สภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว แต่ปัจจุบันสภาพสังคม และเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลง 
ไปจากอดีตมาก ชุมชนที่เคยพ่ึงพาอาศัยกันกลายเป็นสังคมที่มีความห่างเหิน เศรษฐกิจแบบดั้งเดิมส่งผลให้ชุมชน
พ่ึงพิงภายนอกมากขึ้นทั้ งด้านอุปโภค บริโภค เกิดหนี้สินที่น ามาใช้ เป็นทุนในการประกอบอาชีพ               
เมื่อมองในระดับครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งของสังคม เด็กเริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด ติดเกมส์ 
ติดเพ่ือน ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กและเยาวชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคั บมาตรา 16 
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพเด็ก สตรี ชรา และผู้ด้อยโอกาส 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ 
 2)  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ 
 3)  เพ่ือปลุกจิตส านึกของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจสิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการปกปูอง
คุ้มครอง สิทธิในการมีส่วนร่วม สิทธิในการที่จะได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อย่างเหมาะสม 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
 กลุ่มเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 1,050 คน  

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  ประสานกลุ่มเปูาหมาย 
 2)  ขออนุมัติด าเนินการ 
 3)  ด าเนินการตามโครงการ  

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 – 2570 
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7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
1,500,000.-บาท 1,500,000.-บาท 1,500,000.-บาท 1,500,000.-บาท 1,500,000.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1)  เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีภูมิคุ้มกันในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น 
 2)  เด็กเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านต่างๆ เพ่ิมข้ึน 
 3)  เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และเข้าถึงสิทธิด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน 
 

ล าดับที่  38 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

2.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 7 บัญญัติไว้ว่า ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ 
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีค วามภาคภูมิใจในความเป็นไทย        
รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ หมวด 4 มาตรา 23 (1) ความรู้เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์
ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์       
ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์     
ทรงเป็นประมุข เพ่ือปลูกฝังให้เด็กเป็นบุคคลที่ดีของการเป็นประชาธิปไตยอยู่ในตัว ในจิตใจ ยอมรับและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้ในสังคมด้วยความสมัครใจ จริงใจซึ่งสถานศึกษาเป็นสังคมแรกท่ีผู้เรียนได้มีโอกาส
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ทุกคนในสถานศึกษาได้เรียนรู้และ  
น าวิถีประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจ าวันตลอดจนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน 
จึงเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้ผู้เรียนเกิดจิตส านึกที่ดีต่อการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการศึกษา     
เพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จึงได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

3. วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ   ความเสมอภาคและหน้าที่      

ตามระบอบประชาธิปไตย 
2)  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 
3)  เพ่ือให้มีคณะกรรมการนักเรียนในโรงเรียน  
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4. กลุ่มเปูาหมาย 
 นักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ ทั้ง 5 แห่ง 

5.  วิธีด าเนินการ 
1)  วางแผนก าหนดแนวทางของโครงการ 
2)  ขออนุมัติด าเนินโครงการ 

     3)  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
   4)  ด าเนินงานตามโครงการ 
   5)  รวบรวมเอกสารหลักฐานและจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน   
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 – 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
150,000.-บาท 150,000.-บาท 150,000.-บาท 150,000.-บาท 150,000.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       1)  ฝุายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
  2)  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1)  นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกคนน าวิธีการปกครอง    
ตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

2)  นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกคนสามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุข 

3)  โรงเรียนในสังกัดฯ มีการเลือกตั้งคณะกรรมการในโรงเรียน 
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ล าดับที่  39 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :   โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 6 
ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา ให้การศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วม 
กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รวมถึงการก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามจุดมุ่ งหมายของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ .ศ . 2551 ให้เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนเอง             
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
มาตรา 7 มุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์       
ทรงเป็นพระประมุข ประชาธิปไตยเป็นกระบวนการที่เกิดจากการเรียนรู้และการฝึกฝนตั้งแต่วัยเด็ก ให้เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม ปลูกฝังวิถีชีวิตประชาธิปไตยให้เกิดขึ้น      
กับตัวนักเรียนจนสามารถน าวิถีชีวิตประชาธิปไตยไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  ปัจจุบันแนวโน้มด้านคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย ได้ทวีความรุนแรงและมีความหลากหลาย    
มากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคม  
ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชนและประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้หลงผิดและขาดระเบียบ วินัย  ซึ่งจะท าให้
ภูมิคุ้มกันของเด็ก เยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะต้านทานปัญหา ขาดความมั่นคงจะเกิดปัญหาต่าง ๆ  
ของสังคมตามมา ในการแก้ปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในกลุ่มเด็ก และเยาวชน 
จะช่วยท าให้มีจิตใจพ้ืนฐานที่โอบอ้อมอารี  มีเมตตากรุณา มีคุณธรรม ท าให้พ้ืนฐานทางจิตใจ  อยู่ในกรอบ
คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนจนเป็นกิจนิสัยชีวิตประจ าวัน ย่อมส่งผลให้เป็นคนดี สามารถแก้ปัญหาสังคมได้ 
และท าให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า   
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการศึกษา      
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีงามดังกล่าว จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้น เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียน   
ทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์และมีการปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยในชีวิตประจ าวัน 

3.  วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

 2)  เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนามีคุณธรรม มีจิตส านึกของการเป็นคนดี 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
   นักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ  จ านวน 5 โรงเรียน 
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5.  วิธีด าเนินการ    
1)  วางแผนก าหนดแนวทางของโครงการ 
2)  ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
3)  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
4)  ด าเนินงานตามโครงการ 
5)  รวบรวมเอกสารหลักฐานและจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน   
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 – 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
150,000.-บาท 150,000.-บาท 150,000.-บาท 150,000.-บาท 150,000.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1)  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
      2)  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  1)  นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  
และค่านิยมที่พึงประสงค ์ 
          2)  นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีคุณธรรม จริยธรรม   
สามารถน าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
ล าดับที่  40 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :   โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง   โดยยึดหลัก
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้  ความรอบคอบ และ
คุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ควรจะเป็น เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างยั่งยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 
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 การวางแผนรากฐานการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง       
ที่จะปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนทุกระดับในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนอันจะเป็นก าลังส าคัญ         
เป็นอนาคตของชาติ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดเป็นกลยุทธ์ในแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12                   
(พ.ศ. 2560 - 2564) โดยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลกตามหลักปรัชญา       
ของเศรษฐกิจพอพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น เพ่ือเป็นกรอบให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน   
สู่สถานศึกษา 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่                 
มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และได้ตระหนักในความส าคัญ
และเห็นคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้องการปลูกฝังให้นักเรียน เยาวชน หรือประชาชนทั่วไป 
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
มีนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง  ๆ
และสู่ภาคการศึกษา   
  ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           
ในภาคการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน  
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้น  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง       
โดยสามารถน าประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง และเป็นแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
ให้กับนักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือรณรงค์และขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียน เด็ก เยาวชน  และประชาชนทั่วไป

ได้น าไปใช้เป็นหลักด าเนินชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั้งยืน 
 2)  เพ่ือให้มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในสังกัดฯ จ านวน 5 โรง 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
 นักเรียน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โรงเรียนในสังกัดฯ และชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 

5.  วิธีด าเนินการ 
1)  วางแผนก าหนดแนวทางของโครงการ 
2)  ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
3)  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
4)  ด าเนินงานตามโครงการ 
5)  รวบรวมเอกสารหลักฐานและจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 – 2570 
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7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

500,000.-บาท 500,000.-บาท 500,000.-บาท 500,000.-บาท 500,000.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  1)  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  2)  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  1)  เกิดการขับเคลื่อนให้นักเรียน เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2)  เกิดแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในสังกัดฯ จ านวน 5 โรง 

 
ล าดับที่  41 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :   โครงการลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการฝึกอบรมเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมือง      
ที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาตนเองได้  บนพ้ืนฐานของความมีคุณธรรมและจริยธรรม  ตามหลักสูตรการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2551  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  ก าหนดให้มี
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคม                 
และสาธารณประโยชน์  ซึ่งกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี  เป็นกิจกรรมนักเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชนและท้องถิ่น  โดยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง    
ตามศักยภาพ เรียนรู้ประสบการณ์การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม รู้จักความสามัคคี รู้จักการเสียสละ และเป็น          
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ทั้งนี้ เพ่ือร่วมกันเสริมสร้างกิจกรรมที่จะน าไปสู่เปูาหมายการสร้างพลเมืองของชาติ   
ให้มีคุณภาพ มีภูมิคุ้มกัน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งมั่นจะสนับสนุนส่งเสริม
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ และเสริมสร้างพลังความสามัคคี 
บนพ้ืนฐานความมีคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหมู่ลูกเสือ เนตรนารี โดยการมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นเจ้าภาพในการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนากิจการลูกเสือและเนตรนารี ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสนับสนุนการร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
โดยจัดส่งลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ระดับภาค       
และระดับประเทศต่อไป 
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3.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยการท ากิจกรรมต่าง ๆ เกิดความรัก ความสามัคคี ได้รับความรู้และประสบการณ์            
ในการอยู่ค่ายพักแรมร่วมกัน ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับภาคและระดับประเทศ 
 
4.  กลุ่มเปูาหมาย 
  ลูกเสือและเนตรนารี ครูผู้ก ากับลูกเสือของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

5.  วิธีด าเนินการ 
1)  รวบรวมข้อมูล ประชุมผู้เกี่ยวข้อง วางแผนและเตรียมการ 
2)  ขออนุมัติด าเนินการจัดท าโครงการ/ขออนุมัติวงเงินงบประมาณ 
3)  ขออนุมัติโอนเงินให้สถานศึกษา 
4)  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ และประชุมคณะกรรมการ 
5)  ด าเนินการตามโครงการ 
6)  ติดตามและประเมินผล (สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการเสนอผู้บริหาร) 

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
150,000.-บาท 150,000.-บาท 180,000.-บาท 200,000.-บาท 200,000.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1)  ฝุายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.นครศรีธรรมราช 
 2)  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  1)  ลูกเสือและเนตรนารี ได้แสดงออกถึงพลังความสามัคคี ถวายความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติ  
ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ   
  2)  ลูกเสือและเนตรนารีทุกคนผ่านการทดสอบการปฏิบัติตามกฎและค าปฏิญาณ 
 3)  ลูกเสือและเนตรนารีสามารถน าความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ  ในการอยู่ค่ายพักแรมไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 
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ล าดับที่  42 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :   โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาอิสลาม 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุนิยมมีมากขึ้นเรื่อย ๆ  แต่การพัฒนาด้านจิตใจกลับมีน้อย        
ท าให้การด าเนินชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบันจะต้องต่อสู้กับปัญหาทางสังคมนานาประการ เช่น ปัญหาทางการศึกษา 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาการจราจร เป็นต้น ซึ่งเป็นภาระของประเทศที่จะต้องร่วมมือกัน
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้หมดสิ้นไป โดยเฉพาะเยาวชนเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงและตกเป็นเหยื่อของปัญหา
ทางสังคมต่าง ๆ ได้ง่าย เนื่องจากความรู้ ความเข้าใจในชีวิตยังมีน้อย ขาดประสบการณ์และทักษะการด าเนินชีวิต
ให้ปลอดภัย จึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาและเรียนรู้วิธีการด าเนินชีวิตที่สงบสุข 
  คุณธรรม จริยธรรม คือ สิ่งที่ถือเป็นหลักส าหรับเทียบทางสภาพคุณงามความดี  ทั้งที่อยู่ภายในจิตใจ 
และท่ีแสดงออก ที่ควรประพฤติในสังคมนั้น ได้ยอมรับนับถือกันมาและประพฤติปฏิบัติร่วมกันยอมรับว่าอะไร
ควรท า อะไรไม่ควรท า ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการขัดเกลาบุคคลให้รู้จักคุณค่าของชีวิตและประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีงามตามหลักศาสนา  

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ระดับจังหวัด 
ถือเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562  มาตรา 45 (7) ทวิ  ซึ่งได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ในเขตจังหวัดอย่างหนึ่ง 
คือ การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น การฝึกอบรมดังกล่าว
เป็นการบ ารุงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นที่อยู่ ภายใต้จารีตประเพณีอิสลามให้คงอยู่คู่สังคม         
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลามขึ้น 
เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอิสลามน ามาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติสู่ความสันติของสังคม   

3.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้เยาวชนมุสลิมที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม   
และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต  

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
 เยาวชนมุสลิมในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม  
จ านวน 10 รุ่น รุ่นละไม่น้อยกว่า 200 คน  

5.  วิธีด าเนินการ 
1)  ขออนุมัติด าเนินโครงการ 
2)  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานฯ และก าหนดราคากลาง 
3)  ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ส่งพัสดุ 
4)  ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
5)  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและจัดท าฎีกาเบิกจ่าย 
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6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน   
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
2,000,000.-บาท 2,000,000.-บาท 2,000,000.-บาท 2,000,000.-บาท 2,000,000.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   
  2)  คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช  
  3)  มัสยิดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 เยาวชนมุสลิมที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม               
และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต  
 

ล าดับที่  43 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการฝึกอบรมเยาวชน  พี่เลี้ยง 

2.  หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่มีกิจกรรม     
ที่ด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมหลายกิจกรรม เช่น จัดโครงการค่ายเยาวชนเรียนรู้จากภูสู่ทะเล และกิจกรรม   
ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการจัดฝึกอบรม, จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ข้างต้น     
มีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้านอนุรักษ์ กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมสันทนาการ  ซึ่งจ าเป็นต้องมีวิทยากรพ่ีเลี้ยง
ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการกระบวนค่ายเยาวชน เพ่ือเป็นวิทยากรประจ ากลุ่ม วิทยากรสันทนาการ 
 ตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคล
และเป็นราชการส่วนท้องถิ่น มีเขตพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัด และมีอ านาจหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2541 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (4) บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542 
มาตรา 17 (5) การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาปุาไม้ ที่ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด        
ที่จะวางแนวทางให้ความรู้ การสร้างจิตส านึกให้กับเยาวชนเพื่อให้สามารถด าเนินการสร้างเครือข่าย              
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องได้ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์และจัดกิจกรรมต่อไปได้ 
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 ฝุายทรัพยากรธรรมชาติ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงร่วมกับอุทยานแห่งชาติ          
ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรม พ่ีเลี้ยง หลักสูตร การจัดการกระบวนค่ายเยาวชน  
จ านวน 1 รุ่น จ านวน 50 คน และจะจัดให้กลุ่มเยาวชนพี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ผลัดเปลี่ยน
กันมาเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงประจ ากลุ่ม วิทยากร สันทนาการ ในการจัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์ และกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือให้เยาวชนผู้ที่ผ่านการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการกระบวนค่ายเยาวชน 
 2)  เพ่ือให้เยาวชนผู้ที่ผ่านการอบรม มีความสามารถในการเป็นผู้น าสันทนาการค่ายเยาวชนและ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
 เยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆ  จ านวน 50 คน เจ้าหน้าที่โครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน 30 คน 
รวม 80 คน 

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  ส ารวจพื้นที่ส าหรับท ากิจกรรม 
 2)  ประสานผู้น าชุมชนในพ้ืนที่/สถานศึกษา/ขออนุมัติโครงการ 
 3)  จัดอบรมให้ความรู้ 
 4)  รายงานผลกิจกรรม 
 5)  ติดตามประเมินผลโครงการ 

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 – 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
300,000.-บาท 300,000.-บาท 300,000.-บาท 300,000.-บาท 300,000.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1)   เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2)   เยาวชนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถ
เป็นผู้น าสันทนาการค่ายเยาวชน และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ 
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ล าดับที่  44 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการค่ายเยาวชน เรียนรู้จากภูสู่ทะเล 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมค่อนข้างสมบูรณ์          
ทั้งภูเขาและทะเล โดยครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ปุาต้นน้ า ปุาพรุ ปุาชายเลน      
ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันนี้ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าลังเป็นปัญหาส าคัญ      
ที่เกิดขึ้นทุกแห่ง โดยมีความรุนแรงแตกต่างกันไปตามระดับการพัฒนาของพ้ืนที่นั้น การตักตวงใช้ประโยชน์
จากทรัพยากร ธรรมชาติ  มากเกินขนาด การตัดไม้ท าลายปุาบนพ้ืนที่ภูเขา การท าลายปุาชายเลน             
ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และระบบนิเวศ การขาดความรู้ความเข้าใจ การขาดความตระหนักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคล
และเป็นราชการส่วนท้องถิ่น มีเขตพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด และมีอ านาจหน้าที่ในการคุ้มครองดูแล           
และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง 
พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (4) บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (5) การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ขององค์การฯ ที่จะวางแนวทาง
ในการให้ความรู้ การสร้างจิตส านึกให้กับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นพลังส าคัญของประเทศชาติในอนาคต 
มาเป็นแนวร่วมในการด าเนินงาน เพื่อเฝูาระวังคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงหน้าที่ที่จะต้องร่วมกัน
ดูแลรักษาทรัพยากรของท้องถิ่น โดยครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ปุาต้นน้ า ปุาพรุ    
ปุาชายเลน ฯลฯ มาบูรณาการผ่านค่ายการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาเยาวชน ด้านความรู้ วัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละพ้ืนที่ของตนเอง เพ่ือสร้างและขยายเครือข่าย
การเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน 
 ฝุายทรัพยากรธรรมชาติ  กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นถึงความส าคัญของ         
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงได้จัดโครงการค่ายเยาวชน เรียนรู้จากภูสู่ทะเลขึ้น ในพ้ืนที่ฐานทรัพยากรในจังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นสถานที่ตั้งค่ายฝึกอบรม 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2)  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละพื้นที่ของตนเอง และสร้างแบบอย่างที่ดีในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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4.  กลุ่มเปูาหมาย 
 เยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆ จ านวน 40 คน/รุ่น เจ้าหน้าที่โครงการ และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์  
จ านวน 10 คน/รุ่น จ านวน 2 รุ่น 

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  ส ารวจพื้นที่ส าหรับท ากิจกรรม 
 2)  ประสานผู้น าชุมชนในพ้ืนที่/สถานศึกษา/ขออนุมัติโครงการ 
 3)  จัดอบรมให้ความรู้ 
 4)  รายงานผลกิจกรรม 
 5)  ติดตามประเมินผลโครงการ 

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 – 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
300,000.-บาท 300,000.-บาท 300,000.-บาท 300,000.-บาท 300,000.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1)  เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2)  เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับที่  45 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 71          
รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของสังคม จัดให้ประชาชนมี ที่อยู่อาศัย
อย่างเหมาะสม “ส่งเสริมการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจ
เข้มแข็ง รวมตลอด ทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน”  
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 
มาตรา 17 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ      
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองในการ“ส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม   
. 
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ของท้องถิ่น” และยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
“การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศในการใช้กิจกรรมการนันทนาการ
และการกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 
รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและการกีฬาเพ่ือการอาชีพ” ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ข้อ 4.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ
พัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการใช้กิจกรรมการนันทนาการและการกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะ
ของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬา
และนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต 
รวมทั้งการพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและ
เกียรติภูมิของประเทศเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมกีฬา 
 ทั้งนี้ เพื่อให้เด็ก และเยาวชน มีทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่  
การแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ ซึ่งจะได้พัฒนาตนเองเพ่ือความเป็นเลิศ และการเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต      
อีกท้ังสภาพการณ์ปัจจุบันปัญหาทางสังคมในด้านต่าง ๆ ของประเทศไทยมีความรุนแรงมากขึ้น เช่น ยาเสพติด 
การก่ออาชญากรรม ความขัดแย้ง ปัญหาสุขภาพอนามัย การเสียชีวิตของเด็กจากการจมน้ า ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน ซึ่งหากไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วการพัฒนาประเทศก็จะเป็นไปยาก            
เพราะทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนา ดังนั้น การกีฬาจึงเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญ      
ในการที่จะน ามาพัฒนาคุณภาพชีวิต และบรรเทาปัญหาทางสังคม เนื่องจากการกีฬาช่วยให้มีก าลังกาย
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และมีอนามัยที่ดีแล้วยังช่วยฝึกจิตใจให้รู้จักหน้าที่มีความสามัคคีในหมู่คณะ       
ทั้งฝึกให้เกิดความ-กล้าหาญ อดทน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย เสริมสร้างการท างานเป็นทีม 
มีความแข็งแรงสมบูรณ์ ทางด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่าง  
ให้เกิดประโยชน์ลดปัญหายาเสพติด สร้างความสุขและความปรองดอง มีความรับผิดชอบ ต่อครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ ต่อไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรม
พัฒนาทักษะกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้น         

3.  วัตถุประสงค์        
  1)  เพ่ือให้เด็ก เยาวชน มีพ้ืนฐานทักษะการกีฬาอย่างถูกต้อง  
  2)  เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
  1)  เด็ก และเยาวชนของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  2)  นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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5.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการท างาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ผู้รับผิดชอบ 

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. ขออนุมัติด าเนินงานโครงการ              ล าดับที่ 1,3 

-นายสุริโย คงศรี 
ล าดับที่ 2,4-5 
-พนักงานจา้งฝุายการกีฬา 
ทุกคน 
ล าดับที่ 6 
-น.ส.ฤทัยทิพย ์สงวนแสง 
-พนักงานจา้งฝุายการกีฬา 
ทุกคน 
ล าดับที่ 7 ฝุายติดตามและ
ประเมินผลกองแผนฯ 

2. ประชาสัมพันธ์โครงการ  
และรบัสมัครผู้เขา้รบัการฝึกอบรม 

            

3. ขออนุมัติจัดหาพัสด ุ             
4. ด าเนินการฝึกอบรมทักษะ             
5. ประเมินผลการฝึกอบรมทักษะ             
6. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน
เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ 

            

7. สรุปและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

            

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
350,000.-บาท 350,000.-บาท 350,000.-บาท 350,000.-บาท 350,000.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการท่องเที่ยวและกีฬา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  1)  เด็ก และเยาวชน มีทักษาทางการกีฬา อย่างน้อยคนละ 1 ชนิดกีฬา 
  2)  เด็ก และเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกก าลังกาย และการฝึกทักษะกีฬา  

 
ล าดับที่  46 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการปูองกันการจมน้ าในเด็กองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

2.  หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
 การจมน้ าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ ากว่า 15 ปี  ในปี พ.ศ. 2550 - 2559 
อยู่ในช่วง 5.9 - 11.1 ต่อประชากรเด็กแสนคน เฉลี่ยปีละ 1,015 คน จังหวัดนครศรีธรรมราชมีอัตราการเสียชีวิต 
ปี พ.ศ. 2555 - 2559 เท่ากับ 8.0, 5.9, 3.7, 6.7, และ 2.7 เฉลี่ยปีละ 16 คน โดยส่วนใหญ่เสียชีวิตในแหล่งน้ า
ธรรมชาติ รองลงมาคือแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเด็กไปเล่นน้ าตามล าพังโดยไม่มีผู้ใหญ่
เฝูาดูแลใกล้ชิด ไม่มีปูายเตือนในบริเวณแหล่งน้ าที่มีความเสี่ยง  ไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือคนตกน้ า รวมทั้งเด็ก  
ขาดทักษะการว่ายน้ าเพ่ือเอาชีวิตรอด และทักษะในการช่วยเหลือคนตกน้ า แม้ว่าได้มีการด าเนินการในหลายมาตรการ
มาตั้งแต่ปี 2552  เช่น มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ประชาชน แต่พบว่ายังมียังเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ าอยู่ เนื่องจากการด าเนินการยังไม่ครอบคลุม เช่นในกลุ่มเด็กเล็ก
ควรสนับสนุนให้ผู้ปกครองใช้คอกกั้นเด็ก แต่ยังขาดความรู้และทักษะในการท าคอกกกั้นเด็ก ในกลุ่มเด็กโตขาดแคลน
แหล่งเรียนรู้ สระว่ายน้ าเพื่อฝึกทักษะการเอาชีวิติรอดในน้ า และปัญหาการขาดแคลนวิทยากรที่สอนหลักสูตร
การว่ายน้ าเพ่ือเอาชีวิตรอด รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาสาสมัครปูองกันการจมน้ าในเด็ก เป็นต้น   
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 ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 
เรื่อง ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อ 2 (3)    
การจัดการศึกษา การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับจังหวัด 
และไม่ซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของปร ะชาชนของ       
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด                                                             

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาการเสียชีวิต
เนื่องจากการจมน้ าในเด็ก ดังนั้นเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนมาตรการปูองกันเด็กนครไม่เสียชีวิตจากการจมน้ า    
จึงได้จัดท าโครงการปูองกันการจมน้ าในเด็ก ขึ้น      

3.  วัตถุประสงค ์  
 1.  เพ่ือสร้างทีมวิทยากรครู ปูองกันการจมน้ าในเด็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2.  เพ่ือให้เด็กมีทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ าและทักษะในการช่วยเหลือคนตกน้ า 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
 1.  กิจกรรมที่ 1 ประชาชนใน 23 อ าเภอ อ าเภอละ 2 คน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง จ านวน  50 คน    
 2.  กิจกรรมที่ 2  ประชาชนใน 23 อ าเภอ อ าเภอละ 2 คน และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน  50 คน    
 3.  กิจกรรมที่ 3  เด็กและเยาวชนใน 23 อ าเภอ อ าเภอละ 8 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ านวน  200 คน  
 4.  กิจกรรมที่ 4 อสม.ใน 23 อ าเภอ อ าเภอละ 4 คน และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน  100 คน 

5.  วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม 1 อบรมให้ความรู้หลักสูตรการท าคอกก้ันเด็กแก่ผู้เลี้ยงดูแลเด็ก        

ขั้นตอนการท างาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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.ประสานกลุ่มเปูาหมาย 
2.ขออนุมัติโครงการ 
3.ด าเนินการจัดโครงการ 

         
 

   

 
กิจกรรม 2 อบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ าแก่ วิทยากรครู 

ขั้นตอนการท างาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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.ประสานกลุ่มเปูาหมาย 
2.ขออนุมัติโครงการ 
3.ด าเนินการจัดโครงการ 
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กิจกรรม 3 อบรมและฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ า แก่เด็กและเยาวชน 

ขั้นตอนการท างาน 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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.ประสานกลุ่มเปูาหมาย 
2.ขออนุมัติโครงการ 
3.ด าเนินการจัดโครงการ 

         
 

   

 
กิจกรรม 4 อบรมให้ความรู้และสัมมนาแก่กลุ่มอาสาสมัครปูองกันการจมน้ าในเด็ก 

ขั้นตอนการท างาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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.ประสานกลุ่มเปูาหมาย 
2.ขออนุมัติโครงการ 
3.ด าเนินการจัดโครงการ 

         
 

   

6. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
395,000.-บาท 395,000.-บาท 395,000.-บาท 395,000.-บาท 395,000.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายส่งเสริมสาธารณสุข กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1)  ลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าในเด็ก 
 2)  มีทีมวิทยากรครู ก ปูองกันการจมน้ าในเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
มิติที่ 2.  การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 

 2.1  การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 ล าดับที่  1  

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561ข้อ 38 ก าหนดให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต) 
และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งรวมทั้งกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินซึ่งเป็นแผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกในช่วงระยะเวลาใด
เวลาหนึ่ง ซึ่งหน่วยงานผู้เบิกได้ยื่นต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน 
ในกรณีที่มีความจ าเป็น อาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น              
ที่ มท 0808.4/ว 609 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2548 เรื่องก าหนดแบบและแนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินสะสม 
รายงานสถานะการเงินประจ าวัน และแผนการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน่วยงานภายในองค์กรประกอบด้วย 11 กอง 1 หน่วยตรวจสอบ        
ซึ่งแต่ละกองถือเป็นหน่วยงานผู้เบิกที่จะต้องจัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน ที่แสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิ น    
ของหน่วยงานผู้เบิกในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งหน่วยงานผู้เบิกได้ยื่นต่อกองคลัง ฝุายสถิติการคลัง ทุกสามเดือน
หรือทุกไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม – ธันวาคม  ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม   
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน – มิถุนายน และไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – กันยายน                 
เมื่อกองคลัง ฝุายสถิติการคลังได้รับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกแต่ละหน่วยงานแล้ว และเพ่ือให้การใช้จ่ายเงิน
ของแต่ละหน่วยงานผู้เบิกเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ฝุายสถิติการคลังจ าเป็นจะต้องตรวจสอ บดูว่า          
รายรับจริงทั้งหมดท่ีเป็นปัจจุบันซึ่งประกอบด้วย 

1)  รายได้จัดเก็บเอง 
2)  รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานผู้เบิกจัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน นอกจากนี้ฝุายสถิติการคลังจะต้องตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายจริงจากทะเบียนรายจ่ายจริง หากแผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานผู้เบิกสูงหรือต่ ากว่ารายจ่ายจริง    
ท าให้การจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงต้องแจ้งให้หน่วยงานผู้เบิกแก้ไขปรับปรุงแผน  
การใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมและเพียงพอต่อรายรับและรายจ่ายจริง เพ่ือให้แผนการใช้จ่ายเงินมีความสอดคล้อง
กับฐานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
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3.  วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือควบคุมงบประมาณรายจ่ายที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณนั้น ๆ 
 2) เพื่อรวบรวมข้อมูลรายจ่ายเสนอผู้บริหารประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมาย 
 3) เพื่อไม่ให้กระทบต่อสถานะทางการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 4) เพ่ือเป็นข้อมูลในการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) เพ่ือตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายที่มีอยู่จริง 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
 บุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป 

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดท าบันทึกข้อความถึงส่วนราชการต่างๆ ในสังกัด 
 2)  ประสานบุคคลกรที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน 
 3)  รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาสเพ่ือเสนอผู้บริหาร 
 4)  รายงานการใช้จ่ายเงินแต่ละไตรมาสให้สอดคล้องกับสถานะทางการเงินขององค์กร 
 5)  ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบ   

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1)  หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   
 2)  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1)  มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินรวมรอบระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี 
2)  สรุปแผนการใช้จ่ายเงินและรายงานการเบิกจ่ายเงินตามแผนแต่ละไตรมาส 
3)  ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 ผลลัพธ์ 
การจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปตามแผนร้อยละแปดสิบ

ทุกแผนงาน ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นแนวทาง
ในการประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน 
และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างโปร่งใส 
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ล าดับที่  2 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการเสริมสรางความโปรงใสการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ  จัดหารายได้ 

การใช้จ่ายเงิน การบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจอ านาจหน้าที่และกฎหมายก าหนดไว้  ดังนั้น  การที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจะบริการงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส  
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มาตรา 23  ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการ
ด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน  
คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสาร ตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข้อ 1 (5) บัญญัติว่า หน่วยงานภาครัฐต้องสรุป ผลการจัดหาพัสดุ      
ในแต่ละรอบเดือน  ตามมาตรา 9 (8) ที่มีมติให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ  
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช จึงด าเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างได้ทุกโครงการและกิจกรรม 

3.  วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการและกิจกรรมต่างๆ  

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2)  เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
 3)  เพ่ือปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
  1)  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  2)  ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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5.  วิธีด าเนินการ 
1)  รวบรวมข้อมูลโครงการและกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการจัดท า

ประกาศและรายงาน ดังนี ้
1.  จัดท าประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ  
2.  จัดท าประกาศโครงการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกฎหมายก าหนด 
3.  จัดท ารายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สขร.1 
4.  จัดท ารายงานวิเคราะห์สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายปี  

2)  เผยแพร่ข้อมูลประกาศและรายงาน ตามหัวข้อ 5.1 จ านวน 2 ช่องทาง ดังนี้ 
 1.  โดยวิธีประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ จ านวน 2 เว็บไซต์ 

 1.1 เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 1.2 เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-Gp)  
 2.  โดยวิธีปิดประกาศ  จ านวน 1 แห่ง  คือ ปิดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร    
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองพัสดุและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

 1)  มีการรวบรวมข้อมูลโครงการและกิจกรรมต่างๆ เผยแพร่เป็นประกาศและรายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Gp) และปิดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้ 

2)  มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เป็นประโยชน์    
กับสาธารณชนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  

ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง  

ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันให้บุคลากรและประชาชนในพื้นท่ีทราบทั่วกัน  
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2.2  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
 

 
ล าดับที่  3 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : การประชุมระหว่างปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ 
และหัวหน้าฝุาย  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสงเสริมการสรางความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารกับผูปฏิบัติ 

และระหว่างผูปฏิบัติดวยกันเอง จึงได้ก าหนดเรื่องการประชุมถายทอดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของผูบริหาร
และเจาหนาที่ผู ปฏิบัติงานเป็นตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(Local Performance Assessment : LPA) โดยก าหนดหลักเกณฑ์ให้มีการประชุมรวมกันระหวางผูบริหาร
กับหัวหนาสวนราชการทุกสวนราชการ อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และหัวหนาสวนราชการแตละสวนไปประชุม
ชี้แจงผูใตบังคับบัญชาอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง โดยการประชุมดังกลาวมีการชี้แจงนโยบาย และติดตามผล
การด าเนินงานด้วย  

3.วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือมอบนโยบาย การปฏิบัติราชการจากปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงาน

ของส่วนราชการในการขับเคลื่อนงานราชการประจ า และงานตามนโยบายของผู้บริหาร ตลอดจนรายงานปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ไข และน ามติ/ข้อสั่งการจากการประชุม
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จ และรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ จากส่วนราชการเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร
น าไปพิจารณาในการวางแผนและปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
มากขึ้น  

 2)  ด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) 

 4.  กลุ่มเปูาหมาย  
 ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

5.  วิธีด าเนินการ   
 1)  ก าหนดแผนการประชุมประจ าปี 
 2)  แจ้งส่วนราชการในสังกัดเข้าประชุมตามแผนการประชุม 
 3)  จัดท ารายงานการประชุม/สรุปมติข้อสั่งการ 
 4)  แจ้งมติ/ข้อสั่งการ และรายงานการประชุมให้ส่วนราชการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน   
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 1)  มีการประชุมอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง  

 2)  มีการจัดท ารายงานการประชุม และสรุปและสรุปมติ/ข้อสั่งการจากการประชุมแจ้งเวียน           

ให้ทุกส่วนราชการทราบ และถือปฏิบัติ 

 

ล าดับที่  4 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  การก าหนดขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการประชาชนของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการตามแนวทางหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีเพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยก าหนดขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการประชาชน ในงานบริการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี ปี พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  

หมวด 5  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 29 ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน

หรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่ งจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและ

ระยะเวลาการด าเนินการรวมทั้งรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ท าการของ  

ส่วนราชการ และในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้ 

หมวด 7  การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มาตรา 37 

ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน หรือติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน

ให้ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบ

เป็นการทั่วไป ส่วนราชการใดมิได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใด และ ก.พ.ร.พิจารณาเห็นว่างานนั้น   

มีลักษณะที่สามารถก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้ หรือส่วนราชการได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. 

เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร. จะก าหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้ 

ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องตรวจสอบให้ข้าราชการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา

ตามวรรคหนึ่ง 
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3.  วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

4.  กลุ่มเปูาหมาย  
 ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

5.  วิธีด าเนินการ   
 1)  แจ้งส่วนราชการในสังกัดตรวจสอบขั้นตอนการให้บริการ และระยะเวลาการให้บริการ ตามประกาศฯ 
ว่าถูกต้อง และเป็นปัจจุบันแล้วหรือไม่ หากมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในขั้นตอนใดให้จัดท าใหม่ให้เป็นปัจจุบัน  
 2)  ส่วนราชการที่มีงานบริการอื่น ๆ ที่ให้บริการประชาชนอยู่ในปัจจุบันให้จัดท าข้ันตอนการให้บริการ 
และระยะเวลาการให้บริการ  
 3)  จัดท าแผนภูมิ ขั้นตอนการให้บริการ ส าหรับงานบริการในความรับผิดชอบทุกงานให้สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการให้บริการและระยะเวลาการให้บริการที่ก าหนด พร้อมติดไว้ ณ จุดให้บริการ 
 4)  รวบรวมจัดท ากระบวนงาน ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศให้ประชาชนทราบ  

 6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน   
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1)  มีแผนภูมิ ขั้นตอนการให้บริการที่สอดคล้องกับขั้นตอนการให้บริการ และระยะเวลาการให้บริการ
พร้อมติดไว้ ณ จุดให้บริการ ส าหรับงานบริการในความรับผิดชอบทุกงาน 
 2)  ประกาศให้ประชาชนทราบ 

ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  ในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 

110 



 

ล าดับที่  5 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  การให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักกลางวัน 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีนโยบายปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชน   
และการให้บริการเชิงรุกเพ่ืออ านวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญ และพยายามผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
ให้ดีขึ้นมาโดยตลอด และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562   

3.  วัตถุประสงค ์ 
 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเรว็ ในการรบับริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

4.  กลุ่มเปูาหมาย  
 ทุกฝุายในสังกัดส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที่มีภารกิจงานให้บริการประชาชน 

5.  วิธีด าเนินการ   
 1)  แจ้งฝุายในสังกัดส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส ารวจงานบริการประชาชนในความรับผิดชอบ
ที่จะให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวัน พร้อมจัดท าบัญชีมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้บริการในแต่ละวัน  
(ระหว่างเวลา 12.00 – 13.00 น.)  
 2)  จัดท าค าสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่บริการประชาชนในช่วงเวลาพักกลางวัน โดยให้จัดท าบัญชีลงชื่อ
การปฏิบัติงาน และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบ
เป็นรายเดือน  
 3)  ประกาศการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักกลางวันให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางปูายประชาสัมพันธ์ 
และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน   
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 – 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1)   มีการให้บริการนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ 
 2)   มีค าสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่บริการประชาชนในช่วงเวลาพักกลางวันที่เป็นปัจจุบัน 
 3)   ประกาศให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ  
 4)   มีการปฏิบัติงานจริงโดยจัดท าทะเบียนรับเรื่องให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักกลางวัน       
และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
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ล าดับที่  6 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ตระหนักถึงความส าคัญในการตอบสนองความต้องการ

ด้านการบริการของประชาชน จึงได้ก าหนดแนวทางและหลักการในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  
ที่มีต่อการให้บริการ เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และสามารถสนองตอบต่อการบริการ    
การแก้ไขปัญหา และความต้องการของประชาชนได้ในที่สุด ประกอบกับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ได้ก าหนดเรื่องการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชน ณ จุดบริการ  เป็นตัวชี้วัดในการประเมินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการให้เป็นไป  
ตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ก าหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้ก าหนดให้มีการประเมิน
ความพึงพอใจการใช้บริการศาลาประชาคม โรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   

3.  วัตถุประสงค์  
 1)  เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2)  เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการใช้บริการศาลาประชาคม โรงละคร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 3)  เพ่ือน าผลการประเมินความพึงพอใจ ไปปรับปรุง แก้ไข การให้บริการศาลาประชาคม โรงละคร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชแก่ประชาชนให้มีความพึงพอใจสูงสุด และพัฒนาการปฏิบัติงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ 

4)  เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนที่ขอใช้บริการศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

5.  วิธีด าเนินการ   
 1)  บันทึกขออนุญาตใช้แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการศาลาประชาคม โรงละคร องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 2)  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ 
 3)  รวบรวม สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ เสนอผู้บริหาร 
  4)  ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน   
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 - 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1)  ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการใช้บริการศาลาประชาคม โรงละครองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2)  ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการใช้บริการศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข ต่อไป 
 3)  สามารถน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทางการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 4)  บรรลุตามตัวชี้วัดของการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local Performance 
Assessment : LPA) ดังนี้ 
 -  มีแบบประเมินความพึงพอใจ 
 -  มีการสรุปรายผลการประเมินเสนอผู้บริหาร และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์        
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 -  มีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 

ล าดับที่  7 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :   การส ารวจสอบถามความพึงพอใจ การใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ตระหนักถึงความส าคัญในการตอบสนองความต้องการ
ด้านการบริการของประชาชน จึงได้ก าหนดแนวทางและหลักการในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  
ที่มีต่อการให้บริการ เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และสามารถสนองตอบต่อการบริการ     
การแก้ไขปัญหา และความต้องการของประชาชนได้ในที่สุด ประกอบกับการประเมินประสิทธิภาพของ   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)  ได้ก าหนดเรื่องการประเมิน   
ความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ เป็นตัวชี้วัดในการประเมินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด ที่ก าหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้ก าหนดให้มีการประเมิน
ความพึงพอใจการใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
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3.  วัตถุประสงค์  
1)  เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
2)  เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
3)  เพ่ือน าผลการประเมินความพึงพอใจ ไปปรับปรุง แก้ไข การให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช แก่ประชาชนให้มีความพึงพอใจสูงสุด และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
4)  เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(Local Performance Assessment : LPA) 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนที่มารับบริการรถสุขาเคลื่อนที่ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   

5.  วิธีด าเนินการ   
 1)  บันทึกขออนุญาตใช้แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 2)  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ 
 3)  รวบรวม สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ เสนอผู้บริหาร 
  4)  ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน   
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  1)  ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  2)  ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราชเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข ต่อไป 
 3)  สามารถน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทางการบริหารงานของ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  4)  บรรลุตามตัวชี้วัดของการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance 
Assessment : LPA) ดังนี้ 
 -  มีแบบประเมินความพึงพอใจ 
 -  มีสรุปรายผลการประเมินเสนอผู้บริหาร และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์      
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 -  มีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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ล าดับที่  8 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรม  มาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช       
ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเล็งเห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ในระดับท้องถิ่น  และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต  
รวมทั้งผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  มีการบริหาร     
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  จึงได้มีการด าเนินการจัดท ามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้            
ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

3.  วัตถุประสงค์ 
  1)  เ พ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชแสดงเจตนารมณ์               
ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร  ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

2)  เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่การรับรู้ของสาธารณชน 

3)  เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
 1)  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2)  ประชาชน 

5.  วิธีด าเนินการ 
1)  จัดท ามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ 
2)  ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ 
3)  จัดท าประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารและเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 
4)  ผู้บริหารก าหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน  เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ปูองกันการทุจริตฯ 
5)  จัดตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
6)  จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
7)  เผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  ตามช่องทางและรูปแบบที่ก าหนด 
8)  ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
9)  ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
10)  รายงานผลการด าเนินการ 
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6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

 1)  มีประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร เพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 

2)  มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร  เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน  เพื่อยกระดับคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 

3)  มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  พ.ศ. 2566 - 2570 

ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีผลการประเมิน  ITA  ผ่านเกณฑ์การประเมิน           

(85 คะแนนขึ้นไป) 
 

ล าดับที่  9 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  มาตรการ NO  Gift  Policy 

2.  หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561 – 2580)  ประเด็นที่ (21)  การต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  ได้ก าหนดแผนปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยก าหนดให้การพัฒนาค่านิยม      
ของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต  
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เปูาหมาย  “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 

อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ  ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ประเด็นปฏิรูปด้านการปูองปราม  ได้ก าหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ       
หรือผู้บังคับบัญชา  มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  และเป็นตัวอย่างในการบริหารด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ  กรณีปล่อยปละละเลย      
ไม่ด าเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเล็งเห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ในระดับท้องถิ่น  มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  มีการบริหาร 
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานเพ่ือปูองกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง  จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรในการปูองกันการทุจริตโดยการจัดท ามาตรการ  NO  Gift  Policy ขึ้น  เพื่อหลีกเลี่ยงการกระท าอันอาจ
มีผลต่อดุลพินิจ  หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
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3.  วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2)  เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
วัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

5.  วิธีด าเนินการ 
1)  ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดท ามาตรการ  “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให”้ 
2)  จัดท าประกาศใช้  NO Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
3)  ผู้บริหารประกาศใช้  NO Gift Policy 
4)  เผยแพร่ประกาศใช้  NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 
5)  ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
6)  รายงานผลการด าเนินการ 

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีประกาศใช้  NO Gift Policy  จ านวน 1 ฉบับ 
2)  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครศรีธรรมราช  และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชด าเนินการตามแนวทาง     
No  Gift  Policy  จ านวนร้อยละ 100  (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบส ารวจ) 

ผลลัพธ์ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครศรีธรรมราช  และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องสินบน 
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ล าดับที่  10 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ความส าคัญในการด าเนินการเพื่อยกระดับคุณธรรม

และความโปร่งใสของหน่วยงาน  โดยการจัดท า  “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช”  เพ่ือปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

3.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

5.  วิธีด าเนินการ 
1)  จัดตั้งคณะท างานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
2)  ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 
 2.1)  วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) 
 2.2)  จัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ดีขึ้น  ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
โดยต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ  เช่น  การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  
การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล  เป็นต้น 

3)  เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงช่องทางอ่ืน ๆ 

4)  ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส 
5)  ปฏิบัติตามมาตรการ 
6)  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
7)  รายงานผลการด าเนินการ 
8)  เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
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8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีผลการประเมิน  ITA  ผ่านเกณฑ์การประเมิน           

(85 คะแนนขึ้นไป) 
 

ล าดับที่  11 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  มาตรการจดัท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจรติเพื่อยกระดับคณุธรรม
และความโปร่งใส 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ความส าคัญกับการปูองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐาน

การปูองกันการทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต  และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  จึงได้ด าเนินการจัดท า 
“แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 
(พ.ศ. 2566 - 2570)”  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชบริหารงานเพื่อปูองกันการทุจริต
ตามหลักธรรมาภิบาล  และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพื่อปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2)  เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

5.  วิธีด าเนินการ 
1)  จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2)  ประชุมคณะท างานฯ  เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต, 

วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต, จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
3)   เผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ  ตามรูปแบบช่องทางที่ก าหนด รวมถึงรายงานการท าแผนฯ  

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  รายงานการท าแผนฯ  ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช.  ทางระบบผ่านระบบรายงาน
และติดตาม  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
(E - PlanNACC)  ทางเว็บไซต์  ส านักงาน ป.ป.ช.  http/www.nacc.go.th  เป็นต้น 
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4)  ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 

ให้แก่เจ้าหน้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนฯ  ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5)  ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
6)  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
7)  รายงานผลการด าเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  รายงานการท าแผนฯ   

ให้แก่  ส านักงานป.ป.ช.  ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-PlanNACC)  ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช.  http/wwww.nacc.go.th 
เป็นต้น 

8)  เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ. 2566 - 2570 
ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผลการประเมิน ITA  ผ่านเกณฑ์การประเมิน            

(85 คะแนนขึ้นไป) 

 
ล าดับที่  12 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

พ.ศ. 2540  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกข้อบัญญัติ 
เพ่ือจัดเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้ายาสูบ พ.ศ.2555  การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ.2543 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2  พ.ศ.2544 การจัดเก็บภาษีบ ารุง
องค์การบริหารส่านจังหวัดจากการค้าน้ ามันและก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ พ.ศ.2555 
และแก้ไขเพ่ิมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 ซึ่งรายได้ทั้ง 3 ประเภท เป็นรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดเก็บเองเพ่ือน าไปใช้จ่ายในกิจการตามอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดการบริการสาธารณะ 

ดังนั้นเพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
และตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยจึงมีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้เพ่ิมข้ึน
และมีรายได้ในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึนตามเปูาหมายขององค์กรต่อไป 
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3.  วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือให้การเรียกเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ 
2)  เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการช าระภาษี  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเข้าใจในข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความตระหนักในการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมพร้อมทั้งเข้าใจ 
ในอ านาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้ประกอบการ  
สร้างความรับผิดชอบในการช าระภาษีด้วยความเต็มที่  เต็มใจ และมีความเข้าใจถึงในการน ารายได้ไปพัฒนาจังหวัด 

3)  รับทราบปัญหาตลอดจนอุปสรรคที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามข้อบัญญัติฯ 
4)  เพ่ือประชาสัมพันธ์การเพ่ิมช่องทางในการรับช าระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ  ให้ผู้ประกอบการ        

ได้เข้าใจหลักเกณฑ์  ขั้นตอน และระยะเวลาการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมฯ 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
1)  ผู้ประกอบการทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ผู้ประกอบการจากการค้ายาสูบ  ผู้ประกอบการจากการค้าน้ ามัน

และก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ และผู้ประกอบการโรงแรม  
2)  บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และการให้บริการที่ดี 

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมในรูปแบบและช่องทางต่าง  ๆ 
เช่น ปูายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับ  ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  2)  การรับช าระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ จะแบ่งเป็น 3 วิธีการ ได้แก่ 
     - จัดเก็บ ณ ส านักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
                 - การรับช าระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ โดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
               - การรับช าระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ โดยเจ้าหน้าที่ออกพ้ืนที่จัดเก็บเอง ณ สถานประกอบการ 
 3)  ส าหรับการจัดเก็บ ณ สถานประกอบการ  ได้ประสานกับผู้ประกอบการก่อนเข้าไปจัดเก็บภาษี   
ณ สถานประกอบการ 
 4)  จัดเตรียมเอกสาร ข้อบัญญัติฯ ส าหรับแนะน าในการออกพื้นที่ส ารวจผู้ประกอบการรายใหม่    
เพ่ือแนะน าการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ ให้ครบถ้วนถูกต้องต่อไป     
  5)  ติดตามผู้ประกอบการรายที่ยังไม่ช าระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ ให้ช าระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ   
ให้ถูกต้อง ครบถ้วนโดยเร็ว 

6.ระยะเวลาการด าเนินงาน 
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 

7 งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ        
  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
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8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ผู้ประกอบการจากการค้ายาสูบ  
ผู้ประกอบการจากค้าน้ ามันและก๊าซปิโตรเลียม และผู้ประกอบการโรงแรมทราบถึงภาระหน้าที่ที่จะต้องช าระภาษี
และค่าธรรมเนียมฯ ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ผลลัพธ์ 
 ฝุายพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการเร่งรัด จัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมฯ  พร้อมทั้งส ารวจผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าหลักเกณฑ์ในการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ 
ให้ช าระภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง  เป็นไปตามประมาณการที่ก าหนดไว้ 
 

ล าดับที่  13 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  มาตรการจัดท านโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส        
ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
 เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมและ         
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม  จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการแล ะ   
ความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่น
ในระบบราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้จัดท านโยบายคุณธรรมจริยธรรมและ  
ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 3.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติที่มุ่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ส านึกและตระหนักในหน้าที่ ด ารงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดี ควรค่าแก่การไว้วางใจและเชื่อมั่นของประชาชน 
และมุ่งมั่นที่จะน าองค์กรด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต   

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 5.  วิธีด าเนินการ 
 จัดท านโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครศรีธรรมราช ในรูปแบบของประกาศ พร้อมแจ้งทุกส่วนราชการทราบเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติและ     
ให้บุคลากรในสังกัดลงนามรับทราบทุกคน  รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ เว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช http://www. nakhonsi.go.th และปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

  7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

  8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         กองการเจ้าหน้าที ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

 ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 ผลลัพธ์ 

บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ส านึกและตระหนักในหน้าที่ มุ่งมั่นที่จะน า
องค์กรด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต 
 

2.3  มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
 

 
ล าดับที่  14 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8)  
พ.ศ. 2553  มาตรา 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบ    
ต่อผลของงาน ฯลฯ 
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 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 12 เพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  เพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ 
โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ 
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548  เรื่อง  ข้อแนะน าแนวทาง
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 1 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ เป็นการบริหารราชการแบบมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน  โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน 
และมีเปูาหมายการท างานที่ชัดเจน ตลอดจนมีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการท าความตกลงในการปฏิบัติงาน และอาจก าหนดให้มี
สวัสดิการและรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานซึ่งประเด็นที่ควรพิจารณา คือ การจัดท าข้อตกลง
ในการปฏิบัติราชการ เป็นการปฏิบัติราชการแนวใหม่ที่มีความส าคัญในการสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
เพ่ือที่จะก ากับการปฏิบัติราชการให้ประสบความส าเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรก าหนดให้มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่นกับผู้บริหาร     
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์แนวทางท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ได้ก าหนดไว้ โดยมีสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานเป็นรางวัลที่ก าหนดเป็นประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการได้   

3.  วัตถุประสงค์  
 เพ่ือด าเนินการตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทฺธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว435  ลงวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2548 โดยด าเนินการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับ              
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

4.  กลุ่มเปูาหมาย  
  ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

5.  วิธีด าเนินการ   
1)  แจ้งส่วนราชการในสังกัดจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับ      

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
   2)  ก าหนดระดับเปูาหมาย ผลส าเร็จของงาน และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ ให้มีความชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของงานตามข้อตกลงฯ ได้ พร้อมระบุชื่อผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดแต่ละข้อ       
  3)  เมื่อปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงนามเรียบร้อยแล้ว ให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า 
ในสังกัดลงนามรับทราบทุกคน  
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 4)  รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเป็นข้อมูลจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ระหว่างปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 5)  ปฏิบัติงานตามข้อตกลงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด และระดับเปูาหมายที่ก าหนด  
 6)  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณโดยน าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการมาเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  
 7)  รวบรวมรายงานผลการปฏบิัติราชการน าเสนอผู้บริหารในฐานะผู้รับข้อตกลงทราบ   

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1)  จัดท าข้อตกลงครบทุกส่วนราชการ โดยมีหนังสือ/เอกสารเปนขอตกลงในการปฏิบัติ ราชการที่ปรับปรุง
ใหเปนปจจุบัน 
 2)  มีการปฏิบัติตามข้อตกลงให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
 3)  มีการจัดท า และรายงานผลการปฏิบัติตามข้อตกลงให้ผู้บริหารทราบ  
 4)  มีการลงนามครบถูกตอง และมีขาราชการ พนักงานจาง ลูกจางประจ า ไดลงนามทราบทุกคน 

 
ล าดับที่  15 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  การก าหนดขั้นตอน  และระยะเวลาการให้บริการประชาชนของ 
                                              องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการตามแนวทางหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีเพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยก าหนดขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการประชาชน ในงานบริการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ปี พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  

หมวด 5  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรา 29 ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน
หรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและ
ระยะเวลาการด าเนินการรวมทั้งรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ท าการของ  
ส่วนราชการ และในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้ 
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หมวด 7  การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มาตรา 37 
ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน หรือติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน
ให้ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบ
เป็นการทั่วไป ส่วนราชการใดมิได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใด และ ก.พ.ร.พิจารณาเห็นว่างานนั้น   
มีลักษณะที่สามารถก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้ หรือส่วนราชการได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. 
เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ล่าช้าเกินสมควร ก.พ.ร. จะก าหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้ 

ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องตรวจสอบให้ข้าราชการปฏบิัติงานให้แลว้เสรจ็ตามก าหนดเวลาตามวรรคหนึง่ 

3.  วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

4.  กลุ่มเปูาหมาย  
 ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

5.  วิธีด าเนินการ   
 1)  แจ้งส่วนราชการในสังกัดตรวจสอบขั้นตอนการให้บริการ และระยะเวลาการให้บริการ ตามประกาศฯ 
ว่าถูกต้อง และเป็นปัจจุบันแล้วหรือไม่ หากมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในขั้นตอนใดให้จัดท าใหม่ให้เป็นปัจจุบัน  
 2)  ส่วนราชการที่มีงานบริการอื่น ๆ ที่ให้บริการประชาชนอยู่ในปัจจุบันให้จัดท าข้ันตอนการให้บริการ 
และระยะเวลาการให้บริการ  
 3)  จัดท าแผนภูมิ ขั้นตอนการให้บริการ ส าหรับงานบริการในความรับผิดชอบทุกงานให้สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการให้บริการและระยะเวลาการให้บริการที่ก าหนด พร้อมติดไว้ ณ จุดให้บริการ 
 4)  รวบรวมจัดท ากระบวนงาน ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศให้ประชาชนทราบ  

 6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน   
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1)  มีแผนภูม ิขั้นตอนการให้บริการที่สอดคล้องกับขั้นตอนการให้บริการ และระยะเวลาการให้บริการ
พร้อมติดไว้ ณ จุดให้บริการ ส าหรับงานบริการในความรับผิดชอบทุกงาน 
 2)  ประกาศให้ประชาชนทราบ 

ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  ในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ล าดับที่  16 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  โครงการฝึกอบรมสัมมนาด้านผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
ตามพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2562 มาตรา 4 “การผังเมือง” หมายความว่า การวาง จัดท า 

และการด าเนินการให้เป็นไปตามผังเมือง ในระดับต่าง ๆ ส าหรับเป็นกรอบชี้น าการพัฒนาทางด้านกายภาพ  
ในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง ระดับชนบท และพ้ืนที่เฉพาะควบคู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาเมือง บริเวณท่ีเกี่ยวข้อง หรือชนบทให้ดียิ่งขึ้น 

ในปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีปัญหาในการจัดท าผังเมือง
เฉพาะที่เหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมของตนเอง เนื่องจากขาดองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวท าให้
ไม่สามารถจัดท าผังเมืองเฉพาะตามอ านาจหน้าที่ของตนเองได้ องค์การบริหารส่วนจั งหวัดนครศรีธรรมราช 
เล็งเห็นถึงความส าคัญในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้จัดโครงการ
ฝึกอบเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติตามผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช” เพื่อให้ความรู้ในการวางผังเมือง
และชุมชนในระดับท้องถิ่นเพื่อเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ ที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนา
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ที่ลักษณะที่แตกต่างกัน และมีความเชื่อมโยงกับการวางผังเมืองในระดับจังหวัดและประเทศ 
โดยเน้นหลักการในการเรียนรู้ เ พ่ิมพูนประสบการณ์ที่สามารถน ามาใช้ในการวางผังเมืองและชุมชน            
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีจุดเด่นที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนที่ 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือพัฒนาความรู้ในเรื่องงานด้านผังเมืองรวมจังหวัด,งานวางผัง/ปรับปรุงผังเมืองรวม,งานวางแผน
พัฒนาชุมชนและชุมชนเมือง,งานวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว,งานวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม,
งานการจัดรูปที่ดินแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
          2)  เพ่ือให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความเข้าใจในกระบวนการ
วางผังเมืองรวม, เรื่องงานด้านผังเมืองรวมจังหวัด, งานวางผัง/ปรับปรุงผังเมืองรวม งานวางแผนพัฒนาชุมชน
และชุมชนเมือง, งานวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, งานวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม,      
งานการจัดรูปที่ดิน โดยเน้นความส าคัญด้านสภาพแวดล้อมของเมืองและความยั่งยืนของทรัพยากรชุมชน 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
ผู้น าหรือตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช และบุคลากรสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

5.  วิธีด าเนินการ 
1)  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2)  เสนอขออนุมัติโครงการ 
3)  ส ารวจรายชื่อผู้เข้าอบรมประสานงานติดต่อวิทยากรและสถานที่อบรม 
4)  ด าเนินการจัดซื้อ/จ้าง 
5)  ด าเนินการจัดอบรม 
6)  ด าเนินการเบิกจ่าย 
7)  สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 
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6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 

ปีงบประมาณ
2566 

ปีงบประมาณ
2567 

ปีงบประมาณ
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ
2570 

250,000.-บาท 250,000.-บาท 250,000.-บาท 250,000.-บาท 250,000.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1)  สามารถพัฒนาความรู้ในเรื่องงานด้านผังเมืองจังหวัด,งานวางผัง/ปรับปรุงผังเมืองรวม,งานวางแผน
พัฒนาชุมชนและชุมชนเมือง,งานวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว,งานวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม,
งานการจัดรูปที่ดินแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ 
 2)  บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความเข้าใจในกระบวนการ    
วางผังเมืองรวม, งานวางแผนพัฒนาชุมชนและชุมชนเมือง, งานวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, งานวางแผน 
พัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม,งานการจัดรูปที่ดินมากขึ้น 
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 มิติที่ 3.  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 3.1  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
ล าดับที่  1 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  การประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ส่วนราชการบริหารราชการตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เพ่ือบรรลุเปูาหมาย โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0892.4/ว435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548  เรื่อง ข้อแนะน าแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4  การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นกระบวนการวัดผลการบริหาร
และปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ามีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปูาหมายภารกิจหรือไม่ ตลอดจน
เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนินการ 
ในการที่จะน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมพัฒนา ขยาย หรือยุติการด าเนินการ   

3.  วัตถุประสงค์  
 เพ่ือด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.  2562  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0892.4/ว435   
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548  เรื่อง ข้อแนะน าแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการว่ามีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปูาหมายภารกิจหรือไม่ ตลอดจน 
เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการผลสัมฤทธิ์ในการบริหารและการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 4.  กลุ่มเปูาหมาย  
 ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

5.  วิธีด าเนินการ   
 1)  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7 คน   และจัดประชุมเพ่ือคัดเลือกประธานกรรมการ 

2)  จัดท าร่างแบบประเมินเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาเป็นแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

3)  จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด และแนวทางการประเมินให้ส่วนราชการในสังกัดทราบ 
4)  รวบรวมข้อมูล/หลักฐานผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
5)  จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
6)  สรุปผลการประเมิน พร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ให้ผู้บริหารทราบ 

 7)  แจ้งเวียนผลการประเมินให้ส่วนราชการทราบ เพ่ือด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม  พัฒนาภารกิจ
ในความรับผิดชอบตามผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
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6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน   
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี      
ทีม่ีผู้แทนชุมชน องค์กร ภาคประชาชน ภาคเอกชน รวมเปนกรรมการ 
 2)  มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ คุณภาพของบริการ ความคุมคาของภารกิจ และความพึงพอใจของประชาชน  
 3)  มีการจัดท ารายงานสรุปผลการประเมิน และเสนอแนวทางการแกไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 4)  เสนอผู้บรหิารเพ่ือพิจารณาผลการประเมิน และสั่งการเสนอแนวทางการแกไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับที่  2 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการจัดเวทปีระชาคม 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ    
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและ
ประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562 
มาตรา 45/1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
  ข้อ 17 การจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
   (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับททราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทาง  
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      (2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์
เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
               (3)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
      (4)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามข้ันตอน 

     (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

     (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

     ประกอบกับหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด 0023.3/ว 6790  เรื่อง  แนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563  ก าหนดขั้นตอน
การปฏิบัติในการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ดังนี้ 

 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมประชาคมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพ่ือทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ 

 2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ    

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทาง  
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยน าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

           (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  (3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครศรีธรรมราช เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (1),  
ความในมาตรา 45/1 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2562, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 17 และข้อ 22 และหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด 
ที่ นศ 0023.3/ว 6790 เรื่องแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563  
โดยประชาคมท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือแก้ปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และน าปัญหาความต้องการ
ที่ได้รับจาการจัดประชุมประชาคมไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริง 
จากหลักการและแนวทางดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้จัดโครงการสัมมนา
ทางวิชาการประชาคมท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช นี้ขึ้น 
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3.  วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือให้ประชาคมท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมพิจารณาตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น  
ต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
  2)  เพ่ือให้ประชาคมท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะปัญหาความต้องการ
ในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
 ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด จ านวน 147 คน ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมที่มีทะเบียนบ้านหรือ
อาศัยอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 153 คน รวมทั้งสิ้น  300 คน 

5.  วิธีด าเนินการ 
  ด าเนินการตามโครงการ ในลักษณะของการบรรยายให้ความรู้ รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะความต้องการ
ในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย 

1)  การบรรยายสร้างความเข้าใจในบทบาท อ านาจหน้าที่ข ององค์การบริหารส่วนจังหวัด                 
ในการให้บริการสาธารณะ บทบาทของประชาคมท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น 

2) การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3) การรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อก าหนดไปทิศทาง      

การพัฒนาท้องถิ่น 

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ

2566 
ปีงบประมาณ

2567 
ปีงบประมาณ

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ

2570 
250,000.-บาท 250,000.-บาท 250,000.-บาท 250,000.-บาท 250,000.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  1)  ประชาคมท้องถิ่นผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมพิจารณาตรวจสอบ แสดงความคิดเห็นต่อร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีฐานข้อมูลที่มาจากปัญหาความต้องการของประชาชนเพ่ือน าไปพัฒนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ล าดับที่  3 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของ     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ    
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและ
ประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
มาตรา 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ต่อไปนี้ (2) จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบ  
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด (3) สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น (4) ประสาน
และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและ
ต าบล พ.ศ. 2562 ข้อ 20 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความส าคัญกับการสร้างและพัฒนาศักยภาพ      
ในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่องการสนับสนุน
การขับเคลื่อนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนาภายใต้
กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด ด้วยการบูรณาการการท างานร่วมกัน                
ทั้งหน่วยงานในส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีกระบวนการท างาน
ต่อเนื่อง ลดปัญหาความซ้ าซ้อน และเกิดการเกื้อหนุนการท างานร่วมกัน ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ประชาชน       
เป็นศูนย์กลางการด าเนินงาน โดยแนวทางดังกล่าวได้ก าหนดบทบาทให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กร
อ านวยการในการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ แก่ผู้น าหมู่บ้านแลกะผู้น าชุมชน รวมตลอดถึงผู้น าองค์กร  
ภาคประชาชนอ่ืนในระดับหมู่บ้าน ชุมชน และต าบล ให้สามารถเป็นแกนน าในการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน และท้องถิ่น
ได้อย่างเข้มแข็ง อีกทั้งเพ่ือสนับสนุนการสร้างและเชื่อมโยงผู้น าหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน องค์กรชุมชนให้เป็นเครือข่าย
ความร่วมมือการพัฒนาในระดับจังหวัด ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสภาองค์กรชุมชน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ก าหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชน       
สู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ เพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเกิดการจัดการในการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืนต่อไป 
3.  วัตถุประสงค์ 
  1)  เพ่ือให้คนในชุมชนได้รู้จักชุมชนของตนเอง รู้ปัญหา ความต้องการ ร่วมก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
ภายใต้ศักยภาพและทุนต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน 
 2)  เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถร่วมกันจัดท าแผนชุมชนของตนเอง
เพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของคนในชุมชน 
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4.  กลุ่มเปูาหมาย 
 ผู้น าหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน และผู้น าองค์กรภาคประชาชนอื่นในระดับหมู่บ้าน ชุมชน  และต าบลในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นประมาณ  200  คน 

5.  วิธีด าเนินการ 
  1)  ขออนุมัติด าเนินโครงการ 

2)  ประสานโครงการ/จัดซื้อจัดจ้าง 
3)  ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
4)  จัดท าฎีกาเบิกจ่าย 
5)  สรุปผลการด าเนินงาน 

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ

2566 
ปีงบประมาณ

2567 
ปีงบประมาณ

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ

2570 
400,000.-บาท 400,000.-บาท 400,000.-บาท 400,000.-บาท 400,000.-บาท 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1)  ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักชุมชนของตนเองเป็นอย่างดี รู้ปัญหา ความต้องการ ร่วมกันก าหนดแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาภายใต้ศักยภาพและทุนต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน 
 2)  พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการมีฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนตนเองอย่างมีทิศทางสอดคล้อง
กับปัญหา ความต้องการของคนในชุมชน 

 
ล าดับที่  4 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารราชการว่าสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็น
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง 
แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ต่อไป 
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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
 ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน   
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ข้อ 13 “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว              
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม        
ของทุกปี”  
 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบฯ โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงด าเนินกิจกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช      

3.  วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราช และร่วมปรับปรุง
แก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 3)  เพ่ือเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
  ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 

2)  จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
3)  จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์โครงการ 
4)  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  (1)  ผู้แทนสมาชิกสภา      3  คน 
     (2)  ผู้ทรงคุณวุฒิ       2  คน 

 (3)  ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน   2  คน 
     (4)  ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช     เป็นกรรมการ 

  (5)  หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช    เป็นกรรมการ 
  (6)  ผู้อ านวยการกองช่าง      เป็นกรรมการ 
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   (7)  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ    เป็นกรรมการ 
   (8)  หัวหน้าฝุายติดตามและประเมินผล กองแผนและงบประมาณ  เป็นกรรมการ 
     (9)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ฝุายติดตามและประเมินผล เป็นกรรมการ 

ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 
(1)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1)  มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 2)  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไข
โครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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   3.2  การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

 

ล าดับที่  5 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :   มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหาร  
                                                 ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนอง

เรื่องราวร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนของประชาชน  เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงาน
บริการสาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โปร่งใส 
จึงได้จัดท ามาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น  เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน  รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา       
ช่องทางการติดตามผล  และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ  ให้มีความรวดเร็ว  
เป็นธรรม  สะดวกและเหมาะสม  รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอน
ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

3.  วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2)  พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ  ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 2)  ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราชเพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน  ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3)  คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  3.1)  การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
  -  ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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  -  ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน 
และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
  -  ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
  -  ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา,
ช่องทางการติดตามผล  และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ 
  -  ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน
อย่างเหมาะสม  ภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  -  ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  มีการแจ้งผลการด าเนินการ
หรือความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
  3.2)  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดท าคู่มือหรือแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก     
จะท าการร้องเรียนรายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน  ส่วนงานที่รับผิดชอบ  
ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
 -  ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 -  ก าหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป  เพ่ือเป็นการคุ้มครอง
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส 
 -  จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
 -  จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ 

4)  จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์   และคู่มือแนวทางการจัดการ        
ต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

5)  ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราชให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

6)  จัดท าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน  มีการวิเคราะห์และก าหนดแนวทางในการปูองกัน  และแก้ไข   
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก 

7)  รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน  พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข     
และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

8)  คณะท างานฯ  ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
9)  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
10)  รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน  พร้อมปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข       

ให้ผู้บริหารรับทราบและเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
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6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1)  มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2)  มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3)  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ

ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
4)  มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทาง

ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
5)  มกีารก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ให้สามารถสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่ก าหนดไว้ 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครศรีธรรมราช ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 
 3.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

ล าดับที่  6 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :   โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือเป็นรากฐานส าคัญของการปกครองประเทศไทย เป็นการปกครอง
ของประชาชน  โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน  โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  การบริหารราชการ
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาไทย พ.ศ.2560  มาตรา 78  รัฐพึงส่งเสริม    
ให้ประชาชนและชุมชน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ การจัดท าบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้งการตัดสินใจ
ทางการเมือง และการอ่ืนใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน รวมถึงพระราชบัญญัติระเบียบ  
. 
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บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ต่างให้ความส าคัญต่อการบริหารราชการอย่างโปร่งใส สุจริต เปิดเผยข้อมูล        
และการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ  การตัดสินใจทางการเมือง 
รวมถึงการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐในทุกระดับ การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคม
ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (7) ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่  
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง การส่งเสริมประชาธิปไตย 
ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ (8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี  ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเส ริมการมีส่วนร่วมของประชาชน          
ในการพัฒนาท้องถิ่น ตามวิถีประชาธิปไตย สร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ 
  1)  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2)  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักพ้ืนฐานของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม   
รู้สิทธิ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
  3)  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกสาธารณะในการด าเนินชีวิต   
ตามวิถีประชาธิปไตย 
  4)  เพ่ือสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

4. กลุ่มเปูาหมาย 
  กลุ่มเปูาหมาย จ านวน 500 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน กลุ่มสตรี ผู้น าชุมชนท้องถิ่น 
อาสาพัฒนาชุมชน ตัวแทนสื่อมวลชน กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไปของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

5. วิธีด าเนินการ 
  1)  จัดท าโครงการ 
  2)  ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ส าหรับผู้เข้าอบรม 
  3)  จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดท าก าหนดการ ประสานวิทยากร จัดท าเอกสารประกอบการอบรม 
จัดเตรียมสถานที่ เชิญกลุ่มเปูาหมาย ฯลฯ 
  4)  อบรมให้ความรู้ตามก าหนดการ โดยการบรรยายให้ความรู้ และซักถามแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเนื้อหาทีบ่รรยาย 
  5)  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
  6)  รายงานผลการด าเนินการ 
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6. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
200,000.-บาท 200,000-บาท 200,000-บาท 200,000-บาท 200,000-บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
  1)  มีการจัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน      
ในการปกครองท้องถิ่น อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
  2)  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  3)  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักพ้ืนฐานของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม รู้สิทธิ และหน้าที่
ในฐานะพลเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  ผลลัพธ์ 
  1)  ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกสาธารณะในการด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 
  2)  มีเครือข่ายภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น   
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มิติที่ 4.  การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4.1  การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
               

ล าดับที่  1 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21)  การต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  ก าหนดเปูาหมายไว้ว่า  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า 
ในปี พ.ศ. 2580  ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  Corruption Perception Index - CPI)  
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20  และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า  73  คะแนน  นอกจากนี้  ยังได้น าผลการประเมิน ITA  
ไปก าหนดตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA  ทั้งหมด  (ร้อยละ 100)         
ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป  โดยในระยะที่ 2  (พ.ศ. 2566 - 2570)  ได้ก าหนดตัวขี้วัดไว้ว่า  ในปี  พ.ศ. 2570 
ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perception Index - CPI)  อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 
และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน  และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด  (ร้อยละ 100)  
ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป  ซึ่งได้ก าหนดแผนปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยก าหนดให้การปรับ 
“ระบบ”  เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนา    
เพ่ือน าไปสู่เปูาหมาย  “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ         
เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง 
ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครอง             
ในระบอบประชาธิปไตย  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น  ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ 

 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง  จึงก าหนดด าเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขอ ง          
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อเป็นการปูองกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร 

3.  วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2)  เพ่ือปูองกันการทุจริตไม่ให้เกิดข้ึนในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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5.  วิธีด าเนินการ 
 1)  จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
2)  จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
3)  คณะท างานด าเนินการประเมินความเสี่ยงการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการ  

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
4)  คณะท างานด าเนินการจัดท านวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ของการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
5)  ด าเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง  ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง    

ระดับความเสี่ยง  มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง  บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  และช่องทางอ่ืน ๆ 

6)  มีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจมาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่าง
เคร่งครัด 

7)  ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
8)  รายงานผลการด าเนินการ 

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1)  มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการ           

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต จ านวน 1 ชุด 
2)  มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินการ          

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  อย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
3)  มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง  ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง  ระดับความเสี่ยง  

มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง  อย่างน้อย 1 ช่องทาง  บนเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผลลัพธ์ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลดลง 
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ล าดับที่  2 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานภาครัฐ 
ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้            
การปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งอาจอยู่        
ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้น
ไปที่การควบคุมด้านการเงินบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ 
ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและการบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถ
สะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบ  
การควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ              
ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐ    
ยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหล ท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงาน
ไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม 
การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและ
การตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้นและพัฒนา ให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
  เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ             
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น  

3.  วัตถุประสงค์ 
  1)  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร         
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย               
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืน ๆ ที่อาจมีขึ้น 
  2)  เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร 
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
  3)  เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงาน
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
  4)  เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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5.  วิธีด าเนินการ 
  1)  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 
  2)  จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 
      (1)  การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ              
ที่กระทรวงการคลังก าหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1) 
   (2)  การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของ            
การควบคุมภายใน : ปค.4) 
   (3)  การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้ งหน่วยงาน                     
(รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
   (4)  ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน  
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
  3)  เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9  
  4)  น าผลการประเมินไปปรับปรุงและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 
  5)  เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  1)  ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช   
  2)  หน่วยตรวจสอบภายใน 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
  ผลผลิต 
   1)   มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
  2)  มีการจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการปูองกันความเสี่ยงหรือการทุจริต                
โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
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  ผลลัพธ์ 
  1)  ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน             
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
  2)  การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 
  3)  การทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชลดลง   
 

ล าดับที่  3 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเป็นกลไกหนึ่งของระบบการบริหารจัดการที่ให้ความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษา
อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้นและช่วยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2564  
 การจัดท าแผนตรวจสอบภายในประจ าปีเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ของการตรวจสอบภายใน  
ช่วยให้งานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขทรัพยากร        
ที่มีอย่างจ ากัด และยังมีไว้เพ่ือให้ฝุายบริหารรับทราบและพิจารณาความเหมาะสมถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบภายใน ในช่วง 1 ปี และให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของแผนการตรวจสอบ 

3.  วัตถุประสงค์  
 1)  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 2)  เพ่ือให้การตรวจสอบภายใน สามารถให้ข้อสังเกตและเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ด้วยความเป็นอิสระ
เที่ยงธรรม การปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 3) เพ่ือน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ปูองกันการทุจริต ลดความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
 บุคลากรในสังกัด อบจ.นศ. 

5.  วิธีด าเนินการ 
 1) ประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ 
 2) จัดท าแผนการตรวจสอบ ประจ าปีเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ 
 3) จัดท าแผนการปฏิบัติงานในเรื่องที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณโดยก าหนดให้
มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบในแต่ละประเด็นที่ตรวจสอบ 
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 4) สอบทานการปฏิบัติงานในเรื่องที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 5) รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารเพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาสั่งการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท างาน ปูองกันการทุจริต และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน 

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9.  ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
     ผลผลิต 

1. หน่วยตรวจสอบภายในมีผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ  
2. มีแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ผลลัพธ์ 

 1. ผู้บริหารน ารายงานผลการตรวจสอบไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานองค์กร ลดโอกาสหรือ 
ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต 

 2. บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 

 4.2  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 

ล าดับที่  4 

 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่มีหน้าที่      
ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2562 
และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องก าหนดอ านาจและหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะของ          
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 เช่น การก่อสร้างและบ ารุงรักษาโครงการที่เป็น
โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับจังหวัด การสังคมสงเคราะห์   
การท าหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม การดูแ ลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม   
. 
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การส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ฯลฯ เป็นต้น สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติการก าหนดหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการบริหารสาธารณะจะเกิดประโยชน์
มีสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกับประชาชนสูงสุดได้นั้น ต้องมีการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภายในองค์การ
ให้มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจหน้าที่ มีความรับผิดชอบ โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม การด าเนินภารกิจหน้าที่
ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี เช่น การบริหารจัดการองค์การให้มีความโปร่งใส เพ่ือปูองกันการทุจริตเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินกิจการต่างๆ เป็นต้น 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตระหนักถึงแนวทางการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่     
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์
ต่อทางราชการสูงสุด จึงต้องพัฒนาองค์กรและบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดโครงการอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค์ 
  1)  เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีความรู้ และมีประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2)  เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ ในการศึกษาดูงาน และน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

4. กลุ่มเปูาหมาย 
  กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และบุคลากรของ       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่น้อยกว่า 80 ราย 

5. วิธีด าเนินการ 
  1)  วางแผนประสานงานการด าเนินงานด้านสถานที่และวิทยากรในการจัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน 
  2)  บันทึกเสนอขออนุมัติจัดโครงการสัมมนาศึกษาดูงาน 
  3)  ประสานหน่วยงานเพื่อจัดเตรียมพร้อมในการจัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน 
  4)  จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์สถานที่และวิทยากร 
  5)  อบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน 
  6)  ขออนมุัติด าเนินการเบิกจ่าย 
  7)  รายงานผลการด าเนินการสัมมนา 

6. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ 

2567 
ปีงบประมาณ 

2568 
ปีงบประมาณ 

2569 
ปีงบประมาณ 

2570 
500,000.-บาท 500,000.-บาท 500,000.-บาท 500,000.-บาท 500,000.-บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
   ผลผลิต 
   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวั ด
นครศรีธรรมราช ได้เข้ารับการฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า 80 ราย 
   ผลลัพธ์ 
   1.  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราชได้รับความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   2.  ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ ในการศึกษาดูงาน และน าความรู้       
มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
   

4.3  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 

ล าดับที่  5 

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ  ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง   
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ  และความศรัทธาต่อ
ระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริม
ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน  แจ้งเบาะแส  เสนอข้อคิดเห็น  เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร  จึงได้ด าเนินการจัดท า
มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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3.  วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส าหรับบุคลากร

และประชาชน 
2)  เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 

เป็นธรรม 

4.  กลุ่มเปูาหมาย 
ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

5.  วิธีด าเนินการ 
1)  พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์  ให้อยู่บนหน้าเว็บไซต์หลัก

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง  
และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

2)  ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

3)  ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 

4)  ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานบนเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

5)  รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบ 

6.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัยส าหรับ 

ผู้ร้องเรียน 
ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่  
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โครงการตามแผนฯ ป.ป.ช.  จ านวน 21  โครงการ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
ตามแผน ป.ป.ช. 

ด าเนินการภายใต้ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ของ อบจ.นศ. 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

1 มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจ ริย ธ ร รมขอ ง
องค์ก า รบริห า รส่ วนจั งหวัด
นครศรีธรรมราช" 

มาตรการการจัดท าแนวทางปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

(ส่วนที่ 2  ล าดับที่ 2) 

กองการเจ้าหน้าที่   

2 โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย
แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง          
กับการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากร
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

โครงการจัดท าจดหมายข่าวเผยแพร่
ความรู้ด้านวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น 

(ส่วนที่ 2  ล าดับที่ 4) 

กองการเจ้าหน้าที่   

3 โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม
คุณธรรมจริย ธ รรมบุคลากร
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ ่น    
เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สุจริต 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และป้องกันการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

(ส่วนที่ 2  ล าดับที่ 7) 

กองการเจ้าหน้าที่   

4 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร    
ที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 
ด้ ว ย ค ว า ม วิ ริ ย ะ อุ ต ส า ห ะ          
และซื่อสัตย์สุจริต 

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น 
 
 

(ส่วนที่ 2  ล าดับที่ 9) 

กองการเจ้าหน้าที่   

5 โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

(ส่วนที่ 2  ล าดับที่ 39) 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

6 โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษ า    
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

(ส่วนที่ 2  ล าดับที่ 40) 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

7 โครงการเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงบประมาณ 

แผนการ ใช้จ่ าย เ งินและรายงาน      
การเบิกจ่ายเงินตามแผน 

(ส่วนที่ 2  ล าดับที่ 47) 

กองคลัง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
ตามแผน ป.ป.ช. 

ด าเนินการภายใต้ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ของ อบจ.นศ. 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

8 โครงการประเมินความพึงพอใจ
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ที่ มี ต่ อ ก า ร
ให้บริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

การส ารวจสอบถามความพึงพอใจ  
การใช้บริการศาลาประชาคม โรงละคร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

(ส่วนที่ 2  ล าดับที่ 52) 

ส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

9 มาตรกา รแสด ง เ จตนา รม ณ์      
ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้     
ในการบริหารงานของผู้บริหาร
องค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว นจั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราชด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เ พ่ื อ ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ    
ความโปร่งใส 

มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน า
หลักคุณธรรม  มาใช้ในการบริหารงาน 
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ด้วยการจัดท าแผน 
ปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
 

(ส่วนที่ 2  ล าดับที่ 54) 

ส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

10 มาตรการ NO Gift Policy มาตรการ  NO  Gift  Policy 
(ส่วนที่ 2  ล าดับที่ 55) 

ส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

11 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

มาต รกา รส่ ง เ ส ริม คุณธ ร รม แล ะ      
ความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(ส่วนที่ 2  ล าดับที่ 56) 

ส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

12 มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 

มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

(ส่วนที่ 2  ล าดับที่ 57) 

ส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

13 โครงการจัดเวทีประชาคม โครงการสัมมนาทางวิชาการประชาคม
ท้องถิ่น  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(ส่วนที่ 2  ล าดับที่ 64) 

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

14 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ใ น ก า ร บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร ข อ ง      
อ งค์ก า รบริห า รส่วนจัง หวัด
นครศรีธรรมราช 

โ ค ร ง ก า ร ป ร ะชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร         
เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชนสู่
การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ 

(ส่วนที่ 2  ล าดับที่ 65) 

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ 
ตามแผน ป.ป.ช. 

ด าเนินการภายใต้ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ของ อบจ.นศ. 
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ 

15 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(ส่วนที่ 2  ล าดับที่ 66) 

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

16 มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

(ส่วนที่ 2  ล าดับที่ 67) 

ส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

17 มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขอ งอ งค์ก า รบ ริห า ร ส่ ว นจั ง ห วัด
นครศรีธรรมราช 

(ส่วนที่ 2  ล าดับที่ 69) 

ส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

18 กิจกร รมติดตามประ เมินผล      
การควบคุมภายใน 

กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

(ส่วนที่ 2  ล าดับที่ 70) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

19 โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า แ ผ น ก า ร  
ตรวจสอบภายในประจ าปี 

กิ จ ก ร ร ม จั ด ท า แ ผ น ก า ร         
ตรวจสอบภายในประจ าปี 

(ส่วนที่ 2  ล าดับที่ 71) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

20 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจั งหวัด  และบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

(ส่วนที่ 2  ล าดับที่ 72) 

ส า น ัก ง า น เ ล ข าน ุก า ร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

21 มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทาง 
การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ  
การทุจริตขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทาง 
การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
ขอ งอ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว นจั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช 

(ส่วนที่ 2  ล าดับที่ 73) 

ส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

 


