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การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

“โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และศึกษาดูงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”
ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562

งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลวังเหนือ
อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง

คานา
การรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และศึกษาดูงาน ประจําปีงบประมาณ
๒๕๖2 ระหว่างวันที่ ๒9 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน ๒๕๖2 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ เพิ่มพูนทักษะ
ของบุคลากรเทศบาลตําบลวังเหนือ โดยมุ่งเน้นให้บุคลกรในองค์กรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายใต้
หลักธรรมมาภิบาล ระเบียบ วินัย เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และรูปแบบการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทีส่ ามารถนํามาปรับใช้ได้จริง อีกทั้งนําไปสู่การปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
โดยมีการจั ด ฝึ กอบรม การจั ดกิจ กรรมสั นทนาการ การจัด กิจกรรมการศึกษาดูงานฯ เพื่อแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ ซั ก ถามปั ญ หาและวิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านระหว่ า งองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การรายงานสรุปผลโครงการฝึ กอบรมฯ ดังกล่าวนี้ จะเป็น ประโยชน์
สํ า หรั บ บุ ค ลากรเทศบาลตํ า บลวั ง เหนื อ สามารถนํ า มาปรั บ ปรุ ง แนวทางการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการประสาน
ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ ในการทํ างานเป็ น ที ม มีส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา หรื อ ดํ าเนิ น กิ จ กรรม ร่ว มปรึ กษาหารื อ
เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานมีศักยภาพ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดี อันจะทําให้เกิดผลสําเร็จตามเปูาหมายที่กําหนดไว้

งานการเจ้าหน้าที่
เทศบาลตําบลวังเหนือ

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และศึกษาดูงาน
1. ชื่อโครงการ
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และศึกษาดูงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ กําหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ําเสมอ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้
เกิดผลสั มฤทธิ์และพระราชกฤษฎีกา กอปรกับแผนพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ 2561-2563 ของ
เทศบาลตําบล วังเหนือ กําหนดการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๔๕
หมวด ๑๔ ส่วนที่ ๔ ข้อ ๒๙๔ “ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ” และภายใต้
การเปลี่ย นแปลงในกระแสโลกปั จ จุ บัน ที่ปรับเปลี่ ยนอย่างรวดเร็ว สลั บซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จําเป็นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม โดยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ทั้ง
ข้าราชการ ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง โดยสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่าง
เท่าทัน ควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร
ในองค์กรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ สร้างจิตสํานึกรักองค์กร สร้างแนวคิดใหม่ ๆ เพื่ อให้ปรับใช้ตามระยะเวลาที่
เปลี่ ย นไป ประพฤติ แ ละปฏิ บั ติ ต นอยู่ ใ นกรอบของศี ล ธรรมและจริ ย ธรรม มี คุ ณ ธรรม สามารถนํ า หลั ก ของ
พระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายใน
องค์กร ซึ่งในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมาก
ขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดนและปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม การขาด
ระเบียบวินัย ปัญหาการทํางานที่ไม่มีความสุข ปัญหาความสามัคคีในองค์กร เป็นต้น
ดังนั้น เทศบาลตําบลวังเหนือ ซึ่งเป็นส่วนราชการท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนได้ ตระหนักและเล็งเห็น
ถึง ความสํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ของการเพิ่ มพู น ความรู้ แ ละประสบการณ์ ข องผู้ บริ ห ารท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาเทศบาล
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติราชการควบคู่กับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคน
โดยใช้คุณธรรมเป็น พื้นฐาน ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมือ งที่ดีและดํารงชีวิตตามพระราชดํารัสปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้คู่คุณธรรม จึงได้จัดทําโครงการ
ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และศึกษาดูงาน ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตําบล
วังเหนือ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อ ศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ที่
ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล มีแนวทางการจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้างเครือข่ายการทํางานอย่างมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน และเพื่อผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตําบลวังเหนือ จัก
ได้รับแนวทางในการดําเนินชีวิต ตลอดจนการใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนใน
พื้นที่ในท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์สูงสุดเพื่อศึกษาและเป็นแบบอย่างในฐานะข้าราชการและพนักงานของรัฐที่ดี
ภายใต้ “คุณธรรมน้อมนําจิตสร้างแนวคิดใหม่ในองค์กร”ต่อไป

-23. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินการบริการสาธารณะ ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น ,
สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตําบลวังเหนือ
๓.๒ เพื่อเพิ่มพู น ความรู้ เกี่ ย วกั บอํา นาจหน้ าที่ต ามที่ กฎหมายได้ บัญญั ติไว้ กฎหมายและระเบี ยบที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น , สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร
ของเทศบาลตําบลวังเหนือ
3.3 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตําบลวังเหนือ ได้ไปศึกษาดู
งานเกี่ยวกับการดําเนินการบริการสาธารณะตามมาตรฐานการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และทําให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการแก้ไขปัญหาในทุกมิติของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
3.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการ
ดําเนินชีวิต และนําหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
3.5 เพื่อให้ผู้ เข้ารับ การอบรมมีความรักสามัคคี เสริมสร้างความรับผิ ดชอบและการเป็นผู้ นํา -ผู้ ตาม
รวมทั้งแนวทางการสื่อสาร การประสานงานที่ลดความขัดแย้งภายในองค์กร มีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ในองค์กร
4. เป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 35 คน ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลวังเหนือ (รายชื่อ ตามผนวก ข. แนบท้ายโครงการ)
5. วิธีดาเนินการ
5.1 จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารเทศบาล
5.2 ประชุมพนักงานเทศบาล เพื่อแจ้งเรื่องการดําเนินโครงการ
5.3 ประสานงานกับวิทยากร/บุคคล/สถานที่
5.4 จัดโครงการตามวันและเวลาที่กําหนด
5.5 ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินโครงการ ให้กับผู้บริหารทราบ
๖.ระยะเวลาและสถานที่ (ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562)
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 อบรมการบริหารงานราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีและการน้อม นํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้ในการปฏิบัติงาน,อบรม พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540,อบรมการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
และวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น,อบรมแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของเสียอันตรายตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ ห้องประชุมสํานักงาน
เทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

-3วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการการบริหารจัดการองค์กรที่ดีและบริการสาธารณะตาม
มาตรฐานการตรวจประเมิ น และการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ แนวทาง
การบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ เทศบาล
ตาบลพลับพลานารายณ์ และเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเรียนรู้แนวทางการปรับ
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งกับการดําเนินชีวิต ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง สวนลุงฉลวย จังหวัดจันทบุรี และฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร หลักสูตร คุณธรรมน้อมนําจิตสร้างแนวคิดใหม่ใน
องค์กร ณ โรงแรมที่พัก จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 1 มิถุนายน 2562
ฝึ ก อบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพและเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการทํ า งานเป็ น ที ม และทํ า
กิจกรรมทดสอบหลังการอบรม สรุปและอภิปรายการอบรมการศึกษาดูงาน ณ
โรงแรมที่พัก จังหวัดจันทบุรี
8. งบประมาณ
จากเทศบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ของเทศบาลตําบลวังเหนือ
อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ในแผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ในโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และศึกษาดูงาน จํานวน
315,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าอาหารเครื่องดื่ ม บัตรเข้าชม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังนี้ (ถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ)
ที่

1
2
3

4
5
6
7
8

รายการ

ค่าปูายไวนิล ขนาด 1.00x3.00 เมตร จํานวน 1 ผืน
ค่าเช่าที่พัก 2 วัน จํานวน 35 คนๆ ละ 700 บาท
29 พ.ค. 62 ค่าอาหาร จํานวน 35 คนๆ ละ 80 บาท = 2,800 บาท
30 พ.ค. 62 ค่าอาหาร จํานวน 35 คนๆละ 480 บาท = 16,800 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 35 คนๆ ละ 25 บาท = 875 บาท
31 พ.ค. 62 ค่าอาหาร จํานวน 35 คนๆละ 750 บาท = 26,250 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 35 คนๆ ละ 40 บาท = 1,400 บาท
1 มิ.ย. 62 ค่าอาหาร จํานวน 35 คนๆละ 750 บาท = 26,250 บาท
ค่ายานพาหนะจ้างเหมารถโดยปรับอากาศ จํานวน 1 คัน 5 วันๆละ 18,500 บาท
ค่าของที่ระลึก จํานวน 2 ชิ้นๆ ละ 700 บาท
ค่าเช่าสถานที่อบรม
ค่าสมนาคุณวิทยากร 3 คน
ค่าพาหนะเดินทาง(วิทยากร)ไป-กลับ ระยะทาง 169 กม.ๆ ละ 4 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สองแสนสองแปดพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

จานวนเงิน (บาท)

360.00
49,000.00
74,375.00

92,500.00
1,400.00
3,000.00
6,600.00
1,352.00
228,587.00

-49. วิธีการประเมินผล
โดยใช้การประเมินผลโครงการรายงานผลภายหลังการเข้ารับการฝึกอบรมและการเข้าศึกษาดูงานและ
วิธีการสังเกตจากพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมโครงการ
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
9.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตําบลวังเหนือ มีความรู้คู่
คุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร เรียนรู้การน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ การให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการและการดําเนินชีวิต
9.๒ ผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตําบลวังเหนือ ได้รับการ
เพิ่ ม พู น ความรู้ เ กี่ ย วกั บ อํ า นาจหน้ า ที่ ต ามที่ ก ฎหมายได้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ กฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9.3 ผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตําบลวังเหนือ ได้ ศึกษาดู
งานและได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ มีความเข้าใจในการดําเนินเกี่ยวกับการบริการสาธารณะของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกัน และแนวทางการแก้ไขปัญหาในทุกมิ ติของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

-5กาหนดการ
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และศึกษาดูงาน ประจาปีงบประมาณ 2562
เทศบาลตาบลวังเหนือ อาเภอวังเหนือ จังหวัดลาปาง
……………………………………….
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
เวลา 07.00 น. – 09.00 น. - ลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- พิธีเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้
- บรรยายและชี้แจงความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการศึกษาดูงาน
เวลา 09.00 น. – 10.30 น. - บรรยายเรื่องการบริหารงานราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี
และการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
โดย นายอนุสรณ์ ปันธิ ปลัดเทศบาลตําบลวังเหนือ
เวลา 10.30 น. – 12.00 น. - บรรยายเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โดย นางสาวลัดดาวรรณ์ สุขใหญ่ หัวหน้าสํานักปลัด
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. – 14.30 น. - บรรยายเรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนในระบบราชการและทบทวน
ประมวลจริยธรรมและวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โดย นายพิชัยยุทธ คําแดง นิติกรชํานาญการ
เวลา 14.30 น. – 16.30 น. - บรรยายเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ตามแนวทางนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
โดย นายกนกพันธุ์ ไชยฟู ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เวลา 16.30 น.
- เดินทางออกจากเทศบาลตําบลวังเหนือ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
เวลา 08.00 น.
- รับประทานอาหารเช้า
เวลา 09.30 น. – 12.00 น. - เข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตําบลพลับพลานารยณ์ จังหวัดจันทบุรี
เกี่ยวกับการบริการสาธารณะตามมาตรฐานการตรวจประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทาง
การบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย วิทยากรจาก ทต.พลับพลานารยณ์
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. – 16.00 น. - เข้าศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี ประเด็นศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรที่ดี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนว
ทางการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย วิทยากรจาก ทม.ขลุง
เวลา 16.00 น.
- เข้าที่พัก
เวลา 17.00 น.
- รับประทานอาหารเย็น
เวลา 18.00 น. – 20.00 น. - อภิปรายและสรุปการศึกษาดูงาน
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เวลา 08.00 น.
- รับประทานอาหารเช้า
เวลา 09.30 น. – 12.00 น. - เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดจันทบุรี
เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรแบบผสมผสานอย่างปลอดภัย ตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเรียนรู้แนวทางการปรับใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับการดําเนินชีวิต โดย นายฉลวย จันแสง
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. – 16.00 น. - ฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร
หลักสูตร คุณธรรมน้อมนําจิตสร้างแนวคิดใหม่ในองค์กร
โดย จ่าเอกสมปอง สิงห์ศก นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ อบต.พระเพลิง
เวลา 16.00 น.
- เข้าที่พัก
เวลา 17.00 น.
- รับประทานอาหารเย็น
เวลา 18.00 น. – 20.00 น. - อภิปรายและสรุปการศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม
วันที่ 1 มิถุนายน 2562
เวลา 08.00 น.
- รับประทานอาหารเช้า
เวลา 09.30 น. – 12.00 น. - ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการทํางานเป็นทีม
โดย นายสมปอง สิงห์ศก นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ อบต.พระเพลิง
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น.
- กิจกรรมทดสอบหลังการอบรม
เวลา 17.00 น.
- รับประทานอาหารเย็น
เวลา 18.00 น. – 19.00 น. - อภิปรายและสรุปการฝึกอบรม
เวลา 19.30 น.
- เดินทางกลับจังหวัดลําปาง
วันที่ 2 มิถุนายน 2562
เวลา 10.00 น.
- กลับจังหวัดลําปางโดยสวัสดิภาพ
***********************
หมายเหตุ : พักรับประทานเครื่องดื่มและอาหารว่าง ช่วงเช้า 10.30-10.45 น. ช่วงบ่าย 14.30-14.45 น.
(กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

-7สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และศึกษาดูงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
ระหว่างวันที่ ๒9 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน ๒๕๖2
..............................................
วันที่ 29 พฤษภาคม ๒๕๖2
- เจ้าหน้าที่โครงการฯ รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งแจกเอกสารประกอบการบรรยาย
ให้ความรู้ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องซักซ้อมการเดินทางไปศึกษาดูงานฯ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับฟังบรรยายพิเศษ
ให้ความรู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงประสบการณ์ การทํางาน และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ตลอดจนซักถามปัญหาต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑. หัวข้อ เรื่อง “การบริหารงานราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีและการน้อมนําหลักปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้ในการปฏิบัติงาน” โดย นายอนุสรณ์ ปันธิ ปลัดเทศบาลตําบลวังเหนือ มีรายละเอียด
ดังนี้
“ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ” ธรรมาภิบาล(Good Governance) ถือเป็นหลัก
ของการบริ ห ารสาธารณะที่ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ หลั ก การประชาธิ ป ไตยแบบมี ส่ ว นร่ ว มและให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ
ประชาชนเพื่อมุ่งให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 1. เพื่อให้
เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ 4. ไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทัน
ต่อสถานการณ์ 6. ประชาชนได้รับความอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองต่อความต้องการ 7. มีการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ
ความสําคัญของธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี มีหลักพื้นฐาน 6 ประการ คือ
1. หลักนิติ ธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกต้อง เป็นธรรม การดําเนินการให้ ถูกต้องตามหลั ก
กฎหมาย การกําหนดกฎ กติกา และมีการปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดโดยคํานึงถึงสิ ทธิ
เสรีภาพ ความยุติธรรมของประชาชน
2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็น
นิสัย
3. หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไก
การทํางานขององค์กรทุกองค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
4. หลักการมีส่วนร่ วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ ประชาชนมีส่ ว นร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็ น
ตัดสินใจปัญหาสําคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยวิธีการแสดงความคิดเห็น การตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ การทํา
ประชาพิจารณ์ การร่วมลงประชามติ หรืออื่นๆที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม
การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่
แตกต่างและความกล้าทีจ่ ะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทําของตนเอง

-86. หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช่ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยการรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มี
คุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และมีการรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
การใช้ห ลักธรรมภิบ าลทํา ให้ องค์การสามารถเพิ่มประสิทธิภ าพการบริห ารงานได้ อีกทั้งยังเป็นกลไก
ในการควบคุมติดตามและตรวจสอบ โดยมีประชาชนหรือ องค์กรภายนอกมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อปูองกันไม่ใ ห้เกิด
ความเสียหายแก่การบริหารองค์กร เพราะการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์การ เป็นการสร้างสํานึกที่ดีในการ
บริหารงาน และการทํา งานในองค์กร และจัดระบบที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามสํานึกที่ดี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
ของการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สิ้นเปลือง การติดตามการทุจริต ความโปร่งใส โดยคํานึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่จะได้รั บผลกระทบ เนื่ องจากผู้ที่ได้รั บผลกระทบจากการปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ นั้น จะเกี่ยวข้องกับ
ประชาชนโดยตรง
“เศรษฐกิจ พอเพียง เป็ นปรัช ญาที่ชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติให้ดําเนินไปในทางสายกลาง
โดยความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัว
ที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง อย่างยิ่งในการนําวิช าการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและ
การดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในทุกระดับ ให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความ
อดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง อย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี”
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้งหลักคิดและแนวทางการปฏิบัติตน ในการดําเนินชีวิต โดยเน้นการ
ปฏิบัติตนบนทางสายกลาง เพื่อให้สามารถ พึ่งตนเองได้ คุณลักษณะที่สําคัญของความพอเพียง มี ๓ ประการ คือ
๑. ความพอประมาณ ๒. ความมีเหตุผล
๓. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง
ในการดําเนินชีวิตให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งเงื่อนไขความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ดังนี้
1. ความรู้
2. คุณธรรม
แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต
ความพอประมาณ (รู้กิน) : กินแต่พอเพียง ไม่ซื้อ/ทําอาหารมากเกินความจําเป็น/เหลือทิ้ง : กินอาหาร
ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพตามวัย : ดําเนินชีวิตอย่างมีสติ ลด ละ เลิกอบายมุข ไม่ดื่มของมึนเมา ไม่มั่วสุมยาเสพติด
ไม่เที่ยวกลางคืน : การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน เช่น ปลูกผักสวนครัว หรือเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคเองตามความ
เหมาะสม
ความมีเหตุผล+การมีภูมิคุ้มกัน (รู้อยู่) : ใช้เสื้อผ้าให้คุ้มค่า คุ้มราคา ไม่มีมากเกินไป : ใช้ของใช้ในบ้าน
เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ผงซักฟอก ฯลฯ อย่างประหยัด คุ้มค่า หรืออาจทําเองไว้ใช้ในบ้าน : มีการคัดแยกขยะ
และการผลิตปุ๋ยชีวภาพ/น้ําหมักไว้ใช้เอง : ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟูาทิ้งไว้ ปิดดวงไฟที่ไม่จําเป็น : สร้างบ้านให้
พอเหมาะ กับจํานวนคนและฐานะ : ใช้ยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตามความจําเป็น : วางแผนการ
ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล
การใช้ความรู้+การมีคุณธรรม (รู้ใช้) : ขวนขวาย ใฝุหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ :
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ศึกษาข้อมูลให้รอบคอบ รอบด้าน และพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น : ประกอบ
สัมมาชีพ ด้ว ยความสุ จริ ต มีความขยันขันแข็ง ประหยัด อดออม มีการจดบัญชีครัวเรือน ตัดทอนค่าใช้จ่าย
ที่ไม่จําเป็น เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ : รู้รักสามัคคี มีน้ําใจ รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูล : ปฏิบัติตนตาม
วิถีประชาธิปไตย ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

-92. หัวข้อ เรื่อง “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” โดย นางสาวลัดดาวรรณ์ สุขใหญ่
หัวหน้าสํานักปลัด มีรายละเอียด ดังนี้
“พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด.....เหตุผลของการมี
กฎหมายข้อมูลขาวสารของราชการนั้น เนื่องจาก ในระบบประชาธิปไตยการให้ประชาชนมีโอกาสในการได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพื่อที่ประชาชนจะได้สามารถแสดงความคิดเห็น
และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตามความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้รัฐบาลมีการบริหารที่ประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพโปร่งใส และเป็นไปเพื่อประชาชนมากยิ่งขึ้น”
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เป็นกฎหมายที่รองรับ "สิทธิได้รู้"ของประชาชน
โดยได้กําหนดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลขาวสารของราชการ และกําหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และ เจ้าหน้าที่
ของรัฐให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรองรับและคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับ
นี้มีแนวคิดหลักการ ดังนี้
1. ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆของรัฐโดยกําหนดข้อยกเว้นให้
ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนใช้สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการมีส่วนรวมในการกําหนดนโยบาย และตรวจสอบการใช้
อํานาจรัฐให้เป็นไปอย่างโปุรงใส อันเป็นหลักการพื้นฐานที่สําคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย
2. รับรองสิ ทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในครอบครองของ
หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ สิทธิในการขอคําปรึกษา สิทธิในการตรวจสอบดูข้อมูล สิทธิในการขอข้อมูลข่าวสารอื่นใด
ของราชการ สิทธิในการขอสําเนาหรือสําเนาที่มีการรับรองสิทธิในการได้รู้ถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการในการ
ดําเนินการแทนผู้เยาว์ สิทธิในการร้องเรียนและสิทธิในการอุทธรณ์
3. ข้อมูลข่าวสารของราชการเกือบทั้งหมดหรือ ส่วนใหญ่สามารถเปิดเผยได้ ภายใต้หลักการ
ที่ว่า "เปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้น" โดยข้อยกเว้นจะมีได้เฉพาะกรณีที่มีกฎหมายกําหนดว่าไม่ต้องเปิดเผย
เท่านั้น
สิทธิของประชาชนตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
1. สิทธิในการขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540
2. สิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการบุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม
ย่อมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนา หรือ ขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 9
ได้
3. สิทธิขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการ นอกจากข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
หรือที่จัดไว้ให้ประชาชนเขาตรวจดูได้แล้ว
4. สิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
5. สิทธิในการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง รวมทั้ง
มีสิทธิอุทธรณ์ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคําสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารนี้
6. สิทธิในการดําเนินการแทนผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือเจ้าของ
ข้อมูลที่ถึงแก่กรรม
7. สิทธิในการร้องเรียนเมื่อเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัด พิมพ์ข้อมูลที่กําหนดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าหรือเห็นว่าต้นไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร

-103. หัวข้อ เรื่อง “การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนในระบบราชการและทบทวนประมวลจริยธรรมและวินัยของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น” โดย นายพิชัยยุทธ คําแดง นิติกรชํานาญการ มีรายละเอียด ดังนี้
“ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐ
ไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทําให้ตัดสินใจได้ยากในอันที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดความเป็นธรรมและปราศจากอคติ” โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญ ๓ ประการ คือ
องค์ประกอบประการแรก คือ ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private interest) หรือผลประโยชน์ส่วน
บุคคล (Personal interest) ซึ่งผลประโยชน์นี้อาจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงผลประโยชน์ในรูปแบบ
อื่นๆที่ทําให้ผู้ได้รับพึงพอใจ ส่วนนี้โดยตัวมันเองแล้วไม่เสียหายอะไรเพราะใครๆ ก็แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนกัน
ทั้งนั้น เช่น การหางานใหม่ที่มีรายได้ที่ดีกว่าเก่า แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผลประโยชน์นี้ไ ปแย้งกับผลประโยชน์
ส่วนรวม
องค์ประกอบที่สอง คือ การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้สถานะและขอบเขตอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
หรือเจ้าพนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพื้นฐานในวิชาชีพตน ทั้งนี้เพราะอํานาจหน้าที่ที่มีอยู่เกิดจากการมี
ตําแหน่ง หรือการเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
องค์ประกอบสุดท้าย คือ เมื่อผลประโยชน์ที่ขัดแย้งนั้นไปแทรกแซงการตัดสินใจ หรือการใช้
วิจารณญาณในทางใดทางหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อย
1. การนําทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ข องหน่วยงานติดต่อ
ธุระส่วนตัว นํารถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น
2. การใช้อํานาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทํางาน
3. การรั บ งานนอกแล้ ว ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ห น่ว ยงานของตน เจ้าหน้าที่ ของรัฐ อาศัย
ตําแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการให้บริษั ทเอกชน เจ้าหน้าที่รัฐนําเวลาราชการไปทํางาน
ส่วนตัว
4. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มี การตัดสินใจที่
เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น
5. การให้ของขวัญหรือของกํานัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มิชอบ
6. การซื้อขายตําแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้
ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับ ตําแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ
7. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
8. การใช้ตําแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้ าที่ของ
รัฐ ใช้อํานาจหน้าที่ทําให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝุายจัดซื้อจัดจ้างทําสัญญา
ซื้ออุปกรณ์สํานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง

แผนภาพรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
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การรับประโยชน์ต่างๆ
(Accepting benefits)

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/
เงินบริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน

การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing)
หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)

มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับ
หน่วยงานต้นสังกัด

การทํางานหลังจากออกจากตําแหน่ง
สาธารณะหรือหลังเกษียณ
(Post-employment)

ลาออกจากหน่วยงานเพื่อไปทํางาน
ในหน่วยงานที่ดําเนินธุรกิจประเภท
เดียวกัน

การทํางานพิเศษ (Outside
employment or moonlighting)

ตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือ
รับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด

การรับรู้ข้อมูลภายใน
(Inside information)

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง

การใช้สมบัตขิ องหน่วยงานเพื่อ
ประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว
(Using your employer’s
property for private advantage)

การนําโครงการสาธารณะลงในเขต
เลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง
(Pork-belling)

นําทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้
ในงานส่วนตัว

รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่
ตนเอง หรือการใช้งบสาธารณะ
เพื่อหาเสียง

-12มาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง เพื่อให้
ยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ดังนี้
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
“ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย”
วินัยข้าราชการต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ
1. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
2. ไม่อาศัยตําแหน่งหน้าที่ราชการ หาประโยชน์ให้แก่ตนเอง/ผู้อื่น
3. ปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมิชอบ/โดยทุจริต
4. ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย
5. ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี/ความก้าวหน้าแก่ราชการ ด้วยความตั้งใจ เอาใจใส่ และรักษา
ประโยชน์ของทางราชการ
6. อุทิศเวลาให้แก่ราชการ ไม่ละทิ้ง/ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
7. ไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
8. รักษาความลับของทางราชการ
9. ไม่หาประโยชน์อันอาจทําให้เสียความเที่ยงธรรม/ เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่
10. ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการในห้างหุ้นส่วน/บริษัท
11. วางตนเป็นกลางทางการเมือง
4. หัวข้อ เรื่อง “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตามแนวทางนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล”
โดย นายกนกพันธุ์ ไชยฟู ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียด ดังนี้
จากสถานการณ์และปั ญหาขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันประกอบด้วยหลายสาเหตุปัจจัยและ
จําเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน กระทรวงมหาดไทยหนึ่งในหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ในการ
ดํ า เนิ น การบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่
ในด้านต่าง ๆ เช่น ขยะมูลฝอยไม่ได้รับการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง การบริหารจัดการของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ
ยังขาดประสิทธิภาพ และขยะมูลฝอยชุมชนไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ กระทรวงมหาดไทย
จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางประชารัฐ ประจาปี พ.ศ.
2562 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนให้เกิ ดความต่อเนื่อง และเป็นไปตามแผนแม่บท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 -2564)

-13การดาเนินการและเป้าหมาย
1. กําหนดเปูาหมายโดยยึดจากแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 –
2564)
2. วิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศ เพื่อนํามาเป็นฐาน
คิดในการสร้างมาตรการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน (Area – Base Problems)
3. กําหนดกรอบการดําเนินงาน 3 ขั้นตอนในการวางแผนและกําหนดมาตรการ คือ ต้นทาง
กลางทาง และปลายทาง
ต้นทาง
ลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด
กลางทาง
เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปลายทาง
ขยะมูลฝอยได้รับการกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. การนําหลัก 3Rs หรือ 3 ช คือ 3 Rs: Reduce Reuse และ Recycle หรือ 3 ช: ใช้น้อย
ใช้ซ้ํา และนํากลับมาใช้ใหม่ และหลักประชารัฐ ประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา
ภาคศาสนา ภาคประชาสังคมและประชาชน นํามาใช้ในการแก้ไขปัญหา
5. การนํ านโยบายของนายกรั ฐ มนตรี มาใช้ กํ าหนดแนวทางการดํ าเนิ นการ อาทิ โครงการ
“1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และโครงการ “ห้องน้ําท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย”
6. การนํากรอบนโยบายสําคัญของกระทรวงมหาดไทยมาใช้ในการกําหนดแนวทางดําเนินการ
เป้าหมายตามแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
เป้าหมาย
1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวม
และส่งไปกําจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยก
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้น
ทาง

ปี พ.ศ. /ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)
2559 2560 2561 2562 2563 2564
50
55
60
65
70
75
75

85

95

100

100

100

5

10

15

20

25

30

5

10

20

30

40

50

หมายเหตุ : 1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หมายถึง ปริมาณขยะมูลฝอยที่นาไปกาจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ รวมกับปริมาณขยะมูลฝอยที่นาไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
การผลิตเชื้อเพลิง (RDF) การเผาพร้อมระบบควบคุมมลพิษ เป็นต้น
2.ขยะมูลฝอยตกค้าง หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ถูกนาไปทิ้งในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและไม่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ไม่รวมขยะมูลฝอยที่ทิ้งหรือค้างตามพื้นที่วา่ งทั่วไปตั้งแต่อดีตจนถึงปี 2558
3.ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หมายถึง ขยะมูลฝอยตกค้างถูกนาไปฝังกลบอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ หรือแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง/พลังงานไฟฟ้า นาส่งเป็นวัตถุดิบให้โรงงานปูนซีเมนต์ หรือส่งไปเตาเผารวมถึงการ
นาไปใช้ประโยชน์
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ภาคเช้า ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตําบลพลับพลานารายณ์ จังหวัดจันทบุรี ในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การกําจั ดขยะและบํ าบั ดน้ํ าเสี ย ตามแนวพระราชดําริ ภาคตะวันออก จั นทบุรี และศูนย์การเรียนรู้โ ครงการ
ตามแนวพระราชดํ า ริ ฯ 7 ทศวรรษการครองราชย์ 23 หลั ก การทรงงานในพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสิทธิภาพตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียงและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และได้รับ ความรู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงประสบการณ์
การทํางาน ร่ ว มกิจ กรรมแลกเปลี่ ย นความคิดเห็ น ตลอดจนซักถามปัญหาต่างๆ ในหั ว ข้อบรรยายสรุป เรื่อง
“การบริ ห ารจั ดการบ้ านเมื องของเทศบาลตํา บลพลั บพลานารายณ์ และการคัดแยกขยะเปี ยกมาทําปุ๋ยหมั ก
ในกล่องคอนกรีต อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดย
ว่าที่ ร.ต.กิติเวช สายพัฒนะ ดังนี้
- ข้อคิดธรรมาภิบาลกับการทํางาน “บริการ” คือ งานของเรา
Service Mind
 ใคร คือ คนสําคัญที่สุด
 อะไร คือ งานที่สําคัญที่สุด
 เวลาใด คือ เวลาสําคัญที่สุด
- การปฏิบั ติง านตามหน้ าที่ ต้อ งเป็นไปเพื่อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน โดยใช้วิ ธีการบริห ารกิจ การ
บ้านเมืองที่ดี การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมิ นผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
- ปั จจั ย ที่เป็น ข้อจํ ากัดในการสร้างธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คือ ลั กษณะ
วัฒนธรรมทางสังคมที่ไม่เอื้อต่อหลักการประชาธิปไตย / ระบบอุปถัมภ์ / จิตสํานึกเพื่อสังคม
- แนวทางแก้ไข คือ ศึกษาและทําความเข้าใจให้ชัดเจน / สร้างฟื้นฟูจิตสํานึกเพื่อสังคม /ลงมือปฏิบัติ โดย
เริ่มจากตนเองและสร้างเครือข่าย
- หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วย
1.ศึกษาข้อมูล อย่างเป็นระบบ การที่จะพระราชทานพระราชดําริเพื่อดําเนินงานโครงการใด
โครงการหนึ่งนั้น จะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลพื้นฐานในเบื้องต้นจากเอกสาร แผนที่
สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และสอบถามจากราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่เป็นประโยชน์ครบถ้วน
เพื่อที่จะพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตรงความต้องการของประชาชน
2.ระเบิดจากข้างใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน มีพระราช
ดํารัสว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” นั้นหมายความว่า ต้องมุ่งพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้คนและครอบครัวใน
ชุมชนที่เข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การ
นําเอาความเจริญจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนและหมู่บ้าน ซึ่งหลายชุมชนยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือ
ตั้งตัว จึงไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและนําไปสู่ความล่มสลายได้
3.แก้ปัญหาจากจุดเล็ก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพในการ
แก้ไขปัญหา ทรงมองปัญหาในภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหาของพระองค์จะทรงเริ่มจากจุดเล็ก ๆ
(Micro) คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งว่า “…ถ้าปวดหัวก็คิด
อะไรไม่ออกเป็นอย่างนั้นต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน… มันไม่ได้เป็นการแก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปวดหัวก่อน
เพื่อที่จะให้อยู่ในสภาพที่คิดได้แบบ (Macro) นี้ เขาจะทําแบบรื้อทั้งหมด ฉันไม่เห็นด้วย อย่างบ้านคนอยู่ เราบอก

-15บ้านมันผุตรงนั้น ผุตรงนี้ ไม่คุ้มที่จะซ่อม เอาตกลงรื้อบ้านนี้ ระเบิดเลย เราจะไปอยู่ที่ไหน ไม่มีที่อยู่ วิธีทําต้องค่าย
ๆ ทํา จะไประเบิดหมดไม่ได้…”
4.ทําตามลําดับขั้น ในการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จําเป็น
ของประชาชนที่สุดก่อน ได้แก่ งานด้านสาธารณสุข เพราะเมื่อมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ก็จะสามารถทํา
ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ต่อไปได้ จากนั้นจะเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งจําเป็นในการประกอบอาชีพ
อาทิ ถนน แหล่งน้ําเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค รวมถึงการให้ ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เรียบ
ง่าย เน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถนําไปปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุด
5.ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ การที่จะพระราชทานพระราชดําริเพื่อดําเนินงานโครงการใด
โครงการหนึ่งนั้น จะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลพื้นฐานในเบื้องต้นจากเอกสาร แผนที่
สอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และสอบถามจากราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่เป็นประโยชน์ครบถ้วน
เพื่อที่จะพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตรงความต้องการของประชาชน
6.องค์รวม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีวิธีคิดอย่างองค์รวม (Holistic) ทรงมองสิ่ง
ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด อย่ า งเป็ น ระบบครบวงจร มองทุ ก สิ่ ง เป็ น พลวั ต ที่ ทุ ก มิ ติ เ ชื่ อ มต่ อ กั น ในการที่ จ ะพระราชทาน
พระราชดําริเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้น จะทรงมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยงดังเช่น
กรณีของ “ทฤษฎีใหม่” ที่พระราชทานเป็นแนวทางดําเนินชีวิตแก่ปวงชนชาวไทย อันเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพซึ่งพระองค์ทรงมองอย่างเป็นองค์รวม ตั้งแต่การถือครองที่ดินโดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทยประมาณ ๑๐ –
๑๕ ไร่ การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ําอันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการประกอบอาชีพ เมื่อมีน้ําในการทํา
การเกษตรแล้วจะส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้น และหากมีผ ลผลิ ตเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรจะต้องรู้จักวิธีการจัดการและ
การตลาด รวมถึงการรวมกลุ่มรวมพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อพร้อมที่จะออกสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคม
ภายนอกได้อย่างครบวงจร นั้นคือแนวทางการดําเนินงานทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1,2 และ 3 อย่างองค์รวม
7 .ไม่ติดตํารา หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีลักษณะการพัฒนาที่อนุโลม
และรอมชอมกับสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสภาพของสังคมจิตวิทยาของชุมชน เป็นการใช้ตําราอย่าง
อะลุ่มอล่วยกัน ไม่ผูกติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริง คือ “ไม่ติด
ตํารา”
8.ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประหยัดมากแม้เป็น
เรื่ องส่ วนพระองค์ดังที่ป ระชาชนชาวไทยเคยเห็ นว่า หลอดยาสี พระทนต์นั้นทรงใช้อย่างคุ้มค่าอย่ างไร ฉลอง
พระองค์แต่ล ะองค์ทรงใช้อยู่ เป็ นเวลานาน หรือแม้แต่ฉลองพระบาทหากชํารุดก็จะส่งซ่อมและใช้อย่างคุ้มค่า
ขณะเดีย วกัน การพัฒนาและช่ว ยเหลือราษฎรทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้ว ยความเรียบง่ายและประหยัด
ราษฎรสามารถทําได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งสิ่งที่มี อยู่ในภูมิภาคนั้นๆ มาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้อง
ลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนัก ดังพระราชดํารัวความตอนหนึ่งว่า “…ให้ปลูกปุา โดยไม่ต้องปลูก โดย
ปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติ จะได้ประหยัดงบประมาณ…”
9.ทําให้ง่าย ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทําให้
การคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดําริดําเนินไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน และที่สําคัญคือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศโดยส่วนรวม ตลอดจนสภาพทางสังคม
ของชุมชนนั้น ๆ ทรงโปรดที่จะทําสิ่งที่ยาก ให้กลายเป็นง่าย ทําสิ่งที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย อันเป็นการแก้ปัญหา
ด้วยการใช้กฎแห่งธรรมชาติเป็นแนวทางนั่นเอง ฉะนั้นคําว่า “ทําให้ง่าย” จึงเป็นหลักคิดสําคัญของการพัฒนา
ประเทศในรูปแบบของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

-1610.การมีส่วนร่วม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้ทุก
ฝุายทั้งสาธารณชน ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็ นและร่วมกันทํางาน
โครงการพระราชดําริ โดยคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนหรือความต้องการของสาธารณชนด้วย สําหรับ
วิธีการมีส่วนร่วมพระองค์ทรงนํา “ประชาพิจารณ์” มาใช้ในการบริหารจัดการดําเนินงาน ซึ่งเป็นวิธีการที่เรียบง่าย
ตรงไปตรงมา โดยหากจะทําโครงการใดจะทรงอธิบายถึงความจําเป็นและผลกระทบที่เกิดกับประชาชนทุกฝุาย
รวมทั้งผู้นําชุมชนในท้องถิ่น เมื่อประชาชนในพื้นที่เห็นด้วยแล้ว หน่วยราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและร่วมดําเนินการ
มีความพร้อม จึงจะพระราชทานพระราชดําริให้ดําเนินโครงการนั้น ๆ ต่อไป
11.ประโยชน์ส่วนรวม การปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และการพระราชทานพระราชดําริในการ
พัฒนาและช่วยเหลือพสกนิกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงระลึ กถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญ ดัง
พระราชดํารัสความตอนหนึ่งว่า “…ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่อ อาจ
รําคาญด้วยซ้ําว่า ใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัว
จะได้อะไร ขอให้คิดว่าคนที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้น มิได้ให้แน่ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะ
มีส่วนรวมที่จะอาศัยได้…”
12.บริการรวมที่จุดเดียว การบริการรวมที่จุดเดียวเป็นรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ
One Stop Services ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย โดยทรงให้ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริเป็นต้นแบบในการบริการรวมที่จุดเดียว เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนที่จะมา
ขอใช้บริการ จะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยจะมีหน่วยงานราชการต่างๆ มาร่วมดําเนินการและให้บริการ
ประชาชน ณ ที่แห่งเดียว
13.ทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าใจถึงธรรมชาติ และ
ต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการ
แก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ เช่น การแก้ไขปัญหาปุาเสื่อมโทรม ได้พระราชทานพระราชดําริ
“การปลูกปุาโดยไม่ต้องปลูก” ปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการฟื้นฟูธรรมชาติ หรือแม้กระทั่ง “การปลูกปุา ๓ อย่าง
ประโยชน์ ๔ อย่าง” ได้แก่ ปลูกไม้เศรษฐกิจ ไม้ผลและไม้ฟืน นอกจากได้ประโยชน์ตามประเภทของการปลูกแล้ว
ยังช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินด้วย พระองค์จึงทรงเข้าใจธรรมชาติและมนุษย์ที่อยู่อย่างเกื้อกูลกัน ทําให้คน
อยู่ร่วมกับปุาไม้ได้อย่างยั่งยืน
14.ใช้อธรรมปราบอธรรม ทรงนําความจริง ในเรื่องความเป็นไปแห่งธรรมชาติ และกฎเกณฑ์
ของธรรมชาติมาเป็นหลักการ แนวปฏิบัติที่สําคัญในการแก้ปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติ เข้าสู่
ระบบที่เป็นปกติ เช่น การนําน้ําดี ขับไล่น้ําเสีย เป็นการเจือจางน้ําเสียให้กลับเป็นน้ําดี ตามจังหวะการขึ้นลงตาม
ธรรมชาติของน้ํา
15.ปลูกปุาในใจคน เป็นการปลูกปุาลงบนแผ่นดินด้วยความต้องการอยู่รอดของมนุษย์ ทําให้
ต้องมีการบริโภคและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง เพื่อประโยชน์ของตนเองและความเสียหายให้แก่
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นการที่จะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมาจะต้องปลูกจิตสํานึกในการรักผืนปุาให้แก่คน
เสียก่อน ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งว่า “…เจ้าหน้าที่ปุาไม้ควรจะปลูกต้นไม้ ลงในใจคนเสียก่อน แล้ วคน
เหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง…”
16.ขาดทุนคือกําไร “…ขาดทุน คือ กําไร Our loss is our gain การเสีย คือ การได้
ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า และการที่คนอยู่ดีมีสุข เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้ …” จากพระราชดํารัสดังกล่าว
คือหลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรไทย “การให้” และ “การเสียสละ” เป็นการกระทํา
อันมีผลเป็นกําไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนได้

-1717.การพึ่งตนเอง การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ในเบื้องต้นเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
เพื่อให้ประชาชนมีความแข็งแรง พอที่จะดํารงชีวิตต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือการพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ใน
สังคมได้ตามสภาพแวดล้อม และสามารถ “พึ่งตนเองได้ ” ในที่สุด ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งว่า “…การ
ช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ ก่อนอื่นเป็นสิ่งสําคัญยิ่งยวด
เพราะผู้มีอาชีพ และฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได้ ย่อมสามารถสร้างความเจริญในระดับสูงขั้นต่อไป…”
18.พออยู่พอกิน การพัฒนาเพื่อให้พสกนิกรทั้งหลายประสบความสุขสมบูรณ์ในชีวิตได้เริ่มจาก
การเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภาคของประเทศ ได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ด้วยพระองค์เอง
จึงทรงสามารถเข้าพระราชหฤทัยในสภาพปัญหาได้อย่างลึกซึ้งว่ามีเหตุผลมากมายที่ทําให้ราษฎรตกอยู่ในวงจรแห่ง
ทุกข์เข็ญ จากนั้นได้พระราชทานความช่วยเหลือให้พสกนิกร มีความกินดีอยู่ดี มีชีวิตอยู่ในขั้น “พออยู่พอกิน”
ก่อน แล้วจึงขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป
19.เศรษฐกิจพอเพียง “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิต แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี ตั้งแต่
ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ให้ดําเนินไปบน “ทางสายกลาง” และเมื่อภายหลังได้ทรงย้ําแนวทางการแก้ไข
เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” จึงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
20.ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน “…คนที่ไม่มีความสุจริต คนที่ไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มัก
ง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สําคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตแลละความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทํางาน
สําคัญ ยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณ เป็นประโยชน์แท้จริงได้สําเร็จ…” พระราชดํารัส เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒ “…ผู้ที่มี
ความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้ มากกว่าผู้มีความรู้มากแต่ไม่มี
ความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ…” พระราชดํารัส เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๓
21.ทํางานอย่ างมีค วามสุข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเกษมสําราญ และทรงมี
ความสุขทุกคราที่จะช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเคยมีพระราชดํารัสครั้งหนึ่งความว่า “…ทํางานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะ
ให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการทําประโยชน์ให้กับผู้อื่น…”
22.ความเพียร การจะทําการใดๆ นั้น อาจจะต้องเจออุปสรรคมากน้อยเป็นเรื่องธรรมดา แต่
หากเรายอมแพ้แล้วก็คงจะไม่สามารถก้าวข้ามปัญหานั้นไปได้ ฉะนั้นแล้วเราควรมีความเพียรพยายามซึ่งจะช่วยให้
เราเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากต่างๆ และจะผ่านพ้นไปได้
23.รู้ รัก สามัคคี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดํารัสในเรื่อง “รู้ รัก สามัคคี” มา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีคุณค่าและมีความหมายลึกซึ้ง สามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย
รู้: การที่เราจะลงมือทําสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสี ยก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้ถึงวิธี
แก้ปัญหา
รัก: คือ ความรัก เมื่อเรารู้ครบถ้วนกระบวนความแล้วจะต้องมีความรัก การพิจารณาที่จะเข้าไป
ลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้นๆ คือ การสร้างฉันทะ
สามัคคี: การที่จะลงมือปฏิบัติควรคํานึงเสมอว่าเราจะทํางานคนเดียวไม่ได้ ต้องร่วมมือร่วมใจกัน
เป็นองค์กร เป็นหมู่คณะจึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
- การทําปุ๋ยหมักจากขยะเปียกในกล่องคอนกรีต วัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน ด้วยการ
คัดแยกขยะเปียกเพื่อทําปุ๋ยหมักในกล่องคอนกรีตตามแนวพระราชดําริ ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกในการนําไปปฏิบัติ
ประหยัดค่าใช้จ่าย และง่ายต่อการนําไปใช้ ซึ่งคน 1 คน ทําให้เกิดขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ประมาณ

-18ครึ่งกิโลกรัมต่อวัน ในกล่องคอนกรีตจะรับประชากรได้ประมาณ 4,000 คนต่อ 1 กล่องคอนกรีต สัดส่วนขนาด
กล่อง กว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.50 เมตร
ภายในกล่องเริ่มต้น
1. ปูพื้นทรายหนาประมาณ 10 ซม. ช่วยในการกรองเศษสิ่งที่จะเกิดจากการย่อยสลาย
2. ใส่ขยะหนาประมาณ 30-45 ซม.
3. ใส่ชั้นดินเป็นดินปุนความละเอียดสูงช่วยย่อยสลาย ใส่พอกลบหน้าหนาประมาณ 5
ซม. นับเป็น 1 ชั้น จากนั้นก็
4. ทําเป็นชั้นสลับดินกับขยะกันต่อไปเรื่อยๆ ประมาณ 3 ชั้น
5. หลังทําเสร็จให้รดน้ําดินจะมีตัวประจุ ที่จะไปช่วยรับอิเลคตรอนจากการย่อยสลายให้
สมบูรณ์ น้ําจะเป็นตัวพาเกิดการคลุกเคล้ากับตัวขยะได้ดีขึ้น และได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ

-19- การกําจัดขยะในครัวเรือนทําได้ง่ายๆ โดยใช้วงบ่อซีเมนต์ หรือ ใช้ถังพลาสติก (โดยแบ่งเป็นชั้นเหมือนใน
กล่องคอนกรีต) 1. เจาะถังใส่ท่อพีวีซี พื้นล่างสุดรองด้วยถ่านไม้
2. ใส่ทรายหนาประมาณ 4 ซม.
3. ใส่ขยะเปียกแห้ง กึ่งแห้ง ประมาณ 10 ซม.
4. ใส่ดินละเอียดประมาณ 3 ซม. นับเป็น 1 ชั้น ทําทั้งหมด 3 ชั้น สลับขยะกับดิน
5. รดน้ําให้ชุ่มหมักทิ้งไว้ 21-30 วัน ไม่ต้องปิดฝา ถ้าฝนไม่ตกรดน้ําสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

-20ภาคบ่าย ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าศึกษาดูงาน
การบริห ารจัดการองค์กรที่ดีและแนวทางการบริห ารจัดการขยะที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
โดยได้รับความรู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงประสบการณ์การทํางาน ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ตลอดจนซักถามปัญหาต่างๆ ในหัวข้อบรรยายสรุป เรื่อง “การบริหารจัดการองค์กรที่ดีของเทศบาลเมืองขลุง และ
การบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมของเทศบาล” โดย รองนายกเทศมนตรีเมืองขลุง และผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
- เทศบาลเมืองขลุง มีพื้นที่ทั้งสิ้น 3.18 ตารางกิโลเมตร หรือจํานวน 1,987.5 ไร่ ประชากรในเขต
เทศบาล ประมาณ 11,000 คน ได้ยกฐานะจากเทศบาลตําบลขลุงขึ้นเป็นเทศบาลเมืองขลุง ชุมชนเมืองขลุง
เป็นชุมชนที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากเป็นอําเภอที่มีส่วนผลไม้มากที่สุดอําเภอหนึ่ง
ของจังหวัดจันทบุรี รองลงมาคือ พาณิชยกรรมและบริการ
- การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เทศบาลเมืองขลุงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
และก้าวทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงได้ดําเนินงานตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
หรือธรรมาภิบาล ซึ่งหมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐภาคธุรกิจเอกชน
และภาคประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและตั้งอยู่ในความถูกต้องเป็นธรรมตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ดังนี้ 1 หลักนิติธรรม 2 หลักคุณธรรม 3 หลักความโปร่งใส 4 หลักการมีส่วนร่วม 5 หลักความ
รับผิดชอบ 6 หลักความคุ้มค่า
โดยได้ดําเนินงานตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีทั้ง 7 ด้าน ดังนี้
1 ด้านการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน เทศบาลเมืองขลุง ได้ยึดถือประชาชน
เป็นศูนย์กลางในการบริหารเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่ วนร่วมในการ
ทํางานเพื่อให้การดําเนินงานมีความโปร่งใสเปิดเผยได้ เช่น เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่า วสารของทาง
ราชการโดยจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและผลการดําเนินงานให้สาธารณชนทราบ นอกจากนี้เทศบาลได้เปิดโอกาส
ให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาท้องถิ่นโดยจัดทําเวที
ประชาคม เปิ ดเว็บ ไซต์เ ปิ ด ศูน ย์ รั บ เรื่ อ งราวร้ องทุ กข์ มี การออกแบบสอบถามด้ว ยรับฟั งความคิด เห็ น จาก
ประชาชน รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมกล้องวงจรปิดโดยเทศบาลเมืองขลุงทําการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน
เขตเทศบาลตลาดสดเทศบาล และภายในสํานักงานเทศบาล เพื่อเป็นการปูองกันให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
2 ด้านการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล
เมืองขลุงยึดหลักการบริหารราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ โดยมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ
ในการปฏิบัติงานร่วมกับส่ว นราชการอื่น โดยจัดทําโครงการร่วมกับโรงพยาบาลขลุงเพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิต
มีการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการแต่งตั้งคณะทํางานจากทุกภาคส่วน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล มีการจัดประชุมประชาคมเพื่อนํากิจกรรมและโครงการที่เป็นข้อเสนอของ
ประชาคมมาบรรจุ ไว้ในแผนพัฒ นาก่อนที่ จะทํางบประมาณรายจ่า ยประจํ าปี นอกจากนี้ มีการจัด ทําบันทึ ก
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงาน งานและผู้บริหารทุกภาคส่วนตลอดจนมีการวัดผลการปฏิบัติงาน
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อติดตามผลการดําเนินงานและรายงานต่อสภาเทศบาล
และประกาศให้ประชาชนทราบ
3 ด้านการบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจเทศบาลเมืองขลุง
ได้กําหนดเปูาหมายในแผนการดําเนินงานกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตลอดจนงบประมาณที่ใช้โดยเผยแพร่ให้

-21พนักงานและประชาชนทราบโดยทั่วกันมีการประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านสื่อโดยยึดหลักความ
โปร่งใสเป็นธรรมเกิดความคุ้มค่าและความชัดเจนในการปฏิบัติงานและมีการแก้ไขเหตุรําคาญภายในระยะเวลาที่
กําหนด
4 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองขลุงมีการกระจายอํานาจหน้าที่การตัดสินใจ
เพื่อพิจารณาสั่งการอนุญาตและอนุมัติให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมเพื่อลด
ขั้น ตอนการปฏิ บั ติ งานให้ เกิ ด ความสะดวกรวดเร็ว โดยจัด ทํ าเป็น คํ าสั่ ง และแผนภู มิขั้ น ตอนระยะเวลาการ
ดําเนินงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปทราบ
5 ด้านการปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองขลุงมีการพิ จารณา
ทบทวนปรับปรุงภารกิจ โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าสอดคล้องกับสถานการณ์และระเบียบกฎหมายโดยที่ผ่านมา
เทศบาลเมืองขลุงมีการปรับปรุงเทศบัญญัติมาแล้วรวม 5 เรื่อง ได้แก่ 1 เทศบัญญัติเรื่องการจําหน่ายอาหาร
และสะสมอาหาร 2 เทศบัญญัติเรื่องการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 3 เทศบัญญัติเรื่องกิจการที่เป็น
อัน ตรายต่อ สุ ข ภาพ 4 เทศบั ญญั ติเ รื่ อ งสุ ขลั กษณะของตลาดเทศบาล 5 เทศบัญ ญัต เรื่ องการควบคุม แหล่ ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย
6 ด้านการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เทศบาลเมืองขลุง
จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ป ระชาชนที่มารับบริการ ทั้งทางด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจน
อาคารสถานที่ เพื่ออํานวยความสะดวกสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความประทับใจให้กับประชาชน
ผู้มาใช้บริการ นอกจากนั้นยังมีการจัดทําประกาศประชาสัมพันธ์กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการแก่
ประชาชน ณ จุดบริการ
7 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เทศบาลเมืองขลุงมีการวัดผลสําเร็จและความคุ้มค่า
ของการปฏิบั ติงานรวมถึงความพึงพอใจของประชาชน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาทบทวนและปรับปรุง
ภารกิจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพรวมทั้งเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
- จากการที่เทศบาลเมืองขลุงได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีทั้ง 7 ด้าน
ทําให้ได้รับรางวัลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือที่ดีจากทุกฝุายส่งผลให้เทศบาลเมือง
ขลุงมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เป็นชุมชนที่เข้มแข็งรวมทั้งเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
สิ่งดีๆให้กับเมืองขลุง โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้เมืองขลุงเป็นเมืองน่าอยู่ในภูมิภาคนี้
- การบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองขลุงมี ศูนย์ฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองขลุง ซึ่งอยู่
ห่างจากเทศบาลเมืองขลุงประมาณ 10 กิโลเมตร
1. ขั้นตอนแรกรถขยะจะนําขยะที่เก็บขนไปทําการชั่งน้ําหนักเพื่อบันทึกปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
แต่ละคัน
2. นําขยะที่เก็บขนได้มาเทนะจุดที่กําหนดไว้พนักงานจะนําดินที่เตรียมไว้มาดําเนินการฝังกลบ
3. ทําการอัดขยะให้แน่นและนําดินมากดทับซึ่งเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการทํางานเมื่อฝังกลบได้
เรียบร้อยแล้วจึงทําให้ดูสะอาดเรียบร้อย
4. รถจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ทําการเก็บขนและนํามาเทเรียบร้อยแล้วจะถูกทําความสะอาดในทุก
วันเพื่อชําระล้างความสกปรกที่เกิดขึ้นภายในรถเพื่อให้รถมีความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ
- การบําบัดของเสียที่เกิดขึ้นนั้นจะถูกบําบัดโดยระบบบําบัดครั้งนี้ ของเสียประเภทก๊าซจะถูกรวบรวม
โดยท่อรวบรวมก๊าซ ส่วนน้ําชะขยะซึ่งเกิดขึ้นจะถูกส่งเพื่อนําไปบําบัดอย่างระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งเป็นระบบแบบ

-22บ่อผึ่งมีจํานวน 3 บ่อ น้ําที่ผ่านการบําบัดจะมีคุณภาพที่เหมาะสมพร้อมปล่อยออกสู่ธรรมชาติตามความสําคัญ
และจําเป็นในการกําจัดขยะเพื่อให้สังคมและสิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ
- ในส่วนของขยะอันตรายได้มีการขอความร่วมมือจากประชาชนในเขตเทศบาลเมื องขลุงในการร่วมการ
คัดแยกขยะอันตราย เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ หลอดตะเกียบถ่านไฟฉายกระป๋องสเปรย์ฉีดยาฆ่าแมลง
แบตเตอรี่มือถือ โดยนําขยะอันตรายต่างๆ เหล่านี้มาทิ้งที่ตู้คัดแยกขยะอันตราย ซึ่งมีอยู่ 2 จุดหลักๆ ด้วยกัน
โดยนําของเสียอันตรายที่รวบรวมได้นี้ไปเก็บไว้ที่ห้องภายในอาคารที่ศูนย์ฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองขลุง
รวบรวมนําส่งไปกําจัดยังบริษัทที่รับกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อ
- ส่วนขยะอินทรีย์ อาทิเปลือกทุเรียนในแต่ละปีเทศบาลเมืองขลุงมีขยะประเภทเปลือกทุเรียนที่จะต้อง
นําไปกําจัดประมาณปีละ 600 ตัน ซึ่งนํามาสู่การดําเนินโครงการทําปุ๋ยหมักจากเปลือกทุเรียน ขั้นตอน คือ
นําเปลื อกทุเรีย นไปเทกองยังจุดที่กําหนดไว้นําน้ําหมักจุลินทรีย์มาช่วยในการย่อยสลายในกองเปลื อกทุเรียน
จากนั้นจะมีการกลับกองเปลือกทุเรียนเพื่อช่วยให้มีการย่อยสลายได้เร็วขึ้น โดยเมื่อครบกําหนดประมาณ 4-5
เดือนเปลือกทุเรียนจะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยหมักจากเปลือกทุเรียน และสามารถ นําปุ๋ยหมักจากเปลือก
ทุเรียนนั้นไปใช้ประโยชน์ในการบํารุงต้นไม้ได้ เช่น การทําแปลงปลูกผักสาธิตซึ่งจะใช้ปุ๋ยหมักจากเปลือกทุเรียน
มาช่วยบํารุงผักผลจากการทดลองปรากฏว่าผักเจริญเติบโตงอกงามดี

-23วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖2
ภาคเช้า ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนลุงฉลวย จังหวัดจันทบุรี โดยผู้ เข้าร่ว ม
โครงการฯ เข้าศึกษาดูงานเกี่ย วกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเรียนรู้แนวทางการปรับใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพีย งกับการดําเนินชีวิต และได้รับความรู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงประสบการณ์ การ
ทํางาน ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนซักถามปัญหาต่างๆ ในหัวข้อบรรยายสรุป เรื่อง “การปรับ
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดําเนินชีวิต” โดย นายฉลวย จันทแสง ดังนี้
- นายฉลวย จันทแสง เริ่มทําเกษตรตั้งแต่ปี 2525 เติมเป็นแปลงเกษตรที่ใช้เคมี 100% มีการใช้ปุ๋ยเคมี
และสารเคมีมาโดยตลอดทําให้มีต้นทุนผลิตสูงมาก แต่หลังจากหันกลับมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สารสกัดชีวภาพเป็นต้นมา
ต้นทุนการผลิตลดลงเรื่อยๆ แม้ในปีแรกที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สารสกัดชีวภาพและสารสกัดชีวภาพ จะสูงพอๆกับปุ๋ยเคมี
แต่ปัจจุบันต้นทุนกับลดลงประมาณ 50%
โดยรู ป แบบการจั ด พื้ น ที่ ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ใ นพื้ น ที่ จํ า นวน 16 ไร่ ได้ ถูก แบ่ ง พื้ น ที่ อ อกเป็ น สั ด ส่ ว นต่ า งๆ
ประกอบด้วย 1. บ้านพักอาศัย 2. โรงเรือน 3. สระน้ํา 4.พื้นที่ปลูกไม้ผลผสม ทุเรียน มังคุด ลองกอง 5. พื้นที่
ปลูกพริกไทย

โดยในแปลงมีการปลูกไม้ผลผสมผสานหลายชนิดอยู่ในแปลงเดียวกันและได้มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ําหมัก
ชีวภาพ สูตรต่างๆ ไว้ในแปลง เพื่อลดการใช้สารเคมีปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีการแบ่งเนื้อที่เพื่อ
ทดลองในการปลูกพริกไทย เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีที่สามารถสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง มีทั้ง
ปลูกแบบตั้งเสาและปลูกติดกับต้นไม้คล้ายกาฝากสลับ กับการปลูกต้นทองหลางซึ่งเป็นต้นไม้ที่ช่วยสร้างไนโตรเจน
ให้กับต้นไม่อื่นๆ ด้วย และภายในสวนตามใต้ต้นไม้ ยังมีปลูก พืชสมุนไพรหลากหลายชนิดกลายเป็นพืชคลุมดิน
แทนวัชพืช เป็นการใช้ธรรมชาติปราบธรรมชาติ นอกจากนี้ภายในศูนย์เรียนรู้ และยังมีการรวมกลุ่มของเกษตรกร
รอบๆ จัดตั้งกลุ่มเกษตรใช้สารอินทรีย์ ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร ผลิตน้ําหมักชีวภาพ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิด
ต่างๆ ปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งผลิตจากปลาหมักและผลไม้ในสูตรต่างๆ และผลิตสารสกัดชีวภาพจากสมุนไพรชนิดต่างๆ
เช่น การคิดค้นน้ําสกัดชีวภาพจากสมุนไพร ต้นมหาปราบ หมาก เปลือกมังคุด กากน้ําตาล รักษาโรคเน่าโคนเน่า
ทุเรียน โดยหมักไว้ใช้เองภายในสวนและให้สมาชิกหรือจําหน่าย
ศู น ย์ เ รี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ ลุ ง ฉลวย จั น ทแสง เป็ น ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ที่ มี แ หล่ ง ความรู้ ม ากมาย
ให้ผู้เข้าชมมาศึกษา เป็นเกษตรกรที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านคิดค้นหาสารสกัดชีวภาพเพื่อรักษา
โรครากเน่ า โคนเน่ า ทุ เ รี ย น โดยลุ ง ฉลวยประสบความสํ า เร็ จ อย่ า งมากในเรื่ อ งการปลู ก ทุ เ รี ย นที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
ได้ส่งทุเรียนจากสวนที่ใช้สารสกัดชีวภาพเข้าประกวดงานวันเกษตรของดี จังหวัดจันทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ทุ เ รี ย นหมอนทองคุ ณ ภาพดี ข องจั ง หวั ด และรางวั ล เกษตรกรดี เ ด่ น สาขาเกษตรกรทํ า สวนจั ง หวั ด จั น ทบุ รี
นอกจากนี้ ลุ งฉลวย ยั ง เป็ น ผู้ ถ่ า ยทอดที่ ดี มีค วามเป็ น กัน เอง มีป ระสบการณ์ ใ นการทํ าสวนมาอย่ า งยาวนาน
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงถ่ายทอดความรู้ด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง

-24ภาคบ่าย ฝึ กอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร และทํากิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะการทํางานเป็นทีม ณ โรงแรมที่พัก จังหวัดจันทบุรี โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้เกี่ยวข้องกับ
แนวคิดหลักคุณธรรมจริ ย ธรรมที่เกี่ย วข้องกับการปฏิบัติงาน การทํางานร่ว มกัน รวมถึงกิจกรรมแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์ ความคิดเห็น ตลอดจนซักถามปัญหาต่างๆ ในหัวข้อบรรยายสรุป เรื่อง “คุณธรรมน้อมนําจิตสร้าง
แนวคิดใหม่ในองค์กร” โดย นายสมปอง สิงห์ศก ดังนี้
- ความหมายของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน
คือ บุคคลที่จะต้องให้บริก ารอย่างแน่นอน เพราะพวกเขาเป็นผู้
มอบหมายงานโดยตรงและให้คุณให้โทษแก่เรา ดังนั้น การให้บริการก็คือการส่งมอบผลงานที่ได้คุณภาพตรงกับ
ความต้องการของผู้บังคับบัญชา รวมถึงการแสดงพฤติกรรมให้เป็นไปตามที่บังคับบัญชาคาดหวังและต้องการให้
เกิดขึ้น
เพื่อนร่วมงาน คือ บุคคลหรือกลุ่มคนที่ทํางานร่วมกับเรา ซึ่งถือได้ว่าเป็นลูกค้าที่สําคัญคนหนึ่งที่เรา
จะต้องให้ความช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือกันทํางาน เพื่อเปูาหมายและความสําเร็จที่ออกมา
ผู้ใต้บังคับบัญชา/ลูกน้อง คือ เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เราต้องให้บริการ โดยข้อเท็จจริงแล้วการทํางาน
ต่างๆ จะต้องอาศัยความร่วมมือในทุกระดับ หากเปรียบกับกลไกการทํางานของเครื่องจักร ลูกน้อง ก็เปรียบเสมือน
น็อตตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร หากขาดการเอาใจใส่ดูแลหรือ บํารุงรักษาที่ดีย่อมส่งผล
กระทบต่อกลไกในการทํา งานของเครื่องจักรเช่นกัน จึงควรให้ความดูแลเอาใจใส่ และสร้างขวัญกําลังใจในการ
ทํางาน
- คุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน...ทุกคนควรมีคุณธรรมและจริยธรรมให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสําเร็จตามเปูาหมาย คุณธรรมและจริยธรรมมีความหมาย ดังต่อไปนี้
คุณธรรม หมายถึง เป็นหลักของความดีความงาม ความถูกต้องในการแสดงออกมาจากใจของแต่ละ
บุคคลนัน้ ไว้เป็นหลักประจําใจในการประพฤติตนเป็นนิสัย ส่งผลให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความดีงามทั้งต่อตนเอง และสังคมให้เกิดความ
สงบสุขความเจริญรุ่งเรืองและเป็นประโยชน์
9 หลักคุณธรรมและจริยธรรม ใช้ปฏิบัติตนในการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ดังนี้
1. ความซื่อสัตย์สุจริต มีความประพฤติสุจริตต่อเพื่อนร่วมงาน ตรงต่อเวลารับผิดชอบต่อหน้าที่
จริงใจไม่มีอคติ
2. ความขยันอดทนในการทํางาน มีความเพียรพยายามอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง กล้าเผชิญ
อุปสรรครักงานที่ทําและตัง้ ใจทําหน้าที่อย่างจริงจัง
3. ความรับผิดชอบ ต่องานที่ได้รับมอบหมายตั้งใจทําอย่างเต็มความสามารถ ยอมรับความ
ผิดพลาดคําเตือนและคําแนะนําของเพื่อนร่วมงาน
4. ความมีระเบียบวินัยในการทํางาน ปฏิบัติตนอยู่ในขอบเขตกฎระเบียบของหน่วยงานหรือ
องค์กรด้วยความเต็มใจและตั้งใจ ยึดมั่นในระเบียบแบบแผนบังคับรวมถึงวินัยของตนเองและสังคม
5. ความสามัคคี เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการรวมพลังช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมงานสามารถ
แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้ที่มีเหตุผลยอมรับความคิดที่แตกต่างและความหลากหลายทางความคิด
พร้อมที่จะปรับตัวเข้าหากันด้วยสันติและสมานฉันท์
6. ความประหยัด เป็นผู้ที่รู้จักอด รู้จักใช่ทรัพย์สินพลังงานทรัพยากรหรือสิ่งของต่างๆโดยใช้แต่
พอประมาณให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าเหนื่อย

-257. ความสุภาพและเคารพผู้อื่น เป็นผู้ที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยพูดจาไพเราะแต่งกายเรียบร้อย
รู้จักกาละเทศะ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะไม่ก้าวร้าวหรือวางอํานาจข่มขู่ผู้อื่นแต่
8. ความสะอาด เป็นผู้ที่รู้จักรักษาร่างกายที่อยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมของตนเองได้อย่างถูกต้องตาม
สุขลักษณะ ถ้าสภาพแวดล้อมดีก่อให้เกิดความสบายใจแก่ผู้ที่พบเห็น
9. ความมีน้ําใจ เป็นผู้ที่รู้จักช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานรู้จักให้รู้จักแบ่งปันและเสียสละ มีความ
เห็นอกเห็นใจเอาใจใส่เพื่อนร่วมงาน
หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้ง 9 ประการหากสามารถฝึกฝนปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาจนเกิดเป็นลักษณะนิสัยของตนได้ ย่อมนํามาซึ่งความสําเร็จของการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข
- กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ (การสร้างทีมงาน การช่วยเหลือ ความร่วมมือฝุาฟันปัญหาอุปสรรค :
โดยผ่ านทางกิ จ กรรมการแนะนํ า ตัว และการต่ อตั ว ต่ อ ไม้ ) การทํ างานเป็น ทีม หลั ก สํ า คัญ หรื อความร่ ว มมื อ
และความจริ งใจ...จริ ง ใจที่จ ะทํ างานร่ ว มกัน จริงใจที่จ ะแสดงออกในสิ่ ง อันเดียวกัน จริ งใจที่จะอยู่ร่ว มกั น
ด้วยความเห็นอกเห็นใจ หากไม่มีความจริงใจในการทํางานแล้ว หากตัวบุคคลแต่ละตัวตน ต่างคนต่างทําง าน
ไม่ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อต่ อกัน หรือแม้แต่การทํางานร่ วมกันแต่ไม่มีความจริงใจ ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้ก็ใช่ว่า
จะได้รับมาเต็มร้อย วันหนึ่งๆ เราต้องทํางานร่วมกันที่สํานักงานมากกกว่าเวลาที่เราอยู่ที่บ้าน ดังนั้นไม่ว่าอย่างไร
เราก็ต้องเจอกันกับเพื่อนร่วมงานไม่น้อยกว่า 1 คน ในวันที่เราเข้าสถานที่ทํางาน เราจะหนีสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้เลย
เมื่อเราหนีกันไม่ได้ปัญหาจึงอยู่กับเราและต้องรอให้เราแก้ไขร่วมกัน ในองค์กรเดียวกันเราไม่สามารถที่จะทํางาน
คนเดียวได้ เพราะคําว่าสํานักงานนั่นหมายความรวมถึงคนจํานวนหนึ่งซึ่งไม่ไช่ 1 คน มาอยู่ในสถานที่เดียวกัน
และเมื่อคนหลายคนมาอยู่ ใ นสถานที่เดียวกัน จึงมีความแตกต่างกันไปด้ว ย เพศ การศึกษา อายุ บุคลิ ก
ท่าทาง อารมณ์ ฯลฯ และสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ จิตใจความรู้สึกของแต่ละคน ที่ได้รับการปลูกฝังมาจากหลาย
พ่อพันธ์แม่ หลายบิดามารดา หลายเครือญาติ หลายวงศ์ตระกูล สิ่งเหล่านี้จึงยากที่จะเหมือนกันแต่เมื่อสิ่ง
เหล่านี้ไม่เหมือนกัน แต่เราจะทําอย่างไรละ เพื่อให้สิ่งที่ไม่เหมือนกันอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข เราจึงต้องปรับตัว
ปรับหัวใจ ปรับสิ่งที่เป็นตัวของเราให้ เข้ากับคนอื่นๆ ไม่ยึดความเป็นตัวของตัวเองแต่ฝุายเดียว อีกประการสําคัญ
เมื่อมีปั ญหาระหว่างบุ คลากรในสํ านั กงาน สิ่ งแรกที่ควรจําดําเนินการคือ จับเข่าคุยกันหาต้นตอและสาเหตุ
ของปัญหา อย่าทิ้งปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ให้อยู่กับองค์กรให้นาน เพราะระยะเวลาจะเป็นตัวก่อปัญหาให้ลุกลาม
ต่อไปกับองค์กรและจะเป็นปัญหาก้อนเล็กๆ ที่จับตัวเป็นก้อนใหญ่ๆ ขึ้ นเรื่อยๆ เรียกว่าปัญหาเรื้อรังและยากทื่จะ
แก้ไขด้วยวิธีพื้นฐานได้ ดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดในการทํางานร่วมกัน คือ เราต้องเอาใจของแต่ละคนมารวมกันก่อน
นั่นก็คือ การแสดงความจริงใจต่อกัน เมื่อเรามีความจริงใจต่อกันแล้ว งานที่ทําร่วมกันก็จะสะท้อนออกมาในทาง
ที่ดี ห รื อ หากมี ปั ญ หาขั ด แย้ ง กั น เราก็ จ ะสามารถพู ด คุ ย กั น ได้ ปั ญ หาหนั ก ก็ จ ะกลายเป็ น ปั ญ หาที่ เ บาบางลง
หรืออาจจะไม่มีปัญหาเลย
วันที่ 1 มิถุนายน ๒๕๖2
- ผลการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และศึกษาดูงาน โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม แล้ว
ช่วยกันรวบรวมในประเด็น ดังนี้
๑. การฝึกอบรมและศึกษาดูงานครั้งนี้ได้ความรู้อะไรบ้าง
 รู้ความหมายของคุณธรรมจริยธรรมสํ าหรับการทํางานร่ว มกัน ความรู้การเป็นผู้นํา
ในองค์กร ความเข้มแข็งของผู้นํา การทํางานในองค์กร ทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ความมีระเบียบวินัย

-26 รู้หลักการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน การกําจัดขยะอินทรีย์ การทําอุปกรณ์ กําจัดขยะ
อินทรีย์ การนําขยะเปียกมาทําปุ๋ยหมัก ความร่วมมือของประชาชนการคัดแยกขยะ ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล
ขยะมีพิษ ขยะทั่วไป การจัดการขยะโดยการฝังกลบ
 รู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง การใช้พื้นที่ให้เหมาะสม การปลูกพืชผสมผสาน การทําเกษตร
ผสมผสานได้ความรู้จากสวนมากมาย สภาพดินและภูมิอากาศ
๒. การฝึกอบรมและศึกษาดูงานครั้งนี้จะนําความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไร
 นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นหลัก ในการทํางาน ชีวิต และครอบครัว
 นําเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการทํางาน ในองค์กร 3 ห่วง 2 เงื่อนไข นําองค์กรไปสู่
การพัฒนา ผู้นํา ประชาชน พนักงานในองค์กร ร่วมมือบริหารจัดการองค์กร
 นําความรู้เกี่ยวกับการจัดการ เกษตรอินทรีย์ ขยะอินทรีย์ รายการทําปุ๋ยหมัก จากขยะ
อินทรีย์ ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล ให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง นําไปประยุกต์ใช้ที่บ้านเพื่อจัดการขยะเปียกในครัวเรือน
 ทําอุ ป กรณ์กํ าจั ดขยะอิ นทรีย์ ส ร้า งถั งขยะรี ไซเคิล นํา ร่อ ง ในครัว เรือ นของพนัก งาน
เจ้าหน้าที่และเผยแพร่กับประชาชนในเทศบาล
 ส่งเสริมการจัดทําปุ๋ยหมักในครัวเรือน
 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นทีใ่ ห้ใช้พนื้ ที่เหมาะสมกับการปลูกพืชผสมผสาน
 นําแนวทางการทําเกษตรผสมผสานไปเผยแพร่ให้ประชาชนในเขตเทศบาล
 การเป็น ผู้ นํ า และหลั กการคุณธรรม จริยธรรม ในการพัฒ นา การทํางาน ร่วมกันใน
องค์กร ได้รู้บทบาทของตนเองในองค์กร การยอมรับความเห็นผู้อื่น และความสามัคคีภายในกลุ่ม
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖2
- เสร็ จ สิ้ น การดําเนิน โครงการ กลั บถึงอําเภอวังเหนือ จังหวัดลํ าปาง สรุป การฝึ กอบรมในครั้งนี้
เราสามารถนํ า มาปรั บ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ กั บ องค์ ก รเราได้ อ ย่ า งมาก ในการศึ ก ษาดู ง านเกี่ ย วกั บ
การบริ ห ารจั ดการองค์กรที่ดี และการปฏิบัติ ห น้าที่ราชการด้ว ยความโปร่งใส เป็นหั ว ใจหลั กของการทํางาน
เพื่อบริการประชาชน หากองค์กรใดไม่มีความจริงใจในการให้บริการแล้ว และหวังเพียงเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
งานที่เกิดอาจไม่ยั่งยืนและในที่สุดเราจะไม่ได้หัวใจของประชาชน ดังนั้น หลักของการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
ตามหลั กธรรมาภิบ าลที่จ ะทําให้ เราได้หั ว ใจของประชาชน นั้นคือ การทํางานที่ประชาชนต้องตรวจสอบได้
การจั ดการองค์กรที่ดี และการบริ การที่ดีนั้นก็ เป็นส่ ว นหนึ่งที่ส ร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้ กับประชาชนในพื้นที่
เมื่อการบริ การเป็น ส่ ว นหนึ่ งและเป็ นสิ่ งสํ าคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้แล้ ว ที่มาของหัว ใจในการให้ บริการ ก็คือ
การร่วมมือร่วมใจทํางานเป็นทีมของบุคลากรในองค์กรนั้นๆ เอง
เทศบาลตําบลวังเหนือ จะได้นําแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล แนวทาง
ในการทํางานร่วมกันในองค์กร แนวทางหลักการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และความรู้อื่นๆที่ได้จาก
การไปฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และศึกษาดูงาน นํามาปรับและประยุกต์ใช้ในเทศบาลตําบลวังเหนือ เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานราชการ บุคลากรในองค์กร
และผู้มาขอรับบริการต่างๆ จากทางเทศบาลตําบลวังเหนือ

-27วิธีการประเมินผล
วิธีการประเมินผลการฝึกอบรมในครั้งนี้ ใช้วิธีการประเมินผลเชิงปริมาณ โดยวิธีตอบแบบสอบถาม
ความเห็นเกี่ยวกับการอบรม 5 ด้าน (ก่อนฝึกอบรมและหลังฝึกอบรม)
ด้านที่ 1 ประเมินด้านรูปแบบการจัดโครงการกิจกรรม
ด้านที่ 2 ประเมินด้านความรู้และการถ่ายทอดของวิทยากร
ด้านที่ 3 ประเมินด้านการบริหารโครงการและการบริการต่างๆ
ด้านที่ 4 ประเมินด้านความรู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ
ด้านที่ 5 ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
สถิติที่ใช้ เป็นค่าร้อยละ
วิธีการและขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แจกแบบสอบถามให้กลุ่มเปูาหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม
2. เก็บแบบสอบถามและนําแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาคํานวณหาค่าร้อยละของแต่ละข้อโดยใช้วิธีการ
แจกแจงความถี่อย่างง่าย
กลุ่มเปูาหมาย
มีผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 35 คน จากจํานวนเปูาหมายทั้งหมด 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100

-28ผลการประเมินฝึกอบรม
โครงฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และศึกษาดูงาน ประจาปีงบประมาณ 2562

-29-

สรุปผล:
ผู้ เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในรูปแบบกระบวนการจัดโครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 74.3 ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.9 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 2.9

สรุปผล: ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในเนื้อหาความรู้ที่ได้และการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรส่วนใหญ่
อยู่ใน ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 65.7 ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.3

-30-

สรุปผล: ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจการบริหารโครงการและการบริหารต่างๆ ในส่วนของความเหมาะสม
ของสถานที่ศึกษาดูงาน ส่วนใหญ่อยู่ใน ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 71.4 ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.9
และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 5.7

สรุปผล: ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจการบริหารโครงการและการบริหารต่างๆ ในส่วนของความเหมาะสม
ของสถานที่พักและอาหาร ส่ วนใหญ่อยู่ ใน ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 77.1 และระดับมากที่สุ ดกับระดับ
ปานกลางเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 11.4
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สรุปผล: ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจการบริหารโครงการและการบริหารต่างๆ ในส่วนของความเหมาะสม
ของพาหนะเดินทาง ส่วนใหญ่อยู่ใน ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 54.3 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.9 และระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 2.9

สรุปผล: ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจการบริหารโครงการและการบริหารต่างๆ ในส่วนของความเหมาะสม
ของระยะเวลาการจัดกิจกรรม ส่วนใหญ่อยู่ใน ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 85.7 ระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 8.6 และระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.7
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สรุปผล: ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจการบริหารโครงการและการบริหารต่างๆ ในส่วนของความเหมาะสม
ของการสร้างความสัมพันธ์พนักงาน ส่วนใหญ่อยู่ใน ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.9 ระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 31.4 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 5.7

สรุปผล: ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึง พอใจด้านความรู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในส่วนของความรู้ความเข้าใจ
ก่อนเข้าร่วม ส่วนใหญ่อยู่ใน ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 51.4 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42.9
และ
ระดับมากที่สุด กัน ระดับน้อยที่สุด สัดส่วนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 2.9
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สรุปผล: ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจด้านความรู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในส่วนของความรู้ความเข้าใจ
หลั ง เข้ า ร่ ว ม ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ น ระดั บ ปานกลาง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 51.4 ระดั บ มาก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 42.9
และระดับมากที่สุด กับ ระดับน้อยที่สุด สัดส่วนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 2.9

สรุปผล: ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจด้านความรู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการและการฝึกอบรมศึกษาดูงานครั้งนี้เป็น
ประโยชน์ โดยส่วนใหญ่เห็นว่ามีประโยชน์ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 60 และระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
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สรุปผล: ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจด้านความรู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการและการนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
พัฒนางาน โดยส่วนใหญ่เห็นว่าไปประยุกต์ได้ ระดับมากที่สุด กับ ระดับมาก สัดส่วนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ
48.6 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 2.9

สรุปผล: ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมใน ระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 57.1 และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42.9
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สรุปผล: มีผู้เป็นควรจัดโครงการหรือกิจกรรมแบบนี้อีก 27 คน ส่วนอีก 8 คน ไม่ได้แสดงความคิดเห็น
ทําให้ สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 100
สถานที่ศึกษาดูงานที่แนะนา
การปลูกปุา , การจัดการสิ่งแวดล้อม , ภาคใต้ , หน่วยงานที่เป็นต้นแบบด้านสํานักงานสีเขียว
(Green Office)
ท่านคิดว่าควรมีการปรับปรุงในด้านใดหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ
เรื่องพาหนะปัญหาฝนรั่ว แอร์ไม่เย็น
ท่านคิดว่าจะนาความรู้ที่ได้รับและนาประสบการณ์การศึกษาดูงานไปพัฒนาหรือไปปรับใช้กับงานในหน้าที่ได้
อย่างไรบ้าง
1. การใช้ชีวิตแบบพอเพียงทั้งกับการทํางานกับการใช้ชีวิต
2. การจัดการขยะนํามาปรับใช้ในการแก้ปัญหาขยะในพื้นที่
3. นําประสบการณ์ในการดูงานนํามาใช้กับชุมชนพัฒนาให้ดีขึ้น
สรุปแบบประเมินและความคุ้มค่าของโครงการ
จากการใช้แบบสอบถามประเมินพึงพอใจก่อน-หลังอบรม และจากการสังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมรับ
มีการซักถามวิทยากรในเรื่องที่ตนเองสนใจ ซึ่งสามารถนําความรู้ ประโยชน์ในเรื่องที่เข้ารับการอบรมไปใช้ได้จริง
ส่ ง ผลให้ เ ห็ น ถึ ง ความคุ้ ม ค่ า ของการฝึ ก อบรม โดยพิ จ ารณาได้ จ ากผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมมี ค วามพึ ง พอใจ
ในภาพรวมของโครงการระดับมากที่สุด จํานวน 20 คน และระดับมาก จํานวน 15 คน แสดงว่าบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ และผู้เข้าฝึกอบรมส่วนใหญ่คิดว่าควรจัดโครงการ/กิจกรรมแบบนี้อีก

-36แนวทางการนาความรู้ทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน
 นํ า ผลการฝึ ก อบรมและศึก ษาดู ง านมาขยายผลให้ กั บ บุ ค ลากรในเทศบาล ผู้ นํ า ชุ มชน และ
ประชาชน
 นํ า แจ้ ง เวี ย นทุ ก กองผ่ า นทางการประชุ ม ประจํ า เดื อ น เฟสบุ๊ ค เทศบาล เว็ บ ไซด์ เ ทศบาล
ไลน์เทศบาล เพื่อใช้ศึกษาร่วมกันและเป็นแนวทางปฏิบัติในการสร้างองค์ความรู้สร้างการเรียนรู้ ร่วมกันในองค์กร
ต่อไป
ภาคผนวก
- เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- ภาพการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และกิจกรรมกลุ่ม
- สําเนาเอกสารประกอบการเบิกจ่ายในโครงการ
.........................................................ผู้รายงาน
(นางสาวอัญชลี ฤทัยประเสริฐสูง)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

...............................................ผู้รายงาน
(นางสาวรวีวรรณ วงษ์สุข)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
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