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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่  1 

 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
                   มาตรการการประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ  ระดับกอง ฝาย  และงานของเทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  มาตรา 11  

กําหนดใหสวนราชการ  มีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ  เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ  โดยตองรบัรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติ
ราชการไดอยางถูกตอง  รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ  รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ  
สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและเรียนรูรวมกัน  

คณะผูบริหารไดตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในการใหบริการสาธารณะในทุกดานแกประชาชนในพื้นที่  
เพื่อคุณภาพชีวิต  และสิ่งแวดลอมท่ีดีขึ้น  เกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ       
ท่ีไดรับมอบหมาย การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดความคุมคาในการใชจายงบประมาณ  รวมทั้งเปนการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามระเบียบ  กฎหมาย  ขอบังคับ  หนังสือสั่งการ มติ ค.ร.ม.  ทําใหผูบริหาร  
หัวหนาสวนราชการไดมีจิตสํานึกตอตานการทุจริต  โดยไดมอบนโยบายและดําเนินงานเปนไปในทิศทางเพื่ออํานวย
ความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน    เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ีซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีที่ตั้งเปาหมายไว เพื่อใหกาวทันนโยบายตามแนวทางของ
รัฐบาล  และความตองการของภาคประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

3. วัตถุประสงค 
           3.1  เพื่อรับทราบปญหาที่แตละสวนราชการ  ไดรับจากการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ 

3.2  เพื่อใหผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ  ไดปฏิบัติงานโดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน  มีมาตรฐาน  
โปรงใสโดยประชาชนสามารถเขามาตรวจสอบได 

3.3  เพ่ือติดตามการปฏิบัติงานจากทุกสวนราชการ  ไดแลกเปลี่ยนความคิดในการแกไขปญหา 
3.4  เพื่อใหการปฏิบัติงานตามอาํนาจหนาที่เกิดปญหาเรื่องรองทุกข  รองเรียน  และฟองรอง

หนวยงานนอยที่สุด 
                    3.5  เพื่อใหผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ  ไดรับทราบปญหาของระบบราชการ  เขาใจเก่ียวกับ 
ปฏิบัติหนาที่รับผดิชอบอยางเปนธรรม  มีความซี่อสัตยสุจริต  ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล คํานึงถึง
ประโยชนสุขของประชาชน  และเขาใจสถานการณบานเมืองในปจจุบัน 

3.6  สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหแกผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการในเรื่องการตอตานการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  ผูบริหาร   หัวหนาสวนราชการ  และเจาหนาที่ผูเก่ียวของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 



-  2  - 
 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1  จัดการประชุมคณะผูบรหิารและหัวหนาสวนราชการ ระดับกอง ฝาย  และงานของเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี 

 6.2  จัดเตรียมวาระการประชุม 
                      6.3  จัดทําหนังสือเชิญประชุมผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ  ระดับกอง ฝาย  และงานของ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

 6.4  สรุปรายงาน  ติดตามผลการดําเนินงาน ใหสวนราชการที่เก่ียวของ  

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ประมาณเดือนละครั้ง  ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 - กันยายน 
พ.ศ. 2561) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  งบประมาณเทศบาล พ.ศ. 2561 – 2564 หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรอง
และพิธีการ (2) คาเลี้ยงรับรอง ตั้งจายจากเงินรายได  ตั้งไว  50,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานธุรการ  ฝายบริหารงานท่ัวไป  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  
 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์  
           10.1  ผูบรหิารและหัวหนาสวนราชการ  ไดรับทราบจากการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ 

10.2  ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ  ไดปฏิบัติงานเห็นผลสัมฤทธิ์ของงาน  มีมาตรฐาน  โปรงใส
ประชาชนสามารถเขามาตรวจสอบได 

10.3  ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ  ไดแกไขปญหาการปฏิบัติงานใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ  
กฎหมาย  ขอบังคับ  หนังสือสั่งการ มติ ค.ร.ม.   

10.4  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีขอทวงติงนอยลง จากหนวยงานภายนอกและภายใน  และทําให
เกิดประโยชนสุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
 10.5  ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการ  ไดแกปญหาของระบบราชการ  ทําใหเขาใจเกี่ยวกับปฏิบัติ
หนาที่รับผิดชอบอยางเปนธรรม  มีความซี่อสัตยสุจริต  ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิด
ประโยชนสุขของประชาชน  และทันตอสถานการณบานเมืองในปจจุบัน 

10.6  ผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการ  มีจิตสํานึกและความตระหนักถึงเกิดการตอตานการทุจริต 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที ่ 2 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการพัฒนาจริยธรรมของผูบริหาร  พนักงานเทศบาล  และลูกจางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ภายใตการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒนที่ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น 
จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาทองถิ่นใหเหมาะสม  โดยเสริมสรางศักยภาพ         
ของผูบริหารทองถ่ิน พนักงานเทศบาล และทุกกอง  โดยสรางฐานความรูใหเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ  
ไดอยางเทาทัน  ควบคูไปกับการใหบริการ  ที่เปนธรรมและเทาเทียมกันของกลุมคนในทองถิ่น ตลอดจนสงเสริม         
ใหผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พนักงานเทศบาล และทุกกอง ไดรับการพัฒนาทางจิตใจ           
สรางจิตสํานึกรักองคกร  ประพฤติและปฏิบัติตนอยูในกรอบของศีลธรรม และจริยธรรม  มีคุณธรรม  สามารถนําหลัก
ของพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและอยูรวมกันไดอยางมีความสุข  กอใหเกิดความรักความสามัคคภีายในองคกร 

  ขาราชการการเมืองทองถิ่น มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม 
เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่น        
ในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยม 9 ประการ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม 
คุณธรรม และศีลธรรม ทั้งโดยสวนตัวและโดยหนาที่ท่ีตองรับผิดชอบตอสาธารณชน ทั้งตองวางตนใหเปนที่เชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชน 

  เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี เปนองคกรหนึ่งที่ไดเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องดังกลาวเปนอยางยิ่ง  จึงไดจัดทํา
โครงการอบรมคุณธรรม  และจริยธรรมของผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาลเมือง
สุพรรณบุร ี
 

3. วัตถุประสงค 
  3.1  เพื่อสรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางานโดยไมคิดถึงผลประโยชน หรือการทุจริต 
  3.2  เพ่ือสงเสริมใหเปนผูนําที่ดีมีคณุธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดีแกชุมชนและองคกร 
  3.3  เพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินเปนไปโดยการมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.4  เพ่ือสงเสริมการพัฒนาทองถิ่นโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
  3.5   เพื่อสรางจิตสํานึก คานิยมที่ดี และประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางพระราชดําริของพระเจาอยูหัว 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1  เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
  6.2  ประสานงานกับกลุมเปาหมาย  วิทยากร  สถานท่ีดําเนินการอบรม 
  6.3  จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม หนาที่ความรับผิดชอบแกคณะผูบริหาร           
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
  6.4  ประเมินผลโครงการทั้งกอนและหลังการอบรม  และรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  (ปรากฏตามโครงการที่ 4  ยุทธศาสตรท่ี 1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 

แผนพัฒนาเทศบาล  ประจําป พ.ศ. 2561)  และเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่         
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  คาใชจายตามโครงการจริยธรรมของผูบริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี  ตั้งไว  50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  10.1  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
เขารวมการอบรมตามโครงการฯ รอยละ 100 
  10.2  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี           
มีความรู ความเขาใจ ในดานคุณธรรม จริยธรรม นําสูการประพฤติปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ 
  10.3  เกิดกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ในการเรียนรูรวมกันตัดสินใจและ                  
รวมดําเนนิการ 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่  3 
 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

  โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายแกบุคลากรภายในองคกรเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจําป พ.ศ. 2561 – 2564 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   ดวยเทศบาล เปนหนวยบริหารราชการสวนทองถ่ินมีหนาที่หลักในการจัดทําบริการสาธารณะ         
โดยมีตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที่เขามาทําหนาท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนา และตัดสินใจแกปญหาตางๆ           
ท่ีเกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่ภายใตกรอบกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย บุคคลซึ่งเขามา      
เปนตัวแทนทําหนาที่ดังกลาว จําเปนตองมีความรู ความสามารถ และใชความรูความสามารถทางการบริหาร         
เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของทองถ่ิน โดยสภาทองถ่ินในฐานะฝายตรวจสอบการทํางานของผูบริหารทองถ่ินใหเปนไปตาม
กฎหมาย เกิดความโปรงใส มีการใชจายงบประมาณอยางคุมคา สมาชิกสภาจึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจ         
ในบทบาทหนาท่ีของตนเองและของสภาในการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว นอกจากนี้ในสวนของการทํางานของพนักงาน
เทศบาลและเจาหนาที่ตางๆที่ปฏิบัติงานในเทศบาล ก็ตองยึดหลักกฎหมายในการปฏิบัติงานที่เก่ียวของดวย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายที่สงผลตอการทํางานและกระทบกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานโดยตรง ไดแก เรื่อง วินัย      
การรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การใหออกจากราชการ สิทธิการอุทธรณ การพิจารณาการอุทธรณ และการรองทุกข 
เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี เรื่อง คดีทางปกครอง และเรื่องหลักการใหบริการขอมูลขาวสาร            
ของราชการ ตลอดจน มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิและหนาที่ท่ีประชาชนพึงควรรับรูเขาใจเปนอยางมาก 
อาทเิชน สิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 เปนตน 

    เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยนายเอกพันธุ อินทรใจเอ้ือ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ไดตระหนักและ
เล็งเห็นถึงความสําคัญในการเพิ่มศักยภาพใหแกสมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรภายในองคกรเทศบาล เมืองสุพรรณบุรี 
และประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จึงไดกําหนดใหมีการจัดทําโครงการอบรมใหความรูแกบุคลากร
ภายในองคกรเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  ประจําปงบประมาณ 
2561 – 2564  

 

๓. วัตถุประสงค 

  ๓.๑  เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในกฎหมาย บทบาทหนาท่ีของสภาทองถ่ิน ระเบียบที่
เก่ียวของกับการประชุมสภาทองถ่ิน เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพอันสงผลตอการ
พัฒนาทองถ่ินและประชาชน 
  ๓.๒  เพื่อใหบุคลากรภายในองคกรเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีที่เขารับการอบรม มีความรู ความเขาใจ
เรื่องวินัย การรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การใหออกจากราชการ สิทธิการอุทธรณ การพิจารณาการอุทธรณ       
และการรองทุกข เรื่องความรบัผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตคิวามรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี          
พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผดิทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ หลักกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติตามคาํวินิจฉัยของศาลปกครองเก่ียวกับความผิดทางละเมดิ เรื่อง
คําสั่งทางปกครอง และเรื่อง หลักการใหบริการขอมูลขาวสารของราชการแกประชาชนอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
  3.3  เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบและ           
มีประสิทธิภาพ  เพิ่มมากขึ้น  ลดความเสียหายจากการกระทําผิดวินัยและกระทาํความผดิทางละเมิดของเจาหนาที่  
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               3.4  เพื่อใหผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เกิดจิตสํานึก
และตระหนักถึงการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งปองกันการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายตอ
หนวยงานของรัฐและปองกันการกระทําอันเปนผลประโยชนทับซอน 
  3.5  เพื่อใหประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีที่เขารับการอบรม มีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวของกับสิทธิและหนาที่ท่ีสําคัญตอการดํารงชีพในปจจุบัน  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจาํ พนักงานครูเทศบาล (ผูบริหารสถานศึกษา) 
และพนักงานจางของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  จํานวน  200  คน  ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
จํานวน  100  คน 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
     ณ หองประชุมชั้น ๓ สํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.๑  งานนิติการจัดประชุมบุคลากรที่เก่ียวของเพื่อวางแผนในการดําเนินการจัดทําโครงการ 
  6.๒  เสนอขออนุมัติโครงการ 
  6.๓ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานและหนังสือราชการตางๆ ที่เก่ียวของ 
กับการดําเนินโครงการทั้งหมด 
  6.4 ประสานงานกับวิทยากร ผูเก่ียวของในการทําโครงการ และประสานงานกับทุกสวนราชการให
จัดสงรายชื่อผูเขารับการอบรม 
  6.5  ขออนุมัติจัดซื้อจัดจางในการทําโครงการฯ 
  6.6  ดําเนินการจัดอบรมตามโครงการฯ และจัดกิจกรรมเดนิรณรงคการตอตานปองกันการทุจริต  
รายละเอียดปรากฏตามกําหนดการฝกอบรม และกําหนดการเดินรณรงคการตอตานปองกันการทุจริต 
  6.7 สรุปผลการจัดโครงการเสนอผูบังคับบัญชาและผูมีสวนเกี่ยวของ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)    
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
  60,000 บาท ตอปงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
               10.๑  สมาชิกสภาเทศบาล  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวทาง                
ในการปฏิบัติงานดานสภาทองถิ่น เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ในการพัฒนาเทศบาล 
  10.๒  พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานครูเทศบาล (ผูบริหารสถานศึกษา) และพนักงานจาง
ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีความรูความเขาใจ สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
  10.3  พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานครูเทศบาล (ผูบริหารสถานศึกษา) และพนักงานจาง
ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเกิดจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
คําสั่ง  และหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายตอหนวยงานของรัฐ  
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  10.4  ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายที่
เก่ียวของกับสิทธิและหนาท่ีที่สําคัญตอการดํารงชีพในปจจบุัน 
  10.5  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา 
และพนักงานจางของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เขาใจกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเกิดจิตสํานึก
และความตระหนักถึงการตอตานปองกันการทุจริต  และมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
หรือการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมมากขึ้น  

  10.6  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีทั้งสองฝงถนนและประชาชนทั่วไป  เกิดการตื่นตัว               
เห็นความสําคัญของการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 3 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับที่   4 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรมโตไปไมโกง  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของกิจกรรม 

  การทุจริตเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก และเปนปญหาที่สะทอนวิกฤตการณ 
ดานคุณธรรม จริยธรรม ของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้น  คนในสังคมตองมีคานิยมในการรักความดี 
และรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมการทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ทั้งนี้การสรางคานิยม                     
ท่ีถูกตองจะเปนรากฐานสําคัญ เพื่อใหเด็กเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และเปนการปองกันและแกไขปญหา
ทุจริตท่ีไดผลท่ีสุด 

 โรงเรียนไดตระหนักถึงความสาํคัญของการสรางจิตสํานึกเพือ่ตอตานการทุจริต จึงไดจัดใหมีกิจกรรม 
โตไปไมโกงขึ้น เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล 
 

3. วัตถุประสงค 

 3.1  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูใหรูจักอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติบนพื้นฐานของความถูกตอง    
และเปนธรรม 

3.2  เพ่ือสรางจิตสาํนึกคุณธรรมของนักเรยีนใหไมเห็นแกตัว ไมเอาเปรียบผูอ่ืน รูจักจําแนกชั่วดี  
สามารถแยกแยะ ความผิดและความถูกตอง เพื่อเปนภูมิคุมกันตอปญหาทุจริตคอรรัปชั่น 

3.3  เพื่อพัฒนาใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต การมีจิตสาธารณะ  
การรูจักรับผิดชอบและมีวินัย และรักความพอเพียง 

3.4  เพื่อใหนักเรียนและผูปกครองมีความรู ความเขาใจรวมกันถึงความรูคูคุณธรรมและการเปนคนดี
ของสังคม 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 4.1  นักเรียนรอยละ 100 สามารถอยูรวมกับผูอื่น อยางสันติบนพื้นฐานของความถูกตองและเปนธรรม 
 4.2  นักเรียนรอยละ 100 มีจิตสํานึกคณุธรรมของนักเรียนใหไมเห็นแกตวั ไมเอาเปรียบผูอื่น รูจัก

จําแนกชั่วดี  สามารถแยกแยะ ความผิดและความถูกตอง เพื่อเปนภูมิคุมกันตอปญหาทุจริตคอรรัปชั่น 
 4.3  นักเรียนรอยละ 100 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต การมีจิตสาธารณะ   

การรูจักรับผิดชอบและมีวินัย และรักความพอเพียง  
 4.4  นักเรียนรอยละ 100 มีสมรรถนะในการคดิและมีวิจารณญาณในการแกไขปญหาของนักเรียน 

เพื่อใหคดิเปนและปฏิบัติอยางถูกตอง กลาหาญ และมีคุณธรรม 
 4.5  นักเรียนและผูปกครองเขารับการอบรมรวมกัน 1 ครั้ง โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรูคูคุณธรรม

และการเปนคนดีของสังคม 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 

  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1  ประชุมและแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
  6.2  ประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน 
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6.3  ดําเนินงานตามกิจกรรม โดยสอดแทรกกิจกรรมโตไปไมโกง ในกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน  

หรือบูรณาการกับทุกกลุมสาระการเรียนรู 
  6.4  วัดและประเมินผลจากผลการสังเกต การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนในการทําความดี
เพิ่มข้ึน โดยมีการตัดสินและใหระดับผลการเรียน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปงบประมาณ  ( ตลอดปการศึกษา 2561 ) 
 

8. งบประมาณการดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1  นักเรียนสามารถอยูรวมกับผูอ่ืน  อยางสันติบนพื้นฐานของความถูกตองและเปนธรรม 
10.2  นักเรียนมีจิตสํานึกคุณธรรมของนักเรียนใหไมเห็นแกตัว ไมเอาเปรียบผูอ่ืน รูจักจําแนกชั่วดี  

สามารถแยกแยะ ความผิดและความถูกตอง เพื่อเปนภูมิคุมกันตอปญหาทจุริตคอรรัปชั่น 
10.3  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก ความซ่ือสัตยสุจริตการมีจิตสาธารณะ การรู

รับผิดชอบและมีวินัย และรักความพอเพียง  
10.4  นักเรียนมสีมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแกไขปญหาของนักเรียน เพ่ือใหคิดเปน

และปฏิบัติอยางถูกตอง กลาหาญ และมีคุณธรรม 
10.5  นักเรียนและผูปกครองรอยละ 95  เขารับการอบรมรวมกัน 1 ครั้ง  เพื่อการมีความรู     

ความเขาใจเก่ียวกับความรูคูคุณธรรม การเปนคนดีของสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับที ่5 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน ประจําเดือน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
  

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 หนาที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ  ใหแกองคกร

ปกครองส วนท องถิ ่น  พ .ศ .2542 ตามมาตรา16(15)  การส ง เสร ิมประชาธ ิปไตย ความเสมอภาค                        
และสิทธิเสรีภาพของประชาชน และมาตรา 16 (16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการพัฒนาทองถ่ิน                    
และเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จัดเปนองคกรปกครองรูปแบบหนึ่งที่ใหประชาชนมีสิทธิมีเสียงในการบริหารจัดการ
ทองถิ่นดวยตนเอง  โดยผานกระบวนการการเลือกตั ้งอยางเปดเผย ซึ ่งมีนายกเทศมนตรีเปนผู บริหารสูงสุด                          
ในสวนรากหญาระดับประชาชนทั่วไป แมจะไมมีกํานันหรือผูใหญบานดูแลเฉกเชนการบริหารสวนภูมิภาคทั่วไป               
แตเทศบาลไดแตงต้ัง “คณะกรรมการชุมชน” เพื่อเปนตัวแทนของคณะผูบริหารเขามาดูแลและชวยเหลือภารกิจ                    
ของเทศบาลอยางเสียสละอยางไมมีคาตอบแทน  โดยมีเปาหมายใหชุมชนเกิดความสามัคคีและรวมมือ      
กันพัฒนาชุมชนเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน   
    ดังนั้น  เพื่อใหประชาชนในชุมชนตระหนักและสรางจิตสํานึกรักษาประโยชนชุมชนในเขตเทศบาล     
เมืองสุพรรณบุรีเปนไปในทิศทางเดียวกัน กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  จึงไดจัดทําโครงการประชุมสัมมนา
คณะกรรมการชุมชน ประจําเดือน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60  เพื่อเปดโอกาสใหผูบริหารเทศบาลฯ หัวหนาสวนราชการ 
คณะกรรมการชุมชนและประชาชนผูสนใจไดมีโอกาสพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนทัศนคติขอคิดเห็น  เพื่อนําไปสู                  
การพัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืน  
   

๓. วัตถุประสงค 
  3.1  เพ่ือสรางจิตสํานึกประชาชนในชุมชนใหตระหนักในการรักษาผลประโยชนในชุมชน 
               ๓.2  เพื่อสรางเครอืขายประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
  ๓.3  เพื่อสรางความสามัคคีระหวางชุมชนยอยทั้ง ๑๖ ชุมชน 
  ๓.4  เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

  ๓.5  เพื่อใหชุมชนเขมแข็งอยางย่ังยืน สามารถพัฒนาดวยศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ 
  ๓.6  เพื่อใหเกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน     
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ประชุมคณะกรรมการชุมชน คณะผูบริหาร สมาชิก หัวหนาสวนราชการและผู เ ก่ียวของ        
จํานวน 70 คนประชุมสัมมนาประจําเดือนๆ ละ ๑ ครั้ง  รวม ๑๒ ครั้ง 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ชั้น 3 
 

6. วิธีการดําเนินงาน 
6.๑  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณดําเนินการ 
6.๒  จัดทําแผนการประชุมในแตละเดือน  เพื่อแจงคณะกรรมการชุมชนทราบ 
6.๓  ขออนุมัติจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ 
6.๔  เชิญคณะกรรมการชุมชนเขารวมประชุมตามกําหนดการ 
6.๕  สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

 
 



- 11 - 
 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

8. งบประมาณ 
  เบิกจายจากงบประมาณ  ประจําป พ.ศ. ๒๕61  แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน งานสงเสริม
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืน ๆ  เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนประจําเดือน โดยการจัด    
การประชุมหรืออบรมสัมมนาประจําเดือน ทั้งในและนอกสถานที่เปนประจําทุกเดือน เปนคาใชจายเกี่ยวกับการใช                           
และตกแตงสถานที่  คาจางเหมาบริการตางๆ  คาใชจายในพิธีเปด - ปด  คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร                   
คาวัสดุงานบานงานครัว คาปายไวนิล คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม คาพิมพและเขียนใบประกาศนียบัตร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาเชาอุปกรณตางๆในการจัดกิจกรรมตามโครงการ คาของขวัญของรางวัล คาอาหาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได  
(ตามโครงการที่ 6 แนวทางที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 3 ประจําป พ.ศ. 2561) ไวแลวเปนเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท                   
(หาหมื่นบาทถวน)   
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองสวัสดิการสังคมรวมกับทุกสวนราชการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
 

๑๐. ผลช้ีวัด/ผลลัพธ 
  คณะกรรมการชุมชน  คณะผูบริหาร  สมาชิกฯ  หัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ  จํานวน  70  คน  
ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง  รวม 12 ครั้ง  ซึ่งเปนผูแทนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  โดยประชาชน                  
มีจิตอาสาพัฒนาสังคมในทองถิ่นของตนเปนชุมชนที่เขมแข็ง  และมีประสิทธิภาพนํามาสูการสรางจิตสํานึก  และความตระหนัก
ในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลําดับที่  6 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการตลาดสดนาซื้อ เทศบาลเมืองสพุรรณบุรี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตลาดสดเปนศูนยกลางวิถีชีวิตชุมชนท่ีอยูคูสังคมไทยและเปนแหลงซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา   
ประเภท เนื้อสัตว ผัก ผลไม อาหารที่มีสภาพสดหรือของเสียงาย รวมถึงการประกอบหรือปรุงแลว  เพื่อไปบริโภค           
ในชีวิตประจําวัน  จากการที่ตลาดสดเปนแหลงรวมของอาหารจํานวนมาก  ทําใหตลาดสดเปนแหลงแพรกระจายของ
โรคติดตอทางอาหาร  ประกอบกับตลาดสดในปจจุบันมีปญหาทางดานสุขาภิบาลอาหาร(Environmental health) 
ดานความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) และดานการคุมครองผูบริโภค (Consumer Protection)  รวมทั้งปญหาใน
การควบคุมผูจําหนายสินคา  เนื่องจากผูจําหนายสินคาสวนใหญขาดความรู  ความเขาใจ  ในการปฏิบัติตัวและ      
การจัดระเบียบสินคาใหเปนไปตามเกณฑพัฒนาตลาดสดนาซื้อกระทรวงสาธารณสุข 
 ตลาดสดที่อยูในการควบคุมดูแลโดยตรงของเทศบาล ไดแก ตลาดสดเทศบาล ๑ ๒ ๓ ๔ ตลาดริมเขื่อนบน 
ตลาดเรขาย (พื้นที่ติดกับตลาดริมเขื่อนบน) และตลาดสดวัดไชนาวาส  รวมทั้งตลาดสดท่ีตองขออนุญาตดําเนินการ
จากเทศบาล ไดแก ตลาดใหมไทยเกษม ตลาดทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  ตลาดปลาวัดปา เลไลยก
และตลาดนัดหนาศูนยการคา Big C ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  จึงมีหนาที่ตอง
ควบคุมดแูลตลาดใหถูกสุขลักษณะ  โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๘ มาตรา ๓๔ 
ถึงมาตรา ๓๗  ซึ่งไดใหอํานาจแกราชการสวนทองถิ่นในการออกขอกําหนดทองถ่ินเพื่อควบคุมกิจการตลาดในพื้นที่ 
กําหนดใหเจาของตลาดตองขออนุญาตประกอบกิจการตลาดตอเจาพนักงานทองถิ่น และตองปฏิบัติตามขอกําหนด
ทองถิ่น ซึ่งเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีไดมีการออกเทศบัญญัติที่เก่ียวของกับตลาดหลายเรื่อง ไดแกเทศบัญญัติเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี  เรื่องตลาด พ.ศ.๒๕๕๗ เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การจําหนายสินคาในท่ีหรือ          
ทางสาธารณะ  พ.ศ.๒๕๔๑  และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
พ.ศ.๒๕๔๑ นอกจากนี้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ ๓ ดาน ไดแก         
ดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม (Environmental health) ดานความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) และดานการ
คุมครองผูบริโภค  (Consumer Protection)  ซึ่งเจาของตลาดจะตองปรับปรงุตลาดใหถูกสุขลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน
ดังกลาว 
 ดังนั้น  เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จึงไดจัดโครงการตลาดสดนาซื้อ 
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เพื่อควบคุมดูแลใหสินคาทุกประเภทท่ีจําหนายในตลาดสด ใหมีความปลอดภัยแกผูบริโภค  
และพัฒนายกระดับตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ใหผานเกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ  ท้ังน้ีไดมีการจัดโซน
ประเภทสินคาไวแลว  มาตรการท่ีตองเรงรัดใหเปนรูปธรรมคือความเปนระเบียบเรียบรอย การรักษาความสะอาด 
การบริหารจัดการสาธารณูปโภคตางๆ การควบคุมตรวจสอบอาหารที่เขามาจําหนายในตลาด การคุมครองผูบริโภค
ดานราคาสินคา และการออกประกาศกําหนดหลักเกณฑตางๆ โดยใหผูประกอบการในตลาดมีสวนรวมในการ
ดําเนินการพัฒนาตลาดอยางเต็มท่ี  เพื่อใหตลาดสดเทศบาลผานเกณฑมาตรฐาน ตลาดสดนาซื้อตอไป  

3.วัตถุประสงค 
  3.1  เพื่อพัฒนาตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ใหไดตามเกณฑมาตรฐานตลาดสด     
นาซื้อของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 3.๒  เพ่ือใหเกิดการคุมครองผูบริโภคตามหลัก ๓ป ไดแก ปลอดภัย ประโยชน และเปนธรรม 
 ๓.3  เพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมของผูประกอบการ ในการพัฒนาตลาดสดตามเกณฑมาตรฐาน

ตลาดสดนาซื้อ 
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3.๔  เพื่อกระตุนผูประกอบการฯ ใหมีการปรับปรุงแผงจําหนายใหถูกสุขลักษณะ และไดมาตรฐาน 
 3.๕  เพ่ือสงเสริมชมรมตลาดสดนาซ้ือใหมีการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขาย เพื่อสนับสนนุ

ดําเนินงานตลาดสดนาซื้อและบูรณาการดานสาธารณสุขในการสรางสขุภาพท่ีดีแกประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
4.1  ตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สามารถพัฒนาใหไดเกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ 

จํานวน ๑ แหง  
4.2  จัดประชุม   อบรมใหความรู และจัดใหมีการศึกษาดูงาน เก่ียวกับเกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ      

และหลักสุขาภิบาลอาหาร แกผูประกอบการคาในตลาดสดเทศบาล 
4.๓  ตรวจประเมินดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีตามขอกําหนด

ตลาดสดนาซื้อ อยางนอยตลาดละ ๑-๒ ครั้งตอสัปดาห 
  ๔.4  สุมตรวจสารปนเปอนในอาหาร ดังนี้ ฟอรมาลีน สารกันรา สารบอแรกซ สารฟอกขาว สารเรง
เนื้อแดงและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยางนอยปละ ๓ ครั้ง 
   4.๕  จัดประชุมคณะกรรมการชมรมตลาดสดนาซื้อเมืองสุพรรณบุรีและคณะกรรมการตลาดสายหยุด         
เปนประจํา อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง 
 4.๖  จัดทําสื่อประชาสัมพันธความกาวหนาในการดําเนินงานพัฒนาตลาดในรูปแบบตางๆ 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
  ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  

6.วิธีดําเนินการ 
  6.1  จัดทาํโครงการ/แผนงานพัฒนาตลาดสดนาซื้อเสนอขอความเห็นชอบดําเนินการ 
   6.๒  จัดประชุมคณะกรรมการชมรมตลาดสดนาซื้อเมืองสุพรรณบุรีและคณะกรรมการตลาดสายหยุด 
ตามวาระที่เหมาะสม เพื่อใหเปนแกนนําในการสรางการมีสวนรวมในกลุมของผูประกอบการในการพัฒนาตลาดสด
ตามแผนของการพัฒนาตลาดสดของเทศบาล อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง 
   6.๓  จัดประชุมอบรมความรูแกคณะกรรมการชมรมตลาดสดนาซื้อเมืองสุพรรณบุรี                            
และผูประกอบการในตลาดสดเทศบาล ๓ เพื่อทําความเขาใจเก่ียวกับเกณฑมาตรฐาน  ตลาดสดนาซื้อและหลักสุขาภิบาล
อาหาร  และจัดใหมีการศึกษาดูงาน 
   6.๔  จัดทําแผนการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในตลาด ไดแก แผนการจัดความเปนระเบียบเรียบรอย             
ของแผงจําหนายสินคา แผนการรักษาความสะอาดและแผนการลางตลาดที่ถูกหลักสุขาภิบาล 
  6.5  ดําเนินการตรวจประเมินสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม เพ่ือการตรวจรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบ
ตลาดทุกพื้นที่อยางนอยตลาดละ ๑ ครั้งตอสัปดาห 
  ๖.6  ดําเนินการตรวจสารปนเปอนในอาหารที่จําหนายในตลาด 
  6.๗  จัดทําจุดท่ีชั่งกลาง สาํหรับผูบริโภคตรวจสอบปริมาณสินคา 

6.๘  จัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลวิธีการดาํเนินงานตลาดสดนาซื้อในรูปแบบตางๆ        
เพื่อสรางความเขาใจใหผูประกอบการและประชาชนทั่วไปไดรับทราบ 

6.๙  จัดทําจุดประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลแกผูประกอบการและผูบริโภคในตลาด 
6.๑๐  จัดใหมีการประเมินผลการดําเนนิงานตามโครงการ และประเมินยกระดับมาตรฐานตลาดสด  

นาซื้อตามเกณฑของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
6.๑๑  สรุปโครงการและรายงานผล 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  โครงการตลาดสดนาซื้อ จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  10.1  ตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองสพุรรณบุรี  ไดรับการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ 
ระดับดี ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 
  10.๒  ประชาชนสามารถจับจายสินคาในสถานที่สะอาด ไดมาตรฐาน มีความปลอดภัยและไดรับ
การคุมครองสิทธิ/สุขภาพผูบริโภค 
  10.๓  ผูประกอบการคาในตลาดสดเทศบาลมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานตลาดสด
นาซื้อ ของกรมอนามัยและหลักสุขาภิบาลอาหาร 
  10.๔  คณะกรรมการชมรมตลาดสดนาซื้อเมืองสุพรรณบุรี สามารถรวมกันพัฒนาชมรมตลาดสด    
นาซื้อเมืองสุพรรณบุรใีหเขมแข็งเพ่ือเปนกําลังสําคัญในการแกปญหาและพัฒนาตลาดสดเทศบาลตอไป 
  10.5  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีมาตรฐาน มีการจัดเก็บภาษี และคาธรรมเนียม
เพิ่มข้ึน และเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 ลําดับที่  7   
 

๑.  ชื่อโครงการ   
                  โครงการชุมชนสี เขียว (ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61             
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน) 

๒.  หลักการและเหตุผล 
  จากขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร จากการคํานวณคาเฉลี่ยพบวา              
คนไทย 65 ลานคน มีความเสี่ยงตอการไดรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากกวา 2.6 กิโลกรัมตอคนตอป  ถึงแมวา
ประเทศไทยไดมีกฎหมายควบคุมการใชสารเคมีโดยการงดการนําเขา/ข้ึนทะเบียนสารเคมีบางประเภทแตยังคง                       
เหลือตกคางและใชงานภายในประเทศอยูเปนจํานวนมาก รวมถึงปญหาขยะมูลฝอยในแหลงชุมชน  ซึ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้น
ตามจํานวนของประชากร  ถาหากไมมีการกําจัดขยะมูลฝอยใหถูกตองและเหมาะสมปญหาความสกปรกตางๆ ที่เกิดจาก
ขยะมูลฝอยจะตองเกิดข้ึนอยางแนนอน ท้ังปญหาตอสภาพแวดลอมและผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน 

จากสถานการณดังกลาวขางตน  พบวาการรณรงคการสรางสุขภาพโดยการกระตุนใหประชาชน                                         
มีความเอาใจใสตอสุขภาพ โดยที่ตองมีกลวิธีที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในทองถิ่นของตน  และดํารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเปาหมายสูงสุด (Ultimate Goal) คือเปนชุมชนที่ประชาชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองดานสุขภาพได ตามคําขวัญที่วา “แมเราเปนชาวบาน เราก็สามารถดูแลสุขภาพของพวกเรากันเองได” เกิดเปน
เครือขายภาคประชาชนในดานการสงเสริมสุขภาพและใชสถานการณที่เปนจริงของชุมชน  ทําใหมุมมองสุขภาพ                 
ของประชาชนเปลี่ยนแปลง เริ่มมองหลายมิติ การดูแลตนเองของชุมชน ความสมดุลของคนในชุมชน มองเรื่อง                    
ของสุขภาพเปนตนเหตุของทุกเรื่อง “หากสุขภาพไมดี  ก็ทําอยางอ่ืนไมได”  

ดังนั้น เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  โดยกองสวัสดิการสังคม จึงไดกําหนดจัดทําโครงการชุมชนสีเขียว 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อใหประชาชนในชุมชนไดเขาใจและตระหนักในผลกระทบจากการใชสารเคมี                
ในการเกษตร การปนเปอนในอาหาร การจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกวิธีโดยการคัดแยกและนํากลับมาใชประโยชนไดใหม 
เพื่อลดปญหาสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนอยางยั่งยืน 

๓.  วัตถุประสงค 
๓.๑  เพื่อสรางการเรียนรูใหประชาชนในชุมชน เห็นความสําคัญและเกิดความตระหนัก                     

ในผลกระทบจากการใชสารเคมีในภาคครัวเรือน  
3.2  เพ่ือสรางจิตสาํนึกในการจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกวิธีโดยการคัดแยกและสามารถนาํกลับมา

ใชประโยชนไดใหม  โดยเปนการลดภาระคาใชจายในครัวเรือนซึ่งเปนตนทุนหลักในการปองกันและปราบปราม            
การทุจริตคอรัปชั่น 

3.3  เพื่อสรางการมีสวนรวมใหกลุมเกษตรกรในชุมชนลดละเลิกการใชสารเคมีในภาคการเกษตร     
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถดาํรงอยูไดอยางมั่นคงและย่ังยืน 

๓.4  เพื่อสงเสริมใหเกิดการประสานความรวมมือระหวางประชาชนในชุมชน เทศบาล  สวน
ราชการ เกิดเปนเครือขายภาคประชาชน ในการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมจากสารเคมีและขยะมูลฝอย
รวมกัน 
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๔.  เปาหมาย 
เชิงปริมาณ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธถึงพิษภัยและผลกระทบของสารเคมีในการเกษตร                     

การปนเปอนในอาหาร การจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกวิธีโดยการคัดแยกและนํากลับมาใชประโยชนไดใหม                     
ใหกับประชาชนในเขตเทศบาล ทั้ง 16 ชุมชน 

เชิงคุณภาพ ทดสอบความรูความเขาใจภายหลังการเขารวมกิจกรรมโดยการตอบแบบสอบถาม 

๕.  วิธีการดําเนินงาน 
๕.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดําเนินการ 
๕.2 แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรม 
๕.3 ติดตอประสานงานวิทยากรใหความรูและจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการดําเนินงาน 
๕.4 ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจางเหมาบริการตาง ๆ ที่จะตองใชในการดําเนินงาน 
๕.5 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการในชุมชน จํานวน 3 เขต ประกอบดวย 

- ก ิจกรรมประชาส ัมพ ันธ ถ ึงพ ิษภ ัยและผลกระทบของสาร เคม ีในการ เกษตร                    
การปนเปอนในอาหาร การจัดการขยะมลูฝอยอยางถูกวิธีโดยการคัดแยกและนํากลับมาใชประโยชนไดใหม  

- กิจกรรมสาธิตการปลูกผักสวนครัวสไตลพอเพียง 
- กิจกรรมการแจกพันธุกลาไมและเมล็ดพันธุพืชผักสวนครัว 

5.6 ประเมินผล และรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

๖.  สถานที่ดําเนินการ 
  ชุมชนทั้ง 16 ชุมชน  ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี     

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 
  ประมาณเดอืนตุลาคม – กันยายน ของทุกป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

๘.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองสวัสดิการสังคม รวมกับทุกสวนราชการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

๙.  งบประมาณ 
  เบิกจายจากงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน        
งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายที่เก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการชุมชนสีเขียว โดยจัดการประชุมอบรม 
กิจกรรมรณรงค/สงเสริม/สนับสนุน เก่ียวกับสิ่งแวดลอม กิจกรรมออกรานจําหนายสินคา/ตลาดนัดสีเขียว                      
เปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปด-ปด คาจางเหมาบริการตางๆ   คาวัสดุอุปกรณ   
ในการดําเนินกิจกรรม คาปายไวนิล คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุคอมพิวเตอร คาวัสดุงานบานงานครัว  คาพิมพและ
เขียนใบประกาศนียบัตร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คาของรางวัล คาอาหาร
ค า อาหารว า งและเครื่ องดื่ ม  ค า สมนา คุณวิทยากร  และค า ใช จ า ย อ่ืนๆที่ จํ า เป น ในการ จัดกิจกร รม                       
ตามโครงการซ่ึงงบประมาณตั้งจายจากเงินรายได ตั้งไวเปนเงิน 5๐,๐๐๐ บาท (หมายเหตุ คาใชจายสามารถถัวจายได
ทุกรายการ) 
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๑๐.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  10.๑  ประชาชนในชุมชนเห็นความสาํคัญและเกิดความตระหนักในผลกระทบจากการใชสารเคมี 
ในภาคครัวเรือน 
  10.2  ประชาชนในชุมชนมจีิตสํานึกในการจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกวิธีโดยการคัดแยกและ
สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดใหม 

10.3  เกิดการมีสวนรวมใหกลุมเกษตรกรในชุมชนลดละเลิกการใชสารเคมีในภาคการเกษตร         
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน    

10.4  เกิดการประสานความรวมมือระหวางประชาชนในชุมชน เทศบาล สวนราชการและกลุมเครือขาย     
ภาคประชาชนตางๆ ในการแกไขปญหาดานส่ิงแวดลอมจากสารเคมีและขยะมูลฝอยรวมกัน 

๑๑.  การวัดประเมินผล 
๑๑.๑  จากการสังเกตการมีสวนรวมของประชาชน 
๑๑.๒  แบบทดสอบความรูความเขาใจภายหลังการเขารับการอบรม 
๑๑.๓  วิเคราะหปญหาและอุปสรรค  พรอมรายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

ลําดับที่  8 
 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมของหายไดคืน 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เนื่องจากสภาพสังคมไทยในปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตามยุคโลกาภิวัตน   
สงผลใหวัฒนธรรม คานิยม คุณธรรม และจริยธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานของเด็กและเยาวชนไทยเลือนหายไป   
เห็นไดจากเด็กและเยาวชนไทยมีความประพฤติปฏิบัติไมอยูในหลักธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย  เชน ความไมเปน
กัลยาณมิตรกับผู อ่ืน,การลักเล็กขโมยนอย,ขาดความกตัญู, และประพฤติตนไมเปนแบบอยางที่ดีของสังคม                   
เปนตน  ดังนั้นทางโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  จึงมองเห็น
คุณคาดานคุณธรรม จริยธรรมตามหลักจารีตประเพณีของไทยอันดีงาม จึงควรปลูกฝงใหผูเรียนไดเรียนรูและมีบทบาท
มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมไทย และเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมอยูในสังคมปจจุบันไดอยางมีคุณภาพ                     
และมีความสุข 

๓. วัตถุประสงค 
เพื่อปลูกฝงนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร รอยละ ๘๐ มีคณุธรรม จริยธรรม และ      

มีความซื่อสัตยสุจริต 

๔  เปาหมาย/ผลผลิต 
     ดานคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถ
ประพฤติปฏิบัติตนใหมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักจารีตประเพณีของไทย และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดในสังคม
ปจจุบัน 
       ดานปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี       
รอยละ ๘๐ สามารถประพฤติปฏิบัติตนใหมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักจารีตประเพณีของไทย และสามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดในสังคมปจจุบัน 

 
 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
      โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร  
๖. วิธีดําเนินการ 

6.1  ศึกษาขอมูลเก่ียวกับการจัดโครงการและกิจกรรม 
6.2  ประชุมคณะทํางานที่เก่ียวของเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม 
6.3  ประชาสัมพันธโครงการใหกลุมเปาหมายทราบ 
6.4  ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไว 
6.5  ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมในโครงการ 
6.6  สรุปผลการดาํเนินการและรายงานผล 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
         ตั้งแต เดือนตุลาคม ๒๕60 ถึงกันยายน ๒๕61 
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๘. งบประมาณดําเนินการ 
   ๕,๐๐๐ บาท 

 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
   โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร 

๑๐ ตัวชี้วัด/ ผลลัพธ 
  นักเรียนมีจิตสํานึกในดานความซื่อสัตยสุจริต เก็บของหายแลวสามารถสงคืนเจาของ 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับที่  9 
 

 

๑.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
           กิจกรรมโตไปไมโกง 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ปจจุบันการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหา                    
ท่ีสะทอนวิกฤตการณดานคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกปญหาไดอยางยั่งยืนไดน้ัน คนในสังคม
ตองมีคานิยมในการรักความดี และรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุม
เด็กและเยาวชน ซึ่งคาที่นิยมท่ีถูกตองนี้จะเปนรากฐานสําคัญเพื่อทําใหเด็กเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ                       
และเปนการปองกันและแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่นท่ีไดผลท่ีสุด หลักสูตรคบเด็กสรางบาน “โตไปไมโกง” มุงหลอ
หลอมปลูกฝงใหเด็กเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ เปยมไปดวยคานิยมและคุณสมบัติที่พึงปรารถนา ไดแก ซื่อสัตย
สุจริต          มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสวนรวม รักในความเปนธรรม ยึดหลักความพอเพียงในชีวิต ซึ่งเปน
รากฐานในการสรางภูมิคุมกันตอการทุจริตและประพฤติมิชอบ และตอตานการเอารัดเอาเปรียบ เปนการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร                    “โตไปไมโกง”เนนที่ตัวผูเรยีนเปนสําคัญ 
  ดังน้ัน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน จึงไดตระหนักถึงความสําคัญของการสรางจิตสํานึก                         
เพื่อตอตานการสุจริตคอรรัปชั่น จึงไดจัดกิจกรรมโตไปไมโกงข้ึนมา เพื่อสนองนโยบายของรฐับาล 

๓. วัตถุประสงค 
๓.1  เพื่อชวยสรางชาติและตอตานการทุจริต ไดแก การซื่อสตัยสุจริต การมีจิตสาธารณะ ความเปนธรรม

ทางสังคม การมคีวามรบัผิดชอบในหนาท่ี การดําเนินชวิีตอยางพอเพียง  
๓.๒ เพื่อสรางจิตสํานึกคุณธรรมของผูเรยีน ไมเห็นแกตัว ไมเอารดัเอาเปรียบ รูจักผิดชอบชั่วดี

สามารถแยกแยะความดีความชั่วเพื่อเปนภูมิคุมกันตอปญหาทุจริตคอรรัปชั่น 
๓.2 เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะ เปนคนดี  คนเกง และมีความสุข 
๓.๓ เพื่อปลูกฝงคานิยมและพัฒนาจิตสาํนึกที่ดีงามในหนาท่ีมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
๓.๔ เพื่อสงเสริมสรางจิตสํานกึและตระหนักในความซื่อสัตย สุจริต 

            ๓.๕ เพื่อสรางจิตสํานึกและตระหนักในการตอตานการทุจริตในทุกดาน 
           ๓.๖ เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
 

๔.เปาหมาย/ผลผลิต 
            4.1 เด็ก เยาวชนและนักเรียน  

4.2 ผูปกครองนักเรียน 
  4.3 ตัวแทนชุมชน 
 

๕.พื้นที่ดําเนินการ  
            โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน 
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๖.วิธีดําเนินการ 
๖.1  ประชุมและแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  
๖.2  กําหนดงานและกําหนดตัวบุคคลรับผิดชอบงาน เสนอโครงการเพื่ออนุมัติและจัดทาํปฏิทินปฏิบัติงาน 
๖.๓ ดําเนินงานตามกิจกรรมดังตอไปนี้ 

๖.3.1 ประชุมชี้แจงเพื่อกําหนดกิจกรรม 
๖.3.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร“โตไปไมโกง”ทุกสัปดาห โดยสอดแทรกกับรายวิชา

ลูกเสือ - เนตรนารี ในระดับชั้นประถมศกึษาปที่ ๑ - ๖ และในระดับอนุบาลสอดแทรกกับกิจกรรมการเรียนรูทั้ง ๖ กิจกรรม 
                      ๖.3.3 รายงานผลการจัดกิจกรรมหลักสูตร“โตไปไมโกง”ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน ใหกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นไดรับทราบถึงแนวทางการจัดกิจกรรม 
  ๖.4 ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ 
 

๗.ระยะเวลาดําเนินการ 
            ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  ตลอดปการศกึษา 
 

๘.งบประมาณดําเนินการ 
            ๒,000 บาท  
 

๙.ผูรับผิดชอบ 
            โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน 
 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
       10.1  เด็ก เยาวชน นักเรียน ผูปกครองและตัวแทนชุมชนมีจิตสาํนึกการตอตานการทุจริต          
ท้ังโรงเรียน 
       10.2   เด็ก เยาวชน นักเรียน ผูปกครองและตัวแทนชุมชนมีภูมิคุมกันตอปญหาทุจริตคอรรัปชั่นมากขึ้น 
       10.3   เด็ก เยาวชน ผูปกครองและตัวแทนชุมชน มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมมากข้ึน 
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รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

ลําดบัที่  10 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมมีความสําคัญตอชีวิตมนุษย โดยเฉพาะในสังคมเมือง                            

ท่ีมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจไมวาจะเปนการคมนาคม ธุรกิจการคา และการทองเที่ยว ซึ่งมีแนวโนมขยายตัวมากขึ้น 
ประกอบกับจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงกอใหเกิดการใชทรัพยากรโดยไมคํานึงถึงผลกระทบสงผลใหสิ่งแวดลอม
เสื่อมโทรม เกิดมลพิษตางๆ ปญหาดานสุขภาพอนามัย และปญหาสังคม จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ทุกฝาย                        
จะตองรวมมือกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสิ่งสําคัญคือ ความรวมมือจากประชาชนในทองถ่ินน้ัน ๆ 

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมีพื้นที่ในเขตการปกครอง จํานวน ๙.๐๑๓ ตารางกิโลเมตร มีแมน้ําทาจีน
ไหลผานกลางพื้นที่  แบงชุมชนออกเปน ๒ ฝง โดยเฉพาะชุมชนฝงตะวันออกที่เปนแหลงศูนยกลางของการคา               
ประสบปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญหลายดาน ไดแก ปญหาดานขยะมูลฝอย น้ําเสีย  มลพิษดานอากาศ เปนตน แตปญหานั้น
ยังไมมีความรุนแรงมากนักเนื่องจากเทศบาลมีแผนการดําเนินงานและการสรางเสริมจิตสํานึกใหประชาชน                           
อยางสมํ่าเสมอ 

ดังนั้น เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  จึงจัดทําโครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอมขึ้น  โดยจัดอบรม
ใหความรูแกเยาวชนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  เพื่อสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม            
เพื่อสรางจิตสํานึกใหกับเยาวชนในทองถ่ินไดเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอมในปจจุบัน  โดยเฉพาะเยาวชน
ท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการเผยแพรความคิดใหแกผูปกครองและขยายแนวคิดสูเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนตอไป  

3. วัตถปุระสงค 
3.1 เพื่อใหเยาวชนไดรับความรู ความเขาใจ และมีความตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอม 
3.๒ เพื่อปลูกจิตสํานึกใหกับเยาวชนและสามารถถายทอดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม                  

ไปสูญาต ิพี่นอง กลุมเพ่ือนและประชาชนทั่วไป  และความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
จัดการอบรมและศึกษาดูงานดานสิ่งแวดลอม ใหกับเยาวชนที่มีอายุระหวาง 11 – 15 ป      

จากสถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุร ีจํานวน  100  คน  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

6.วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทําโครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม เพื่อขออนุมตัิ 
6.2 ประสานการดําเนินงานกับโรงเรียนตางๆ และหนวยงานที่เก่ียวของ 
6.3 ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว ประกอบดวย 
  6.3.1 เชิญโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยโรงเรียนคัดเลือกเยาวชนที่มีอายุ

ระหวาง 11 – 15 ป จํานวนโรงเรียนละประมาณ 10 คน 
  6.3.2 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ และสถานที่จัดอบรม 
  6.3.3 จัดอบรมและศึกษาดูงานดานสิ่งแวดลอม 
  6.3.4 สรุปและประเมินผลการดําเนนิงาน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

8. งบประมาณดําเนินการ 
  โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  สังกัดสถานศึกษาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จํานวน 30 คน                   

ไดมีผลลัพธ ดังนี้ 
10.1  ทําใหเยาวชนไดรับความรู ความเขาใจ และมีความตระหนักถึงปญหาของสิ่งแวดลอมและ

มีจิตสาธารณะ 
10.๒  เยาวชนมีจิตสํานึกและสามารถเผยแพรแนวคิด และความรูไปสูบุคคลอ่ืนได 
10.3  เยาวชนที่ผานการอบรมสามารถเปนแกนนําของโรงเรียน ในการทํากิจกรรมเก่ียวกับสิ่งแวดลอม

ในโรงเรียนไดและสามารถนาํความรูไปพัฒนาสังคมทองถ่ินใหนาอยูตอไป 
10.๔  เยาวชนที่ผานการอบรมมีสวนรวมในการทํากิจกรรมอ่ืนๆดานสิ่งแวดลอมท่ีเทศบาลจัดขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


