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สวนที่ ๑ 
บทนํา 

 
๑.  การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในเทศบาลเมืองชุมพร 

การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการ
บงช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  ตลอดจนบุคคล
หรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต  เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยูใน
ปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 

 

การทุจริตในระดับทองถ่ิน  พบวามีปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น  ไดแกการ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญ
เพ่ือใหการบริการตางๆ  ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้น  แต
ในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพ่ิมมากย่ิงขึ้นเชนเดียวกัน 

 

ลักษณะการทุจริตในสวนของเทศบาลเมืองชุมพร  จําแนกเปน ๗ ประเภท ดังน้ี 
  ๑)  การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิด
จากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ๒)  สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  ๓)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  ๔)  สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
  ๕)  สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
  ๖)  สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 
  ๗)  สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น 
 

 สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตของเทศบาลเมืองชุมพรสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 
  ๑)  โอกาส  แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจากการบังคับใช
กฎหมายที่ไมเขมแข็ง  กฎหมาย  กฎระเบียบไมรัดกุม  และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขารา ชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหน่ึงที่ทําใหเกิดการทุจริต 
  ๒)  สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม ทํา
ใหคนในปจจุบันมุงเนนการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุน้ีจึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรม
การทุจริตมากย่ิงขึ้น 
  ๓)  การนําเสนอชองทาง/โครงการที่มีงบประมาณสูงมากขึ้น  การทุจริตในปนจุบันมีรูปแบบที่
ซับซอนขึ้น  โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของ
ประชาชน ขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ัน จึ งเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบ
การทุจริตของบุคคลเหลาน้ี 
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  ๔)  การผูกขาด   ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ- จัดจาง เปนเรื่องของ
การผูกขาด ดังน้ันจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบน  การขู
เข็ญบังคับและการใหสิ่งลอใจการยอมรับของขวัญ แกเจาหนาที่เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการ
ของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 
  ๕)  การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม   รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน
ปจจัยหน่ึงที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น  ทําให
เจาหนาที่ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 
  ๖) การขาดจริยธรรม  คุณธรรม   ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการ
เนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน  แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอาดตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง  และมีความเห็นแกตัวมากย่ิงขึ้น  มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ต้ังมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม 
  ๗)  มีคาที่ยมที่ผิด   ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนแปลงจากยกยองคนดี  คนที่มีความ
ซื่อสัตยสุจริตเปนยกยองคนที่มีเงิน  คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง  ดวยเหตุน้ี ผูที่มี
คานิยมที่ผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องป กติธรรมดา  เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด 
ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป  และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของ
บานเมือง 
  ๘)  ไมกระทําการตามหนาที่แบบตรงไปตรงมา แตใชอิทธิพลของพรรคพวกแทน  ในสวนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน เปนระเบียบการบริหารราชการสวนทองถิ่น  ใชหลักการกระจายอํานาจกา ร
ปกครอง (Decentralization) คือการมอบอํานาจการบริหารราชการแผนดิน โดยมอบอํานาจทั้งในดานการเมืองและ
บริหารใหกับราชการบริหารสวนทองถิ่น โดยมีลักษณะสําคัญ คือ  ๑) มีการแยกหนวยการปกครองเปนนิติบุคคลตางหาก
จากราชการบริหารสวนกลาง มีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหารงาน การจัดทําบริการส าธารณะและ
จัดทํางบประมาณ มีเจาหนาที่ของตนเอง   ๒) ผูบริหารมาจากการเลือกตั้ง   ๓) มีความเปนอิสระในการดําเนินงาน 

ราชการบริหารสวนกลาง  สงผลใหเกิดการทุจริตไดสะดวก 
 

 ๒.  หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากย่ิงขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง  โดยเฉพาะอยางย่ิงตอความมั่นคงของชาติ เปนปญหาลําดับ
ตนๆ  ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เน่ืองจาก เกิดขึ้นทุกภาคสวนใน
สังคมไทย  ไมวาจะเปนภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอ้ือตอการทุจริตคอรรัปช่ันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของ
ทางราชการอยูเสมอ  ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง   
 แมวาในชวงระยะที่ผานมา  ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงค วามพยายามในการปราบปรามการปองกัน
การทุจริต  ไมวาจะเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United  
Nations  Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดต้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแลว  ๓  ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่ลดนอยถอยลงเลย  
สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม ซึ่ง
เปนสังคมที่ต้ังอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวด่ิง  (Vertical  Relation) หรือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําให
สังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน   โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง  ยึดติดกับกระแสบริโภค
นิยม  วัตถุนิยม   ติดความสบาย  ยกยองคนที่มีเงินและมีอํา นาจ   คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรัปช่ันเปน

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
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เรื่องปกติที่ยอมรับได  ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแตอดีต  หรือกลาวไดวาเปนสวนหน่ึง
ของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว   ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมไดบูรณาการความรวมมือของทุก
ภาคสวนไวดวยกัน   จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยาง
เต็มศักยภาพ  ขาดความเขมแข็ง 
 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ ๓  เริ่มจากป พ.ศ. 
๒๕๖๐  จนถึงป ๒๕๖๔  ซึ่งมุงสู การเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมที่
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง   หนวยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน   ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ    โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาดไทย
ทั้งชาติตานทุจริต”  โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน ๖ ยุทธศาสตร ดังน้ี 
 ยุทธศาสตรที่ ๑  สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
 ยุทธศาสตรที่ ๒  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
 ยุทธศาสตรที่ ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตรที่ ๔  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตรที่ ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตรที่ ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต  
 ดังน้ัน  เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปรงใส 
สรางคานิยม  วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางย่ังยืนจึงได ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนตานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผาน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรฐานตางๆที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน  อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 
 

๓.  วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
 ๑)  เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ๒)  เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง 
ขาราชการฝายบริหาร  บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถิ่น 
 ๓)  เพ่ือพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 ๔)  เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (People’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ๕)  เพ่ือพัฒนาระบบ  กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
  

๔.  เปาหมาย 
 ๑)  ขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายบริหาร  บุคลากรของอ งคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมถึง
ประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ทองถิ่น  ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแหง
ผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
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 ๒)  มีเครื่องมือ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
และตรวจสอบการปฏิบัติของเทศบาลเมืองชุมพร  พรอมทั้งสามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของขาราชการ 
 ๓)  เทศบาลเมืองชุมพรมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน  
 

๕.  ประโยชนของการจัดทําแผน 
 ๑)  ขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรของเทศบาลเมืองชุมพร รวมถึงประชาชน
ในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถิ่นของตนเอง  อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตานการทุจริต
(Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม  จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 ๒)  เทศบาลเมืองชุมพรสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได  ตลอดจนถึงภาคประชาชนมีสวนรวมต้ังแตรวมคิด รวม
ทํา รวมตัดสินใจ รวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มีจิตสํานึกรักทองถิ่น  อันจะนําม าซึ่งการสรางเครือขาย
ภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 ๓)  เทศบาลเมืองชุมพรมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจแล ะ
ใหความรวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางย่ังยืน 
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   ส่วนท่ี ๒ 
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สวนที่ ๒ 
 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ๓  ป 

(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

๑.การสราง
สังคมที่ไม
ทนตอการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 

๑.๑ การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกบุคลากร
ท้ังขาราชการการเมือง
ฝายบริหารขาราชการ
การเมืองฝายสภา
ทองถิ่นและฝาย
ประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

๑.๑.๑ โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม สําหรับผูบริหาร 
สมาชิกสภา และพนักงานของ
เทศบาลเมืองชุมพร 
 
 
 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐  

 
 
 
 

๑.๒ การสราง
จิตสํานึกและความตะ
หนักแกประชาชนทุก
ภาคสวนในทองถิ่น 
 
 

๑.๒.๑ (๑) โครงการขุดลอก
คลองภายในเขตเทศบาลเมือง
ชุมพร 
 (๒) โครงการ Big Cleaning 
Day จังหวัดสะอาดเทศบาล
เมืองชุมพร 
(๓) โครงการอบรมอาสาสมัค
เพ่ือรณรงคขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานขยะในเขตเทศบาล
เมืองชุมพร  ปงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
๓๕,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
๓๕,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
๓๕,๐๐๐ 

 

 ๑.๓ การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 
 
 
 
 

๑.๓.๑  สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต 
(๑) โครงการพุทธจริยธรรม 
(๒) โครงการจัดอบรมสภาเด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาลฯ 
๑.๓.๓ สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 
(๓) โครงการคายพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 
 
 

 
 
๓,๐๐๐ 
๑๐,๓๐๐ 
 
 
 
๕๐,๐๐๐ 

 
 
๓,๐๐๐ 
๑๐,๓๐๐ 
 
 
 
๕๐,๐๐๐ 

 
 
๓,๐๐๐ 
๑๐,๓๐๐ 
 
 
 
๕๐,๐๐๐ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

๑.การสราง
สังคมที่ไม
ทนตอการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 

(ตอ)๑.๓ การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 
 
 
 
 

๑.๓.๓ สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 
(๑)  โครงการสงเสริมการเรียนรู
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ประจําปงบประมาณ 
๒๕๖๒ 
(๒) โครงการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง”สู“ ศูนย
การเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ” 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 (๓) โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ชุมพร 
(๔) โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๒ 
๕) โครงการคัดแยกขยะใน
โรงเรียน ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
๑๙,๐๐๐ 
 
 
๓,๐๐๐ 
 
 
๒๐,๐๐๐ 

 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
๑๙,๐๐๐ 
 
 
๓,๐๐๐ 
 
 
๒๐,๐๐๐ 

 
 
๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
๑๙,๐๐๐ 
 
 
๓,๐๐๐ 
 
 
๒๐,๐๐๐ 

 

มิติที่ ๑ รวม 
 

..-..มาตรการ..-...กิจกรรม 

...12....โครงการ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

๒.การ
บริหาร
ราชการ
เพ่ือปองกัน
การทุจริต 

๒.๑  แสดงเจตจํานง 
ทางการเมืองในการ 
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร 

- 
 
 
 

- - -  

 ๒.๒ มาตรการสราง
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๑ (๑) มาตรการออก
คําสั่งมอบหมายของนายก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหัวหนาสวนราชการ 
๒.๒.๑ (๒) กิจกรรม “สราง
ความโปรงใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
๒.๒.๒ (๑) กิจกรรมการ
เผยแพรขอมูลขาวสารดาน
การจัดซ้ือจัดจาง 
๒.๒.๓ (๒) กิจกรรมการใช
บัตรคิวในการติดตอราชการ 

- - -  

 ๒.๓ มาตรการการใช
ดุลพินิจและใชอํานาจ
หนาท่ีใหเปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 
 
 

๒.๓.๑ (๑) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๒.๓.๒ (๑) มาตรการมอบ
อํานาจอนุมัติ  อนุญาต  สั่ง
การ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
๒.๓.๒ (๒) มอบอํานาจเจา
พนักงานทองถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.๒๕๒๒ 
๒.๓.๒ (๓) มาตรการการออก
คําสั่งมอบหมายของ
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
และหัวหนาสวนราชการ 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 ๒.๔  การเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนท่ีประจักษ 

๒.๔.๑ (๑) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแกสตรี
ดีเดน 
๒.๔.๒ (๑) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก
คณะกรรมการชุมชน 

- - -  

 ๒.๕  มาตรการจัดการ
ในกรณีไดทราบหรือ
รับแจงหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

๒.๕.๑ (๑) กิจกรรม “การ
จัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลเมือง
ชุมพร 
๒.๕.๒ (๑) มาตรการ “แตงต้ัง 
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน” 

- 
 

 
- 
 

- 
 

 
- 

- 
 

 
- 

 

มิติที่ ๒ รวม 
 

.4..มาตรการ..7..กิจกรรม 

..-.....โครงการ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

๓.การ
สงเสริม
บทบาท
และการมี
สวนรวม
ของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ในชองทางท่ีเปนการ
อํานวยความสะดวก
แกประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดทุกขั้นตอน 

๓.๑.๑ (๑) มาตรการ 
“ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร
ของเทศบาลเมืองชุมพรใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น” 
๓.๑.๓ (๑) มาตรการ “จัดให
มีชองทางท่ีประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสารของเทศบาล
เมืองชุมพร 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 

 ๓.๒  การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน 

๓.๒.๑ (๑) โครงการจัด
ประชาคมแผนชุมชน 
๓.๒.๓ (๑) มาตรการแกไข
เหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๓.๒.๓ (๒) กิจกรรมรายงาน
ผลการตรวจสอบขอเท็จจริงให
ผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

๖๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 

๖๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 

๖๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 

 

 ๓.๓  การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

๓.๓.๑ (๑) มาตรการแตงต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
ชุมพร 
๓.๓.๑ (๒) ประชุม
คณะกรรมการชุมชนเปน
ประจําทุกเดือน 

- - -  

มิติที่ ๓ รวม 
 

.4..มาตรการ..1..กิจกรรม 

...1....โครงการ 
- - -  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

๔. การ
เสริมสราง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ขององคกร
ปกครอง
สวน
ทองถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามท่ี
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินกําหนด 

๔.๑.๒ (๑) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
๔.๑.๒ (๒) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในเทศบาลเมืองชุมพร 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 
 

 

 ๔.๒  การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามชองทาง
ท่ีสามารถดําเนินการ
ได 

๔.๒.๓ (๑) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง
จากตัวแทนชุมชน 
 

- - -  

 ๔.๓  การสงเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาทองถิ่น 

๔.๓.๑ (๑) โครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
ลูกจาง และพนักงานจาง 
๔.๓.๒ (๑) กิจกรรมการมีสวน
รวมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ชุมพร 

๗๘๕,๐๐๐ 
 
 
 
- 

๗๘๕,๐๐๐ 
 
 
 
- 

๗๘๕,๐๐๐ 
 
 
 
- 

 

 ๔.๔  เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวน
เพ่ือตอตานการทุจริต 

- - - -  

มิติที่ ๔ รวม 
 

.1..มาตรการ..3..กิจกรรม 

....1...โครงการ 
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            ส่วนท่ี ๓ 
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              สวนที่ ๓ 
 

มิติที่ ๑  การสรางสงัคมที่ไมทนตอการทุจริต 

 ๑.๑  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร  ขาราชการ

การเมืองฝายสภาทองถ่ิน  และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ๑.๑.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหบังเกิดประโยชนสุข

แกประชาชนในทองถ่ิน 

๑.ชื่อโครงการ  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานของเทศบาลเมืองชุมพร 

๒.หลักการและเหตุผล 

 การสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหแกบุคลากรในหนวยงาน ถือวาเปนเรื่องท่ีมีความจําเปนและสําคัญอยางย่ิง  

โดยเฉพาะเทศบาล ซ่ึงเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน และเปนหนวยงานท่ี

ใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด  ดังนั้น การดําเนินงานของเทศบาลจึงตองคํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ และการ

บริหารงานท่ีจะทําใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนไดนั้น บุคลากรภายในหนวยงานของเทศบาล ตองดําเนินงานโดยอาศัยหลัก

คุณธรรม  จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน ใหอยูในกรอบจริยธรรมตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  

ซ่ึงไดแกหลักคุณธรรม  หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุมคามี

มาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเปนสากล  เพ่ิมความนาเชื่อถือเกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ ปองกันปราบปรามการทุจริต 

และการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ 

 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว งานการเจาหนาท่ี ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาลไดตระหนักถึงความสําคัญในการ

พัฒนาและเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จึงจัดโครงการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรม สําหรับผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น 

๓.วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพ่ือดําเนินการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒.๒ เพ่ือเปนการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหแกบุคลากรของเทศบาลเมืองชุมพร 
 ๒.๓ เพ่ือกระตุนใหบุคลากรของเทศบาลเมืองชุมพร ไดตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และสรางจิตสํานึกในการเปน
ขาราชการท่ีดี 
 ๒.๔ เพ่ือใหเปนไปตามแนวทางการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
๔.เปาหมาย 
 ผูเขารับการฝกอบรม ประกอบดวย คณะผูบริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจางของเทศบาล 
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๕.วิธีดําเนินการ 
 ๕.๑ ขั้นตอนเตรียมงาน 
  -ประชุม วางแผน ติดตอประสานงาน การดําเนินการ 
 ๕.๒ ขั้นดําเนินการ 
  -ทําบันทึกแจงการดําเนินการโครงการ 
  -เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  -ทําหนังสือเชิญวิทยากรบรรยาย 
  -ติดตอประสานงานหนวยงาน 
  -แตงต้ังเจาหนาท่ีเพ่ือรับผิดชอบโครงการ 
  -จัดซ้ือ จัดจาง ตามระเบียบพัสดุฯ 
 ๕.๓ ขั้นสรุปผล 
  -สรุปและประเมินผลโครงการ 
  -รายงานผลโครงการ 
 
๖.ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 
 จัดอบรมในชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 
๗.งบประมาณ 

 ๑๕, ๐๐๐บาท 
๘.ผูรับผิดชอบโครงการ  
 งานการเจาหนาท่ี ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองชุมพร 
 
๙.ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจ ไดรับการพัฒนาดานจิตใจ เปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกตอ
หนาท่ีและรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
 ๙.๒ ผูเขารับการฝกอบรมไดนําความรูความเขาใจท่ีไดรับไปปรับใชในหนวยงานอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลในการปฏิบัติหนาท่ีของตนไดดีย่ิงขึ้น 
 

๑๐.การติดตามประเมินผล 
 สิ่งท่ีตองการประเมิน คือ ความรูท่ีไดรับจากการเขารับการอบรมในครั้งนี้ จํานวนผูเขารวมโครงการ ความคิดเห็นตอ
เนื้อหาหลักสูตรกอนและหลังการฝกอบรม ความคิดเห็นเกี่ยววิทยากร ความเหมาะสมของสถานท่ี เวลา การอํานวยความสะดวก 
และความคิดเห็นในภาพรวมในการจัดโครงการฝกอบรม ความคุมคาในการไดรับผลประโยชนของการจัดโครงการ ความพึงพอใจ
ตอเจาหนาท่ีหนวยงานจัดโครงการ 
 วิธีการประเมินผล ๑.สังเกตพฤติกรรมผูเขารวมโครงการเกี่ยวกับความสนใจ และการรวมกิจกรรม ๒.แบบประเมินความ

พึงพอใจตอโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ 
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มิติที่ ๑  การสรางสงัคมที่ไมทนตอการทุจริต 
 

 ๑.๒  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 
 

 ๑.๒.๒ สรางจิตสํานึกและความตะหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
 
 ๑)  โครงการขุดลอกคลองภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพร 
 

๑.ชื่อโครงการ  :  โครงการขุดลอกคลองภายในเขตเทศบาลเมืองชุมพร 
(โครงการยอยระยะที่ ๑-๓) คลองสวย น้ําใส ใสใจสิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๒.หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ําในคลองตางๆ ท่ีอยูในเขตชุมชนเปนปญหาสะสมมานานทําใหไมสามารถนําน้ํา
มาใชประโยชนเพ่ือการอุปโภค- บริโภคไดอยางเต็มประสิทธิภาพ อีกท้ังยังทําใหสูญเสียความงามของทัศนียภาพของริมฝงลําน้ํา 
ปญหาของคุณภาพน้ําในคลองเกิดจากคลองเปนท่ีรองรับน้ําเสียและของเสียจากแหลงกําเนิดตางๆ รวม ท้ังในพ้ืนท่ีแหลงน้ํามีวัชพืช
ปกคลุมหนาแนน สงผลกระทบตอการไหลเวียนของน้ําในคลอง  ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยไดรับมอบหมายใหจัดทําแผนงาน
โครงการบูรณาการหนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของ  ภาคเอกชน ภาคเอกชน และประชาชน รวมกัน
ดําเนินการและบริหารจั ดการเพ่ือจัดกิจกรรมกําจัดผักตบชวา  วัชพืช และขุดลอกหวย หนอง คลอง บึง หรือแหลงน้ําสาธารณะ
อ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําในชุมชนใหมีคุณภาพท่ีดีขึ้น  ใหสามารถใชน้ําจากแหลงน้ํานั้นไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 เทศบาลเมืองชุมพร  ไดดําเนินการตามนโยบายโดยการดําเนินการเชิงรุ ก เพ่ือฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในพ้ืนท่ี  โดยรวมกับจังหวัดชุมพร โครงการชลประทานชุมพร สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร  สํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร  จังหวัดทหารบกชุมพร ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร รวมท้ังภาคเอกชน ประชาชนในพ้ื นท่ี  เพ่ือ
จัดทําโครงการในการกําจัดผักตบชวา วัชพืช และขุดลอกหวย หนอง คลอง บึก หรือแหลงน้ําสาธารณะอ่ืนๆ ภายในเขตเทศบาล
เมืองชุมพร  ซ่ึงจะเปนประโยชนโดยตรงกับประชาชนในชุมชน ไดคล องท่ีสะอาดขึ้น ปราศจากวัชพืช น้ํามีคุณภาพท่ีดีขึ้นและ
ปริมาณมากขึ้น ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําไดดีขึ้นสามารถแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีได อีกท้ังยังเปนการทํากิจกรรมท่ีจะ
เกิดประโยชนตอชุมชนในพ้ืนท่ี  เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสรางความสัมพันธอันดีของชุมชน 
 
๓.วัตถุประสงค 
 ๑.เพ่ือเปนการบํารุงรักษาคลองสงน้ํา รักษาสิ่งแวดลอมและคุณภาพน้ําในคลองใหสามารถใชงานไดอยางเต็มท่ีและ
ตอเนื่อง 
 ๒.เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในการใชน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภคอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
 ๓.เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนและแกไขปญหาน้ําทวมตลอดจนกําจัดวัชพืช 
 ๔.เพ่ือใหเกิดความรวมมือกันระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการรวมกันพัฒนาชุมชน 
๔.สถานที่ดําเนินการ 
 - คูคลองในเขตเทศบาล อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
๕.ระยะเวลาดําเนินการ 
 - ภายในเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนเมษายน ๒๕๖๒ 
๖.วิธีการดําเนินงาน 
 ๑.รวบรวมขอมูล สรุปปญหาและความตองการ 
 ๒.สํารวจพ้ืนท่ี เสนทางน้ํา จัดทําขอมูล 
 ๓.ประชุมคณะทํางาน และจัดทําโครงการ 
 ๔.เสนอโครงการ 
 ๕.ดําเนินงานโครงการตามแผนการ 
 ๖.รายงานและสรุปผลการดําเนินงาน 
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๗.งบประมาณดําเนินการ 
 ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
๘.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองชุมพร 
๙.ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑.คุณภาพของแหลงน้ํามีคุณภาพดีขึ้น และชุมชนสามารถใชงานไดอยางเต็มท่ีและตอเนื่องบริโภคอยางเพียงพอ 
 ๒.คุณภาพชีวิตของชุมชนไดรับการพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น เนื่องจากไดรับน้ําท่ีใชเพ่ือการอุปโภค-บริโภคอยางเพียงพอ 
 ๓.สามารถปองกันการเกิดน้ําทวมในพ้ืนท่ี ลดความเสียหายท่ีเกิดกับประชาชน บานเรือน และทรัพยสิน 
 ๔.เกิดความรวมมือกันระหวางหนวยงานภาครัฐ  เอกชน และประชาชนในการรวมกันพัฒนาชุมชน 
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 ๒)  โครงการ Big Cleaning Day จังหวัดสะอาด เทศบาลเมืองชุมพร 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการ Big Cleaning Day จังหวัดสะอาด เทศบาลเมืองชุมพร 
 
๒.หลักการและเหตุผล 
 ดวยจังหวัดชุมพร กําหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว ๖๖ พรรษา วันท่ี ๒๘ 
กรกฏาคม ๒๕๖๑ เพ่ือใหประชาชนจังหวัดชุมพรไดแสดงออกถึงความจงรักภักดีอยางพรอมเพรียงกัน ประกอบกับจังหวัดชุมพรมี
การสงเสริมใหเปนเมืองทองเท่ียวมากขึ้น  เพ่ือกระตุนใหเกิดกิจกรรมดานการคา การลงทุน และการทองเท่ียว ดังนั้น เทศบาล
เมืองชุมพรจึงเห็นควรปรับภูมิทัศนและรักษ าความสะอาดของพ้ืนท่ี โดยเชิญขาราชการ พนักงาน ลูกจางทองถิ่น นักเรียน 
นักศึกษา พอคาและประชาชน แตงกายดวยเสื้อเหลืองรวมกันทําความสะอาด เก็บขยะ และทําความสะอาดถนน ทางเทา และสัน
เขื่อนในพ้ืนท่ีตามความเหมาะสม 
๓.  วัตถุประสงค 
 ๓.๑  เพ่ือใหประชาชนรวมกันทําความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเรือน 
 ๓.๒ เพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชนและชุมชนรวมกันรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
 ๓.๓ เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว 
๔.เปาหมาย 
 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพร 
๕.ระยะเวลาดําเนินงาน 
 กรกฎาคม –สิงหาคม ๒๕๖๒ 
๖.วิธีการดําเนินงาน 
 ๖.๑ สํารวจพ้ืนท่ี รวบรวมและกําหนดเปาหมาย สถานท่ีจัดโครงการ “Big Cleaning Day จังหวัดสะอาด เทศบาลเมือง
ชุมพร” 
 ๖.๒ ประสานหนวยงานตางๆใหนํากําลังขาราชการ พนักงาน ลูกจางของทองถิ่น และเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา พอคา 
ประชาชน รวมทํากิจกรรม 
  ๖.๓ จัดหาอุปกรณ ไมกวาดทางมะพราว คราด เขงใสขยะ ถุงดําและอุปกรณอ่ืนๆ 
  ๖.๔ ดําเนินการโครงการ Big Cleaning Day 
 ๖.๕ สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
๗.สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลเมืองชุมพร 
๘.งบประมาณดําเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐  บาท 
๙.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๑๐.การประเมินโครงการ 
 แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการ 
๑๑.ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑.บานเรือนในชุมชนมีความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 
 ๒.ประชาชนมีความสามัคคี และมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 
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 ๓)  โครงการอบรมอาสาสมัคเพ่ือรณรงคขับเคลื่อนการดําเนินงานขยะในเขตเทศบาลเมืองชุมพร  

ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการอบรมอาสาสมัคเพ่ือรณรงคขับเคลื่อนการดําเนินงานขยะในเขตเทศบาลเมืองชุมพร  ปงบประมาณ 

๒๕๖๒ 

๒.หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอม เปนป ญหาท่ีกําลังทวีความรุนแรงมากขึ้น เพราะสิ่งแวดลอมถูกประชาชนทําลายไปมาก  
กอใหเกิดปญหามากมายตามมา ไมวาจะเปนภาวะโลกรอน ปญหาขยะลนเมือง ปญหาสุขภาพอนามัย ซ่ึงขยะเปนปญหาหลักของ
สิ่งแวดลอมท่ียากจะแกไข และสาเหตุหนึ่งเกิดจากประชาชนไมทราบและไมตระหนักถึง วิธีการบริหารจัดการขยะท่ีเกิดขึ้น  
สวนมากแลวจะท้ิงลงขางทางบาง  ท้ิงลงตามแมน้ําลําคลอง หรือท้ิงในพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสมบาง  กอใหเกิดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยท่ีตกคาง
มากมายและอีกปจจัยหนึ่งเกิดจากสาเหตุท่ีประชาชนไมไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการขยะท่ีตนเองสรางขึ้ น  ประกอบกับตาม
แนวทาง “ประชารัฐ” ในระยะท่ี ๑ ป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐) ภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ .ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๔ ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองชุมพร จึงไดจัดทําโครงการอบรมอาสาสมัครเพ่ือรณรงค
ขับเคลื่อนการดําเนินงานขยะในเขตเทศบาลเมืองชุมพร  
๓.วัตถุประสงค 
 ๑.เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจและกระตุนใหอาสาสมัครตระหนักถึงปญหาของขยะและความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๒.เพ่ือเสริมสรางใหประชาชนเปนแกนนําในการดูแล  บริหารจัดการปญหาขยะในชุมชนของตนเอง 
 ๓.เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจในบทบาทภาระหนาท่ีของอาสาสมัครเพ่ือรณรงคขับเคลื่อนการดําเนินงานขยะในเขต
เทศบาลเมืองชุมพร 
 ๔.เพ่ือระดับความคิด บทบาทของอาสาสมัคตอการจัดการขยะและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ

สิ่งแวดลอมในทองถิ่นอยางย่ังยืน 

๔.กลุมเปาหมาย 
 อาสาสมัครเพ่ือรณรงคขับเคลื่อนการดําเนินงานขยะในเขตเทศบาลเมืองชุมพร จํานวน  ๘๐ คน 
๕. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
 ๕.๑ เชิงปริมาณ  อาสาสมัครเพ่ือรณรงคขับเคลื่อนการดําเนินงานขยะในเขตเทศบาลเมืองชุมพร เขารวมโครงการ
ครอบคลุม ๑๐๐% ของพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองชุมพร 
 ๕.๒ เชิงคุณภาพ  ผูเขารับอบรมเกิดแนวคิดใหมๆในการบริหารจัดการปญหาขยะในชุมชนของตนเอง 
๖.วิธีดําเนินการ  

๖.๑  ประชุมวางแผนโครงการ 
๖.๒  เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
๖.๓  กําหนดหนาท่ีรับผิดชอบและติดตอจองสถานท่ีในการอบรม 
๖.๔  ประสานวิทยากรและเชิญอาสาสมัครแตละชุมชน 
๖.๕  จัดการฝกอบรมและประเมินผลหลังการอบรม 

๗.สถานที่ดําเนินการ 
 โรงแรมชุมพรการเดนส ตําบลทาตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

๘.งบประมาณท่ีใช 
 ๓๕,๐๐๐  บาท 
 
๙.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองชุมพร 
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๑๐.ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑.ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจและกระตุนใหอาสาสมัครตระหนักถึงปญหาของขยะ และความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๒.ประชาชนเปนแกนนําในการดูแล สามารถบริหารจัดการปญหาขยะในชุมชนของตนเอง 
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๑.๓  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

๑.๓.๑  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต 

 ๑)  โครงการพุทธจริยธรรม 

๑.ชื่อโครงการ :  โครงการพุทธจริยธรรม 

๒.หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ.๒๕๔๒ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ .ศ.๒๕๔๕ ไดกําหนดจุดมุงหมายของการจัด

การศึกษา  เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญาความรู และคุณภาพ มีจริยธรรม  และ

วัฒนธรรมการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข โดยเฉพาะทางดานคุณธรรมและเยา วชนจะเห็นไดวาเกิดความ

เสื่อมถอยลงไป  เยาวชนไทยมีความออนไหวทางคุณธรรม ขาดการเอาใจใสดูแลอยางจริงจัง  จากผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ  เชน พอ- แม  

และสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ จะนําไปสูภาวะวิกฤตทางวัฒนธรรมในขณะนี้  การแกปญหาตางๆ ไมสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถาวร  

เปนการแกปญหาเฉพาะหนา  ไมไดแกท่ีตนเหตุ  โดยเฉพาะอยางย่ิงขาดการนําหลักธรรมทางศาสนามาใชในการแกปญหาการจัด

กิจกรรมในครอบครัวมีนอยมาก  ดังนั้นจึงเปนบทบาทของโรงเรียนท่ีจะตองจัดบรรยากาศของโรงเรียนใหเสมือนบานหลังท่ีสอง  ท่ี

คอยชวยเหลือ  กลอมเกลาจิต ใจนักเรียน โดยการนําหลักธรรม คําสอนของศาสนามาใช  โดยมีวัดเปนศูนยกลางของการพัฒนา  

อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศตอไป 

๓.วัตถุประสงค 
 ๓.๑  เพ่ือใหนักเรียนมีความรูทางดานพุทธศาสนา 
 ๓.๒  เพ่ือใหนักเรียนเปนผูนําในพิธีทางศาสนา 
 ๓.๓  เพ่ือใหนักเรียนดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข 
 
๔.เปาหมาย 
 นักเรียนชั้น ป.๑-ป.๖  โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดเกาะแกว) 
 
๕.ระยะเวลา 
 ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
 
๖.วิธีดําเนินการ 
 จัดอบรมนักเรียนเกี่ยวกับศาสนา จริยธรรม ทุกสัปดาหเขารวมกิจกรรมทางศาสนาพุทธ 
๗.งบประมาณ 
 
 ใชงบประมาณคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จํานวนเงิน ๓,๐๐๐  บาท 
 
๘.สถานที่ดําเนินการ 
 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดเกาะแกว) 
 
๙.ผูรับผิดชอบ 

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดเกาะแกว) 
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๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑  นักเรียนตระหนักเห็นคุณคาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 

 ๑๐.๒  นักเรียนมีความเปนผูนําดานพิธีการทางศาสนา 

 ๑๐.๓  นักเรียนสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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๒) โครงการจัดอบรมสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการจัดอบรมสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๒.หลักการและเหตุผล 

 ดวยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ไดบัญญัติให หมวด ๕ หนาท่ีของรัฐมาตรา ๕๔ วรรค ๓ รัฐตองดําเนินการใหประชาชน

ไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตางๆ รวมท้ังสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมกันระหวางรัฐ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ  โดยรัฐมีหนาท่ีดําเนินการ  กํากับ สงเสริม และสนับสนุนให

การจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล  ท้ังนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซ่ึงอยางนอยตองมี

บทบัญญัติเกี่ยวกับการทําแผนการศึกษาแหงชาติ และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษา

แหงชาติดวย 

 ดวยเด็กและเยาวชน ตองเปนกําลังสําคัญในการนําพาประเทศชาติ เพ่ือเปนการขับเคลื่อนระบบตางๆ ของสังคม เชน 

ทางเศรษฐกิจ ก็จะเปนกําลังในการผลิต การบริโภค ดานสังคมก็มีความจําเปนตองสรางความสงบสุขใหเกิดขึ้น  พ่ึงอาศัยอยูรวมกัน 

ดานความผสมผสาน กลมเกลียว อาจมีความแตกตาง และไมมีความแตกแยกใหเปนปญหากับสังคมสวนใหญ อีกท้ังเด็กและ

เยาวชนจะตองตั้งใจในบทบาทหนาท่ีของตน การประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี  ใหมีการประกอบกิจกรรมไดอยางสรางสรรค ภายใต

หลักการประชาธิปไตย และหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือนําไปสูความเปนอยูอยางย่ังยืนในอนาคต 

 ดังนั้น เพ่ือสรางเครือขายของเด็กและเยาวชนในระดับชุมชน ทําหนาท่ีเปนตัวแทนของเยาวชนในชุม ชนประสานกลุม

ตางๆ ภายในชุมชนรวบรวม ปญหาความตองการในการพัฒนา และขอเสนอในการพัฒนาเยาวชนเพ่ือสนับสนุน และสงเสริม

กิจกรรมของเด็กและเยาวชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองชุมพร  ใหมีการรวมกลุมกัน ทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนอยางตอเนื่อง  

โดยมีการจัดระบบการดําเนินงานอยางเปนระบบในรูปแบบของสภาเด็กและเยาวชน เพ่ือสงเสริมการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม กอง

สวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองชุมพร จึงไดจัดทําโครงการจัดอบรมสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพร  ประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้น  

๓.วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหมีสภาเด็กและเยาวชนในระดับชุมชนทําหนาท่ีเปนตัวแทนของเยาวชนในชุมชนประสานกลุมตางๆภายใน
ชุมชน 
 ๓.๒ เพ่ือสงเสริม และสนับสนุนทักษะใหเด็กและเยาวชนไดทํางานมีความคิดสรางสรรค และเขาถึงกระบวนการทํางาน 
 ๓.๓ เพ่ือสรางความสามัคคีระหวางกันของเด็ก และเยาวชนในชุมชน หลีกเลี่ยงปญหาทางสังคมตางๆ ท้ังเสพยาเสพติด 
การพนัน ติดเกมส 
๔.เปาหมาย 
 จัดอบรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพร และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ รวมจํานวน ๘๐ คน 
๕.วิธีการดําเนินการ 
 - ประชุมคณะกรรมการฯ 
 - นําเสนอโครงการเพ่ือขอรับการอนุมัติจากคณะผูบริหาร 
 - จัดดําเนินการตามโครงการ 

 - ติดตามผลและประเมินผล 
๖.ระยะเวลาดําเนินการ 
 - ดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
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๗.การดําเนินกิจกรรม 
 จัดอบรมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพร 
 
๘.งบประมาณ 
 ๑๐,๓๐๐  บาท 
 
๙.ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ จัดใหมีสภาเด็กและเยาวชนระดับชุมชน ใหทําหนาท่ีเปนตัวแทนของเยาวชนในการประสานกลุมตางๆ ภายใน
ชุมชน 
 ๙.๒ เด็กและเยาวชนไดทํางานรวมกันอยางเปนระบบในรูปแบบของสภาเด็กและเยาวชน 
 ๙.๓ เด็กและเยาวชนไดเขาใจกระบวนการทํางาน และสรางความสามัคคีในการทํางานรวมกัน 
 
๑๐.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชุมพร 
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 ๓)โครงการคายพัฒนาเด็กและเยาวชน 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการคายพัฒนาเด็กและเยาวชน 

๒.หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษาตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๔ ไดใหความหมาย
ของการศึกษาไววาเปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอ กงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม 
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัด
สภาพแวดลอมสังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
 เทศบาลเมืองชุม พร  เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจในการใหบริการประชาชนในทุกๆ ดาน การสงเสริม
พัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ถือเปนบทบาทหนาท่ีสําคัญประการหนึ่ง ในการสงเสริมใหเด็กและเยาวชนในทองถิ่นเปนคนดี มี
คุณภาพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดํารงอยูในสังคมได อยางมีความสุข  จึงจัดทําโครงการคายพัฒนาเด็กและ
เยาวชนองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับภาคใต ครั้งท่ี ๙ ประจําป ๒๕๖๒ ซ่ึงกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมอบหมายให
เทศบาลนครภูเก็ตเปนเจาภาพ 
 
๓.วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือปลูกจิตสํานึกเด็กและเยาวชนใหดํารงตนอยูในศีลธรรมอันดี  มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกาของสังคม 
 ๓.๒ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนมีภาวการณเปนผูนําท่ีดี มีจิตอาสา ชวยเหลือสังคม สามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข 
 ๓.๓ เพ่ือใหเด็กและเยาวชนหางไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิด 
 ๓.๔ เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเจริญเติบโตอยางม่ันคงดวยความสํานึกในคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่นและงอกงาม
ดวยความรูระดับสากล 
 
๔.เปาหมาย 
 นักเรียนและพนักงานครูเทศบาล จํานวน ๒๖ คน 
 
๕.วิธีดําเนินการ 
 จัดสงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานทาตะเภา) เขารวมกิจกรรมโครงการคายพัฒนาเด็กและ
เยาวชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับภาคใต ครั้งท่ี ๙ ประจําป ๒๕๖๒ ซ่ึงจัดการโครงการเปนรูปแบบคายเยาวชน (พักคาง
คืน) ลักษณะของกิจกรรมประกอบดวย 
 ๑.กิจกรรมคายเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม แกเด็กและเยาวชน 
 ๒.กิจกรรมคายสงเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยจิตอาสาพัฒนาทองถิ่น 
 ๓.กิจกรรมคายสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
 ๔.กิจกรรมการปองกันการแพรระบาดยาเสพติดในสถานศึกษา 
 ๕.กิจกรรมสงเสริมการสรางวินัยจราจร และกฎหมายท่ีควรรู 
 
๖.สถานที่ดําเนินการ 
 จังหวัดภูเก็ต 
 
๗.ระยะเวลาดําเนินการ 
 กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 
๘.งบประมาณ 
 ๕๐,๐๐๐ 
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๙.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมพรและโรงเรียนเทศบาล ๑ (บานทาตะเภา) 
 
๑๐.ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑๐.๑ เด็กและเยาวชนดํารงตนอยูในศีลธรรมอันดี มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกาของสังคม 
 ๑๐.๒ เด็กและเยาวชนมีภาวการณเปนผูนําท่ีดี มีจิตอาสา ชวยเหลือสังคม สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 
 ๑๐.๓ เด็กและเยาวชนหางไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิด 
 ๑๐๔ เด็กและเยาวชนเจริญเติบโตอยางม่ันคงดวยความสํานึกในคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่นและงอกงามดวยความรู
ระดับสากล 
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๑.๓  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

 ๑.๓.๓ สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 

 ๑)  โครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๒.หลักการและเหตุผล 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ไดพระราชทานแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกั บประชาชนชาวไทย  
อันประกอบไปดวย ความพอดี  ความมีเหตุผล  และการสรางภูมิคุมกันภายใตเงื่อนไขความรูคูคุณธรรม  ซ่ึงถือไดวาเปนปรัชญา
พระราชทานท่ีย่ิงใหญ  สามารถนําไปประยุกตใชไดกับทุกหมูเหลา  ทุกอาชีพ  และทุกเวลาสถานท่ี  จนเปนท่ียอมรับของประเทศ
ตางๆ  ท่ัวโลก  ซ่ึงหนึ่งในแนวทางพอเพียงคือการนําชีวิตสูธรรมชาติ  ท่ีไมตองอาศัยสารเคมีซ่ึงผลผลิตท่ีไดสามารถสรางความ
เชื่อม่ันไดปลอดภัยจากสารพิษและไมมีสารตกคาง  จากการกําจัดศัตรูพืชและจุลินทรียท่ีเปนเชื้อโรค  ซ่ึงขณะนี้กําลังเปนท่ีตองการ
ของผูบริโภค  และ จะนําไปสูการมีสุขภาพอนามัยท่ีดีในท่ีสุด  ดังนั้น โรงเรียนจึงรณรงคเรงสรางความรู  ความเขาใจใน
กระบวนการผลิตใหกับนักเรียน  เพ่ือสามารถขยายผลตอไปยังครัวเรือน  และนับไดวาเปนการสนองตอบแนวปรัชญาพระราชทาน
เศรษฐกิจพอเพียงไดอยางดีย่ิง   ท้ังการปลูกผักแบบปลอดสารพิษ  และการเลี้ยงสัตวแบบปลอดโรค  ปลอดภัย 
 
๓.วัตถุประสงค 
 ๓.๑  เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการพัฒนาเกษตรกรแบบธรรมชาติ 
 ๓.๒  เพ่ือสงเสริมแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกวางขวาง 
 ๓.๓  เพ่ือสรางเสริมสุขภาพใหนักเรียนและครอบครัว 
 
๔.เปาหมาย 
 นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดเกาะแกว) ระดับชั้น ป.๑-๖  จํานวนไมนอยกวา ๗๑ คน 
 
๕.ระยะเวลา 
 ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
 
๖.วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑  ดําเนินการใหความรู ความเขาใจในกระบวนการผลิต ท้ังการปลูกผักแบบปลอดสารพิษ และการเลี้ยงสัตวแบบ
ปลอดโรค ปลอดภัย 

๖.๒  จัดซ้ือเมล็ดพันธพืช  แมพันธุสัตว  อาหารสัตวและอุปกรณอ่ืนๆ  
๖.๓  ลงมือปฏิบัติจริงเปนประจําทุกวัน 
 

๗.งบประมาณ 
 ใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองชุมพร ระดับกอนประถมศึกษาและประถมศึกษา  
หมวดคาใชจาย จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 
๘.สถานที่ดําเนินการ 
 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดเกาะแกว) 
 

๙.ผูรับผิดชอบ 
 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดเกาะแกว) 
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๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการจัดการเกษตรแบบธรรมชาติ 
 ๑๐.๒  นักเรียนสามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันได 
 ๑๐.๓  นักเรียนและสมาชิกในครัวมีสุขภาพท่ีดีจากการท่ีมีผักปลอดสารพิษและสัตวเลี้ยงแบบปลอดโรค  ปลอดภัย
รับประทาน 
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๒)โครงการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“สถานศึกษาพอเพียง” สู “ ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 
๑.ชื่อโครงการ :  โครงการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ   
   พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการเรียนรูตามลหักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๒.หลักการและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดํารัสแกพสกนิกรชาวไทยเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตโดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนปรัชญาท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึงการ
รูจักพ่ึงตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใชความรูความ
รอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระทําในสิ่งท่ีควรจะเปน เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยางย่ังยืนภายใต
กระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
 การวางรากฐานการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองปลูกฝงใหเกิด
ขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีจะเปนอนาคตของชาติโดยมุงเนนการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเพ่ือเปนการตอบสนองวิสัยทัศนโรงเรียน ท่ีกลาววา “ นักเรียนมีคุณภาพ 
สถานศึกษานาอยู บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ สนองพันธกิจการพัฒนาโรงเรียนขอ ๓ ท่ีวา “ สงเสริมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ” จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริห ารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู “ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ สามารถปฏิบัติตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตองเปนผูมี
คุณลักษณะ อันพึงประสงคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปนแหลงเรียนรูใหกับนักเรียน ครู /บุคลากรทางการศึกษา 
ผูปกครองและหนวยงานอ่ืน ๆ   
 
๓.วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 
 ๒. เพ่ือใหนักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 
 ๓. เพ่ือใหนักเรียนเปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔. เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับนักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง
และหนวยงานอ่ืน ๆ 
 

๔.เปาหมาย 
๔.๑ เชิงปริมาณ 

             ๑. นักเรียน รอยละ ๘๐ มีความรู ความเขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 
  ๒. นักเรียน รอยละ ๘๐ สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางพอเพียง 
  ๓. นักเรียน รอยละ ๘๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค “ อยูอยางพอเพียง” ในระดับดีขึ้นปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๑ (บานทาตะเภา) เปนแหลงเรียนรู 

 ๔.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๑. นักเรียนมีความรู ความเขาใจและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 
  ๒.นักเรียนเปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค “อยูอยางพอเพียง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓.นักเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและหนวยงานอ่ืน ใชศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๑ (บานทาตะเภา) เปนแหลงเรียนรู 
 
๕.วิธีดําเนินการ 
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 ๗.๑ ประชุมบุคลากรท่ีเกี่ยวของเพ่ือกําหนดรายละเอียด 
 ๗.๒ นําเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 ๗.๓ ดําเนินโครงการโดยจัดทําตามฐานแตละฐาน 
 ๗.๔ สรุปและประเมินผลโครงการ รายงานผูบังคับบัญชา 
 
๖.ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
 
๗.สถานที่ดําเนินการ  
 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานทาตะเภา) 
 
๘.หนวยงานผูรับผิดชอบ 
 ๑.กองการศึกษา เทศบาลเมืองชุมพร 
 ๒.โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานทาตะเภา) 
 
๙.งบประมาณดําเนินการ 
 ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 
๑๐. การติดตามประเมินผล 
 ๑.ทดสอบความรูความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือเสร็จสิ้นการเนินโครงการ 
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๓)โครงการกีฬาสีสานสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชุมพร 

๑.ชื่อโครงการ : กีฬาสีสานสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชุมพร 

๒.หลักการและเหตุผล 

  ดวยศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองชุมพร เปนศูนยการเรียนรูกอนปฐมวัย เปนการพัฒนาเด็กเล็กใน

ดานการเตรียมความพรอมดานรางกาย อารมณ สังคมสติปญญา และลักษณะนิสัย โดยการสงเสริมพัฒนาการแหงวัยใหเหมาะสม

ตามวุฒิภาวะหรือความพรอมของเ ด็กเล็กโดยการจัดกิจกรรมหรือจัดประสบการณการเรียนรูผานการเลนในกระบวนการตาง ๆ 

ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ และการจัดประสบการณการเรียนรูแกเด็กเล็กผาน ๖ กิจกรรมหลัก ตามนโยบาย

พระราชบัญญัติการศึกษา ๒๕๔๒ หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา  มาตรา ๒๔ ขอ ๑-๕ 

  ดังนั้นศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองชุมพร จึงไดจัดทําโครงการกีฬาสีสานสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองชุมพร เพ่ือเปนการสงเสริมใหความรูเพ่ิมทักษะปลูกฝงการมีน้ําใจเปนนักกีฬา รูแก รูชนะ รูอภัย มีระเบียบวินัย

สามัคคี อดทน การปฏิบัติตามกติกาขอตกลง สงเสริมสุขภาพใหแข็งแรง เกิดความสัมพันธท่ีดีตอระหวางเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดเทศบาลเมืองชุมพร ผูดูแลเด็กและผูปกครองสามารถทํากิจกรรมรวมกันอยางสนุกสนาน 

๓.วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือสงเสริมใหมีพัฒนาการท้ังดาน รางกาย สติปญญา สังคมและอารมณแกเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมืองชุมพร 
 ๒. เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีระเบียบวินัยปลูกฝงใหรักการเลนกีฬาและการออกกําลังกายรูแพ รูชนะ รูอภัย 
 ๓. เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีความสามัคคี อดทน การปฏิบัติตามกติกาขอตกลง 
 ๔. เพ่ือสงเสริมใหเด็กเล็กไดแสดงออก และทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
 ๕. เพ่ือสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวาง ครูผูดูแลเด็ก เด็กเล็กและผูปกครอง 
๔.เปาหมาย 
 ๔.๑ เชิงปริมาณ 
 ๑.) จํานวนผูเขารวมกิจกรรมโครงการ 
   ๑.๑) เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองชุมพร  ท้ัง ๓ ศูนย 
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชุมพร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชุมพรชุมชน  
วัดชุมพรรังสรรค และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชุมพรวัดเกาะแกว 

         จํานวนไมนอยกวา ๘๓ คน 

-ผูปกครอง ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองชุมพร ท้ัง ๓ ศูนย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมือง
ชุมพร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชุมพรชุมชนวัดชุมพรรังสรรค และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชุมพรวัดเกาะ
แกว 

       จํานวนไมนอยกวา ๕๐ คน 

-ครูผูดูแลเด็ก ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองชุมพร ท้ัง ๓ ศูนย ศูนย พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ชุมพร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชุมพรชุมชน วัดชุมพรรังสรรค และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชุมพรวัด
เกาะแกว 

       จํานวนไมนอยกวา ๘  คน 
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๔.๒ เชิงคุณภาพ 
       ๑)เด็กเล็กไดเขารวมกิจกรรมเคลื่อนไหวทางรางกาย ออกกําลังกาย หรือเลนกีฬา มีสุขภาพพลานามัยท่ี

แข็งแรงสมบูรณและมีพัฒนาการสมวัย ตามหลักเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
       ๒)เด็กเล็กมีระเบียบวินัย ไดรับการปลูกฝงคานิยมการเลนกีฬาใหมีน้ําใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย 
      ๓)เด็กเล็กไดแสดงออก และไดรับการพัฒนารอบดาน 
      ๔)ครูผูดูแลเด็ก ผูปกครอง และเด็กเล็ก ไดทํากิจกรรมและมีความสัมพันธท่ีดี 

๕.วิธีการดําเนินการ 
 ๑. นําเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 ๒. ประชุม ชี้แจง และมอบหมายงานแกผูมีสวนเกี่ยวของ 
 ๓. มอบหมายงานใหรับผิดชอบฝายตาง ๆ 
 ๔. ดําเนินการตามโครงการ 
 ๕. ติดตามผล ประเมินผล 
 ๖. สรุปผลและรายงาน 

๖.ระยะเวลาดําเนินการ 
 วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

๗.สถานที่ดําเนินการ 
 โดมโรงเรียนเทศบาล ๑ (บานทาตะเภา) 

๘.หนวยงานผูที่รับผิดชอบ 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชุมพร ๓ ศูนย คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชุมพรวัดเกาะ

แกว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชุมพรชุมชนวัดชุมพรรังสรรค และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองชุมพร 
 

๙.งบประมานดําเนินการ 
 ๕๐,๐๐๐ บาท 
 

๑๐.การติดตามการประเมินผล 
 -สังเกตพัฒนาการของเด็ก 
 - รายงานผลการแขงขันกีฬา 

๑๑.ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑. เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองชุมพร มีพัฒนาการท้ังดาน รางกายสติปญญา 

สังคมและอารมณ 
 ๒. เด็กมีระเบียบวินัย ปลูกฝงใหรักการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย รูแก รูชนะ รูอภัย 
 ๓. เด็กมีความสามัคคี  อดทน การปฏิบัติตามกติกาขอตกลง 
 ๔.เด็กเล็กกลาแสดงออก และทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
 ๕.ครูผูดูแลเด็ก เด็กเล็ก และ ผูปกครอง ความสัมพันธอันดีตอกัน 
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๔)โครงการสงเสริมประชาธิปไตยประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๑.ชื่อโครงการ  :  สงเสริมประชาธิปไตย 

๒.หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๑ มาตรา ๗ ไดกําหนดใหกระบวนการจัดการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึก

ท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ

หนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสม อภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โรงเรียนเปนหนวยงานหลักท่ีมีบทบาทใน

พัฒนาผูเรียนในดานตาง ๆ จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพ่ือเปนการสรางพ้ืนฐานท่ีดีตอการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยโดยผานกระบวนการสภานักเรียน  

๓.วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือปลูกฝงคานิยม  แนวคิดระบอบประชาธิปไตย 
 ๒. เพ่ือสงเสริมการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
 ๓. เพ่ือฝกการเปนผูนํา ผูตามท่ีดี 
๔.เปาหมาย 
 ๕.๑ เชิงปริมาณ 
  จัดกิจกรรมการเลือกต้ังสภานักเรียนชั้น ป .๑ – ๖ จํานวนไมนอยกวา ๔๓ คน สําหรับเปนผูนําปการศึกษาละ 
๑ ครั้ง 
 ๕.๒ เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีความรู ความเขาใจ ในบทบาทหนาท่ี สิทธิและเสรีภาพ เปนพลเมืองท่ีดีของโรงเรียน 
๕.วิธีดําเนินการ 
  ๕.๑ ประชุมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของ เพ่ือกําหนดรายละเอียดการดําเนินการ 
ตามวัน เวลา และสถานท่ี 
  ๕.๒ นําเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  ๕.๓ แตงต้ังกรรมการดําเนินงานโครงการฯ 
  ๕.๔ ดําเนินการตามโครงการ 
  ๕.๕ สรุปและประเมินผลโครงการฯ รายงานผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ 
๖.ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 
 
๗.สถานที่ดําเนินการ 
 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดเกาะแกว) 
 
๘.หนวยงานผูรับผิดชอบ 
 แผนงานฝายบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดเกาะแกว) 
 
๙.งบประมาณดําเนินการ 
 ๓,๐๐๐ บาท 
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๑๐.การติดตามประเมินผล 
 ๑. จากการสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมของนักเรียน 
 ๒. จากแบบสอบถาม 
 ๓. สํารวจการลงคะแนนนักเรียน 
 
๑๑.ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑. นักเรียนมีคานิยมท่ีดีในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

 ๒. นักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 

 ๓. นักเรียนเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สํานกังานเทศบาลเมืองชมุพร หนา้ 35 
 

 

๕) โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๒.หลักการและเหตุผล 

  ปจจุบันปญหาเรื่องขยะนับวาเปนปญหาสําคัญ และมีความจําเปนอยางเรงดวนท่ีจะตองแกไขปญหา เนื่องจาก

เปนปญหาท่ีเกิดขึ้นในทุกระดับตั้งแต เทศบาล เมืองใหญ ระดับประเทศ จนถึง ระดับโลก เนื่องจากปญหาสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอ

การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน ซ่ึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมาจากความเจริญทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศท่ีเพ่ิมขึ้น

อยางตอเนื่อง และการนําเทคโนโลยีใหมๆเขามาใชในชีวิตประจําวัน รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรจึงทําใหเกิดความ

ตองการในการใชทรัพยากรมากขึ้น จึงทําใหเกิดภ าวะมลพิษตางๆ เชน มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ เปนตน ซ่ึงเทศบาลเมือง

ชุมพรในแตละป มีปริมาณน้ําหนักขยะเฉลี่ยมากถึง ๑๓,๐๗๐ ตัน/ป (พ.ศ.๒๕๖๐) ซ่ึงมาจากการดํารงชีวิตของคนในชุมชน และ

การทองเท่ียว หากคิดเฉลี่ยเปนรายบุคคลแลว ๑ คนกอใหเกิดขยะในปริมาณ ๓๙๐ กิโลกรัมตอป จึงเปนภาระหนักของเทศบาล

เมืองชุมพรในการบริหารจัดการกําจัดขยะเหลานั้น ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นมากในแตละวัน สงผลใหมีขยะตกคาง เปนจํานวนมากใน

แตละวัน สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสภาพความเปนอยูในชุมชนมากมาย ไดแก บานเมืองสกปรก ไมนามอง เสียทัศนียภาพ 

สงกลิ่นเหม็นรบกวน เปนแหลงเพาะพันธุสัตว และพาหนะนําโรคตางๆ เชน หนู แมลงสาบ แมลงวัน ท้ังยังเปนแหลงแพรเชื้อโรค

โดยตรง เชน อหิวาตกโรค อุจจาระรวง บิด โรคผิวหนัง บาดทะยัก โรคทางเดินหายใจ เกิดการปนเปอนของสารพิษ เชน ตะกั่ว 

ปรอท ลงสูพ้ืนดินและแหลงน้ํา แหลงน้ําเนาเสีย ทอระบายน้ําอุดตัน อันเปน สาเหตุของปญหาน้ําทวม เปนแหลงกําเนิดมลพิษทาง

อากาศ เชน ฝุนละออง เขมา ควัน จากการเผาขยะ และเกิดกาซมีเทนจากการฝงกลบขยะ และขยะบางชนิด  ไมยอยสลายและ

กําจัดไดยาก เชน โฟม พลาสติก ปญหาเหลานี้ลวนทําใหเปนปญหาตอสิ่งแวดลอมและคนในชุมชน เชน ผูปวยในโรคภูมิแพตางๆ 

คนชราท่ีไดรับปญหาจากขยะรวมท้ังเด็กและเยาวชนท่ีอยูในวัยเจริญเติบโต ทําใหชีวิตความเปนอยูแยลงเนื่องจากปญหาขยะใน

ชุมชน 

  ดังนั้น เทศบาลเมืองชุมพร จึงไดเล็งเห็นถึงการแกไขปญหาดังกลาวจึงไดจัดทําโครงการคัดแยกขยะโรงเรียน 
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงคสรางจิตสํานึกใหแกเยาวชนในการรวมกันลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดลอมโดยการคัด
แยกขยะอยางถูกวิธีอันจะสงผลถึงการลดปริมาณขยะใหแกโรงเรียนเทศบาลเมืองชุมพรได 
 
๓.วัตถุประสงคโครงการ 
 ๑.เพ่ือใหเยาวชนมีความรูและจิตสํานึกในการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน 
 
 ๒.ชวยลดปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชน 
๔.กลุมเปาหมาย 
 - นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (บานทาตะเภา) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ 
          จํานวน ๓๐๐ คน 
๕.ดัชนีวัดความสําเร็จของโครงการ 
 ดัชนีวัดเชิงปริมาณ 
  - นักเรียนโรงเรียน 
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานทาตะเภา) เขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของจํานวนเปาหมาย 
 ดัชนีวัดเชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนท่ีเขารับการอบรม มีความรูหลังเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ ๙๐ 
 ดัชนีวัดเชิงเวลา 



สํานกังานเทศบาลเมืองชมุพร หนา้ 36 
 

๖.วิธีการดําเนินงาน 

 -รวบรวมขอมูล สรุปปญหา และความตองการ 
 -สํารวจพ้ืนท่ี จัดทําขอมูล 
 - เขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการ 
 - ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนการอบรม 
 - จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณตางๆ และประสานงานกับโรงเรียนกลุมเปาหมาย 
 - ดําเนินการอบรมตามกิจกรรมท่ีกําหนด 
 - รายงานและสรุปผลการดําเนินงาน 
 
๗.ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๒ 
 
๘.สถานที่ดําเนินงาน 
 หองประชุมโรงเรียนเทศบาล ๑ (บานทาตะเภา) 
 
๙.งบประมาณ  
 ๒๐,๐๐๐  บาท 
 
๑๐.ผูรับผิดชอบโครงการและผูเก่ียวของกับโครงการ 
 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานทาตะเภา) เทศบาลเมืองชุมพร 
 
๑๑.การประเมินโครงการ 
 - แบบทดสอบความรูกอนและหลังฝกอบรม 
 - แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการ 
 
๑๒.ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑.เยาวชนมีจิตสํานึกในการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนและชุมชน 
 ๒.ปริมาณขยะลดลงและสงเสริมความรูใหแกเยาวชนในเรื่องการคัดแยกขยะท่ีถูกตองและเหมาะสม 
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มิติที่ ๓  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

 ๓.๑  จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดทุกขั้นตอน 

๓.๑.๑ โครงการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองชุมพรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

๑.ชื่อโครงการ  :  ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองชุมพรใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

๒.หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ .ศ.๒๕๔๐  ตามมาตรา ๙  บัญญัติวา  ภายใตบังคับมาตรา ๑๔ และ
มาตรา ๑๕ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยท่ีกําหนดไวตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)-(๘) ไวให
ประชาชนเขาตรวจดูได  ท้ังนี้ หลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดตามบทบัญญัติดังกลาว  ซ่ึงตามบทบัญญัติของ
กฎหมายดังกลาว และตามประกาศของคณะกรรมการขอมู ลขาวสารของราชการซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของ
กฎหมายดังกลาวไดกําหนดไวใหหนวยงานของรัฐทุกแหง  จะตองมีศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือเปนสถานท่ีจัดเตรียมขอมูลขาวสารอยาง
นอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูเพ่ือใหการดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการเปนไปอยางถูกตองมี
ประสิทธิภาพ 

๓.วัตถุประสงค  

 ๑) เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการได 
 ๒) เพ่ือเปนสถานท่ีจัดเตรียมขอมูลขาวสารอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดู 
 ๓) เพ่ือใหการดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

๔.เปาหมาย/ผลผลิต 

 ๑) หนวยงานของรัฐทุกแหง 
 ๒) ประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี 

๕.พ้ืนที่ดําเนินการ 

 ณ ท่ีทําการเทศบาลเมืองชุมพร เลขท่ี ๓๓๓  ถนนปรมินทรมรรคา  ตําบลทาตะเภา  อําเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  
๘๖๐๐๐  โทร  ๐ ๗๗๕๑ ๑๐๒๔ โทรสาร  ๐ ๗๗๕๑ ๒๓๐๗ www.chumphon_town.go.th 

๖.วิธีดําเนินการ 

 แตงต้ังคณะกรรมการศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองชุมพรและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานขอมูลขาวสาร  ดังนี้   
๑.นายศรีชัย  วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร หัวหนาศูนยฯ 

  ๒.จาสิบตํารวจปรีชา  ปตเมฆ รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร รองหัวหนาศูนยฯ 
  ๓.นายวิบูลยศักดิ์  โพธารส รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร รองหัวหนาศูนยฯ 
  ๔.นายอัครพล  ตั้งธรรมมงคล รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร รองหัวหนาศูนยฯ 
  ๕.นางสาวศิริพร  เมืองพรหม ปลัดเทศบาลเมืองชุมพร          เจาหนาท่ีประจําศูนยฯ 
  ๖.นายภูวฤทธิ์  ศิริเพ็ชร  รองปลัดเทศบาลเมืองชุมพร       เจาหนาท่ีประจําศูนยฯ 
  ๗.นายวัฐญากรณ  บัวกิ่ง  รองปลัดเทศบาลเมืองชุมพร         เจาหนาท่ีประจําศูนยฯ 
  ๘.นายธเนศ  อําพันสุข  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล           เจาหนาท่ีประจําศูนยฯ 
  ๙.นายจรัญ  สุชาติพงษ    ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน     เจาหนาท่ีประจําศูนยฯ 
  ๑๐.นายอภิวุฒิ  รักรวม  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เจาหนาท่ีประจําศูนยฯ 
  ๑๑.นายไพศาล  พงศสุภากุล        ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  เจาหนาท่ีประจําศูนยฯ 
  ๑๒.นายมนตรี  อําพันสุข     รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองชาง   เจาหนาท่ีประจําศูนยฯ 
  ๑๓.นางรัตนา  สุชาติพงษ    รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง   เจาหนาท่ีประจําศูนยฯ 
  ๑๔.นางอรุณี  จุลมนต  รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษา  เจาหนาท่ีประจําศูนยฯ 

http://www.chumphon_town.go.th/
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  ๑๕.วาท่ีรอยตรีหญิงภาวิณี  จุลศรี    นิติกรชํานาญการ  เจาหนาท่ีประจําศูนยฯ 
  ๑๖.นายเติมศักดิ์  อนุมาศ  นิติกรปฏิบัติการ       เจาหนาท่ีประจําศูนยฯ/ ผูดูแลศูนย 

  โดยใหคณะกรรมการศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองชุมพรมีอํานาจและหนาท่ี  ดังตอไปนี้ 
  ๑. จัดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชนสามารถใชในการคนหาและศึกษาขอมูลขาวสารของราชการไดสะดวกตาม
สมควร 
  ๒. จัดใหมีขอมูลขาวสารตามท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด  ไว ใหประชาชนสามารถตรวจดู
ไดโดยสะดวก 
  ๓. จัดใหมีขอมูลขาวสารท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  และเห็นสมควรเผยแพรใหประชาชนทราบ ไวให
ประชาชนตรวจดูไดโดยสะดวก 
  ๔. ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของขอมูลขาวสารท่ีควรจัดเก็บไวท่ีเทศบาลเมืองชุมพร  
หรือสงไปยังหอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร  หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายวาดวย
ขอมูลขาวสารของราชการ 
  ๕. ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและปรับปรุงขอมูลขาวสารตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณหรือขอมูลขาวสารอ่ืนท่ีเปนประโยชนตอราชการ 
  ๖. ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นในกรณีท่ีมีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบของ
ราชการ 
  ๗. ใหคําแนะนําหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารกับสวนราชการ 
  ๘. แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติการในเรื่องใดๆตามคณะกรรมการมอบหมาย 
  ๙. เชิญบุคคลใดมาสอบถามหรือใหชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร 
  ๑๐. ดําเนินงานอ่ืนใดตามท่ีนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรมอบหมาย 

๗.ระยะเวลาดําเนินการ 
 -  ตลอดทุกๆปงบประมาณ 
๘.งบประมาณ 
 -  
๙.ผูรับผิดชอบ 
 งานนิติการ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองชุมพร 
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ๑.การเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.หนวยงานของรัฐและประชาชนไดรับความพึงพอใจในการไดรับบริการขอมูลขาวสาร 
 ๓.สามารเผยแพรขอมูลขาวสารตามความตองการประชาชนไดอยางท่ัวถึง 
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มิติที่ ๓  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

 ๓.๒  การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
๓.๒.๑ โครงการอบรมการจัดทําแผนชุมชนและการจัดทําเวทีประชาคมทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 256๒ 
 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการจัดทําแผนชุมชนและการจัดทําเวทีประชาคมทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 256๒ 
 

๒. หลักการและเหตุผล  

ซ่ึงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี 10  ตุลาคม 2559 เรื่อง 

ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙   กําหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตองจัดประชุมประชาคมทองถิ่นตามรูปแบบการจัดประชุมประชาคมทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตาม

แนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี ๒๙  มกราคม ๒๕๕๙   เรื่อง แนวทางและ

หลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยรูปแบบการจัดป ระชุมประชาคมทองถิ่น

เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น สําหรับเทศบาลเมือง ใหจัดประชุมประชาคมชุมชนและประชุมประชาคมชุมชนเมือง ซ่ึงการเพ่ิมเติม 

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ตองผานการกระบวนการประชาคมทองถิ่น ทุกครั้ง ทุกขั้นตอน 

  ดังนั้น งานวิเคราะหนโยบายและแผน  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองชุมพร  จึงไดจัดทําโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชุมพร (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ (ประชาคม

ชุมชนและประชาคมชุมชนเมือง ) เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในชุมชนเนื่องจากสภา พแวดลอม สภาพ

ปญหาในพ้ืนท่ี บริบททางสังคมไดมีการเปลี่ยนแปลงทําใหแผนพัฒนาทองถิ่นท่ีมีอยูไมสามารถตอบสนองความตองการของ

ประชาชนไดอยางแทจริง   และเพ่ือใหเปนไปตามหนังสือสั่งการและเพ่ือใหบุคคลไดรวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมท้ังดําเนินการ

ตามหลักการพัฒนาชุมชน เปนการพัฒนาองคความรูและสรางประสบการณในการพัฒนาชุมชนตอไป  

2. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือสงเสริมใหการดําเนินงานดานการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
  2. เพ่ือรวมคิดรวมทํารวมตัดสินใจรวมตรวจสอบรวมรับประโยชนรวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรูเพ่ือแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลเมืองชุมพร 
3. เปาหมาย 

  - จัดการประชุมประชาคมชุมชน (ชุมชนท่ีดําเนินการจัดทําโครงการ) ,ประชุมประชาคมเมือง จํานวนไมเกิน ๖

00 คน โดยมีผูเขารวมประชุมประกอบดวย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพร ประธานชุมชนทุกชุมชน ผูแทนสวนราชการ/

รัฐวิสาหกิจ กรรมการชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข  สมาชิกอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน  คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง  

กลุมอาชีพตางๆ ผูทรงคุณวุฒิ อาสาพัฒนาชุมชน  ชมรมผูสูงอายุ สื่อมวลชน และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ  

4.  วิธีดําเนินการ 
  1.  เสนอเรื่องเขาท่ีประชุมเพ่ือขอหลักการจัดทําโครงการ 
  2.  เสนอโครงการ 
  3.  ติดตอประสานงานกับกอง/ฝายตางๆ พรอมท้ังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

4.  คณะกรรมการสนับสนุน  จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  พรอมเหตุผลและ
ความจําเปน 
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  ๕.  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
  ๖.  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณาแผน ประชาคมทองถิ่นแบบประชารัฐในระดับ
ภาพรวม (ระดับชุมชนเมือง) 
  ๗.  สรุปและประเมินผลการประชุม  
       (โดยวิธีกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมประชุมตามโครงการ) 
  ๘.  รายงานผลการประชุมตามโครงการ 
 
5.  ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 
  - ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 
 
6. งบประมาณ 
  เบิกจายงบประมาณ กองวิชาการและและแผนงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  คาใชจายประเภทท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  งบประมาณอนุมัติ  ๖0,000  
บาท  
   
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและการพัฒนาในดานตางๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  2.  ผูเขารับการประชุมไดรับการเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองชุมพร 
และไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนา 
 
8. หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
 ฝายแผนงานและงบประมาณ  กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองชุมพร 
 
9.  การติดตามประเมินผล 
  1.ผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 60 ของสัดสวนประชาคมทองถิ่น 

2.ติดตามและประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
 ผูประเมินผล  เจาหนาท่ีผูจัดโครงการ 
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มิติที่ ๔  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ๔.๓  การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
๔.๓.๑  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความรู ความเยขาใจในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว 
(๑) โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจาง และพนักงานจาง 
 

๑.ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 
ลูกจาง และพนักงานจาง 
 

๒. หลักการและเหตุผล  

 เทศบาลถือเปนหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่นท่ีมีหนาท่ีใหบริการสาธารณะแกประชาชนในหลายดาน และมี

ภารกิจหลากหลายท้ังภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจท่ีไดรับการถายโอนจากหนวยงานราชการอ่ืน การบริหารงานของ

เทศบาล จึงตองอาศัยบุคลากรในฝายตางๆ เพ่ือใหสามาร ถสนองความตองการและใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพ ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและ

พนักงานจาง จึงเปนปจจัยสําคัญในการปฏิบัติงานของทองถิ่น เนื่องจากสังคมในยุคปจจุบันมีการเ ปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และ

เกิดสิ่งใหมหรือนวัตกรรมใหมอยูเสมอ  ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท้ังในมิติของทองถิ่นเอง หรือแมกระท่ัง

ระดับประเทศ เชน การเกิดกลุมประชาคมอาเซียน เปนตน 

 ดังนั้นเพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองชุมพร ใหสามารถปรับตัวใหทันกับสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีการพัฒนาองคความรู การบริหารจัดการบานเมืองใหกับบุคลากรอยูเสมอ การฝกอบรมและพัฒนาถือ

เปนกิจกรรมสวนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคล โดยท่ีการฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เปนการเปลี่ย นแปลง

ปรับปรุงใหเกิดการเรียนรูของตัวบุคคล สวนการพัฒนานั้นเปนการเตรียมตัว เพ่ือรองรับงานในอนาคต และยังเปนการเพ่ิม

ความสามารถของบุคคลใหพรอมปฏิบัติหนาท่ีท่ีจะมาถึงอยางมีประสิทธิภาพ 

๓.วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือดําเนินโครงการฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลเมืองชุมพร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 ๓.๒  เพ่ือสงเสริมใหผูเขารับการอบรมไดมีการศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการของหนวยงานอ่ืน โดยนําขอดีมา
ปรับใชในหนวยงานใหเกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และนําไปตอยอดใหกับประชาชนในทองถิ่น 
 ๓.๓ เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน ของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน
ภายในองคกร 
 

๔.เปาหมาย 
 ผูเขารับการฝกอบรมประกอบดวย คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล 
 

๕.วิธีดําเนินการ 
 ๕.๑ ประชุม วางแผน ติดตอประสานงาน  
 ๕.๒ ทําโครงการเสนอ 
 ๕.๓ ติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ รวมท้ังทําหนังสือเชิญวิทยากร 



สํานกังานเทศบาลเมืองชมุพร หนา้ 42 
 

 ๕.๔ จัดซ้ือจัดจาง   
 ๕.๕ ดําเนินการตามโครงการ 
 ๕.๖ จัดแบบสอบถาม 
 ๕.๗  สรุปผลการดําเนินโครงการและรายงานผล 
 
๖.ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 
 ระหวางเดือนธันวาคม ๒๕๖๑- มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
๗.งบประมาณ 
 ๗๘๕,๐๐๐  บาท 
 
๘.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจาหนาท่ี ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองชุมพร 
 
๙.ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ไดเปด
โลกทัศน สามารถประยุกตหลักการ แนวคิด การบริหารจัดการ จากองคกรท่ีไดศึกษาดูงาน และเชื่อมสัมพันธไมตรี สรางเครือขาย 
และความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 
 ๙.๒ เทศบาลเมืองชุมพร พัฒนาองคกรใหตอบสนองความตองการอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๙.๓ ทองถิ่นไดการพัฒนาตอยอดนําสูการพัฒนาอยางย่ังยืน 
 
๑๐.การติดตามและประเมินผล 
 สิ่งท่ีตองการประเมิน  คือ ความรูท่ีไดรับจากการเขารับการอบรมในครั้งนี้  จํานวนผูเขารวมโครงการ ความคิดเห็นตอ
เนื้อหาหลักสูตรกอนและหลังการฝกอบรม ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร ความเหมาะสมของสถานท่ี เวลา การอํานวยความ
สะดวก และความคิดเห็นในภาพรวมในการจัดโครงการฝกอบรม ความคุมคาในการไดรับประโยชนของการจัดโครงการ ความพึง
พอใจตอเจาหนาท่ีหนวยงานจัดโครงการ 
 วิธีการประเมินผล  ประเมินผลจากผูเขารวมโครงการ โดยใชแบบติดตามและประเมินผลหลังจากโครงการเสร็จแลว 
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