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บทที่ 2
บริบทแห่ งความสํ าเร็จเมืองน่ าอยู่
.......................................
บทนําเมืองต้นแบบนี้ เป็ นบริ บทการบริ หารการพัฒนาเมืองน่าอยูข่ องเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี และได้รับรางวัลเทศบาลเมืองน่าอยู่ อย่างไรนั้นทางคณะผูศ้ ึกษาจะได้นาํ เสนอผลงานความโดดเด่น ของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม ที่ได้รับรางวัลเมืองน่าอยูท่ ี่ยงั ยืน เพื่อจะได้เป็ นต้นแบบต่อไป โดยแบ่งหัวข้อนําเสนอ
ออกเป็ น ดังนี้
1. ปั จจัยสําคัญในความสําเร็ จสู่เมืองต้นแบบเมืองน่าอยู่
2. ผลงานที่โดดเด่นที่ได้รับรางวัลเมืองน่าอยูท่ ี่ยงั่ ยืน
1. ปัจจัยสํ าคัญในความสํ าเร็จสู่ เมืองต้ นแบบเมืองน่ าอยู่
เทศบาลเมืองพนัสนิคมภายใต้การบริ หารจัดการใน วิสัยทัศน์ “พัฒนาเมืองพนัสนิคมเป็ นเมืองน่ าอยู่
อย่ างยัง่ ยืน ด้ วยหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกระบวนการมีส่วนร่ วม ของประชาชนทุกภาคส่ วน ด้ วยความ
โปร่ งใสตรวจสอบได้ ” ปั จจัยที่นาํ สู่การพัฒนาเป็ นเมืองน่าอยู่ ดังนี้
1.1 ประวัติสืบสานมายาวนานมีพลังทุนทางสังคม เมืองพนัสนิคมในอดตี กว่า ๑,๐๐๐ ปี เป็ นเมืองเก่า มี
ชุมชนที่มาจากเชื้อชาติต่างๆ มาอยูร่ วมกัน ทั้งคนไทยซึ่งอพยพมาตั้งแต่คราวกรุ งศรี อยุธยาแตก ที่วดั โบสถ์ วัด
หลวง และบ้านสวนตาลนอกจากนี้ ชุมชนเชื้อสายลาวซึ่งมาอยูอ่ าศัยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ ปั จจุบนั คือบริ เวณ
หมู่บา้ นศรี วิชยั สําหรับชุม ชนชาวจีน นั้น มาอยูใ่ นคราวเมื่อมีการค้าขายแลกเปลี่ยนกัน จึงเป็ นเมืองหนึ่งที่เคย
รุ่ งเรื องด้านวัฒนธรรมประเพณี พ้นื บ้าน หัตถกรรมท้องถิ่น มีบรรพบุรุษผูค้ นอาศัยอยูห่ ลากหลายรวมกันทั้งชาว
ไทย ชาวลาว ชาวจีน ดังปรากฏหลักฐานพระธาตุเจดีย ์ ซากกําแพงคูเมืองโบราณ พระพุทธรู ป เครื่ องปั้นดินเผา
รางหิ น เป็ นต้น อันแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรม และประเพณี พ้นื บ้านที่สืบทอดกันมาหลายชัว่
อายุคน
1.2 การให้ ความสํ าคัญผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุอย่ างต่ อเนื่อง ได้แก่ การดําเนินการจัดการที่ดินหรื อเช่า
ที่ดินทางศาสนาที่ผไู ้ ร้ที่อยูเ่ ช่าอยู่ โดยสร้างเป็ นโครงการบ้านเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา โดยใช้งบประมาณจาก
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ส่ วนกลางกับงบของเทศบาลบางส่ วนสร้างบ้านมัน่ คงให้จาํ นวน 14 หลัง 22 ครัวเรื อน และโครงการดูแลผูส้ ูงอายุ
ถึงบ้านถึงครัวเรื อน ตรวจสุ ขภาพประจําปี ทุกคน
1.3 ประเพณีวฒ
ั นธรรมสร้ างพลังความสามัคคี ประเพณี ที่ลือเรื่ องของเมืองพนัสนิคม ถือว่าเป็ นกิจกรรม
ที่รวมชนเผ่าต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น จีน ไทย ลาวมาร่ วมทํากิจกรรมงานบุญประเพณี บ่งบอกถึงความสามัคคีการมี
ส่ วนร่ วม การสื บสานประเพณี ผา่ นอัตตลักษณ์และสิ่ งประดิษฐ์ที่เป็ นประติมากรรมออกมา เช่น งานบุญ
กลางบ้านและการเผยแพร่ เครื่ องจักสานพนัสนิคม ประเพณี ไหว้พระจันทร์ และประเพณี กองข้าวเป็ นประเพณี ที่มี
ชื่อเสี ยงของเมืองพนัสนิคม ซึ่งได้สืบทอดและจัดงานกันมาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี เป็ นที่สนใจของประชาชนทัว่ ไป
ในวงกว้าง รวมถึงนักท่องเที่ยวจากทัว่ ประเทศต่างก็ให้ความสนใจเข้ามาเยีย่ มเยือนเมืองพนัสนิคมมากขึ้น
ข้อเสนอนําประเพณี เป็ นสื่ อกลางรวมใจพัฒนาเป็ นเมืองน่าอยู่ ที่ถือได้วา่ เป็ นจุดเด่นและเป็ นเอกลักษณ์ของที่นี่
เมืองพนัสนิคม เช่น
1) ประเพณีงานบุญกลางบ้ านและเครื่องจักสานพนัสนิคม เป็ นการทําบุญเพื่อรําลึกถึงภูตผีเทวดา เพื่อจะ
ได้อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข มีการสะเดาะเคราะห์ เพือ่ เป็ นสิ ริมงคลของคนในเมืองมีกิจกรรมทําบุญตักบาตร กราบไหว้ เจ้าที่
เทวดา บรรพบุรุษ มีขบวนแห่ การแต่งกายไทยแต่งกายลาว แต่งกายจีน และจัดให้มีขบวนแห่ เครื่ องจักสาน
เครื่ องใช้ประเภทต่างๆ ซึ่งเป็ นการสื บทอดวัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงามร่ วมกันของผูค้ นในเมืองแล้ว ยังเป็ นการ
แสดงออกถึงความสามัคคี การพบปะพูดคุย ไต่ถามสารทุกข์สุขดิบซึ่งกันและกันอย่างพร้อมเพรี ยงดังนั้นการจัด
กิจกรรมงานในวันดังกล่าว จึงเต็มไปด้วยบรรยากาศความสุ ขของผูค้ นที่มาร่ วมงาน
2) ประเพณีกองข้ าว ผูส้ ู งอายุหลายท่านกล่าวว่าได้ปฏิบตั ิสืบทอดประเพณี น้ ีกนั มาช้านานแล้วกล่าวคือ
เมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนย้ายราศีเข้าสู่ ปีใหม่หรื อเรี ยกว่า “สงกรานต์” จึงมักกระทํากันประมาณหลังช่วงสงกรานต์ ๑
สัปดาห์ และกําหนดจัดออกเป็ น ๓ จุดสําคัญของเมือง คือกองข้าวทางทิศตะวันออก กองข้าวทางทิศเหนือ และ
กองข้าวทางทิศตะวันตก พิธีกรรมจะเริ่ มในเวลา ๑๘:๐๐ น. เป็ นต้นไป โดยชาวบ้านจะออกเดินทางพร้อมอาหาร
คาว-หวาน ธูปเทียน กระดาษ กิมจั้ว ตุก๊ ตาจําลอง เมื่อได้เวลาก็ร้องเชิญพวกผีไร้ญาติให้มารับเครื่ องเซ่นไหว้ที่ได้
จัดตั้งไว้ จากนั้นร่ วมกันรับประทานอาหารให้หมด งานประเพณี กองข้าว ส่ งเสริ มให้เกิดมิตรไมตรี จิตร มิตรภาพ
ที่ดีระหว่างกันของผูค้ นที่มาร่ วมงาน ด้วยจิตใจเป็ นสุ ข เพราะได้ร่วมกันทําบุญอันแสดงออกถึงความ
เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ ผูค้ นที่มาร่ วมงานก็ได้ร่วมพบปะพูดคุย ร่ วมรับประทานอาหารกันด้วยบรรยากาศแบบพี่นอ้ ง
3) การแสดงเอ็งกอในประเพณีไหว้ พระจันทร์ ประเพณี น้ ีมีความโดดเด่น น่าสนใจ เนื่องจากผูแ้ สดงส่ วน
ใหญ่เป็ นน้องๆ เยาวชน ที่มีใจรัก กล้าแสดงออก และได้รับการสนับสนุนกิจกรรมอย่างเต็มที่จากทั้งผูป้ กครอง
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และเทศบาล ทางเทศบาลเมืองพนัสนิคม จัดงานประเพณี ไหว้พระจันทร์เต็มดวง ซึ่งเป็ นวันข้างขึ้นตรงกับขึ้น ๑๕
คํ่า เดือน ๘ ของทุกปี โดยมีการจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์ และมีขบวนการแสดงเอ็งกอ ซึ่งเป็ นการไหว้เทพเจ้าโดย
การเต้น ร่ ายรําประกอบจังหวะ การแสดงเอ็งกอ ผูแ้ สดงต้องเป็ นชายมีอายุ ๑๗ – ๓๕ ปี แต่ปัจจุบนั มีนอ้ งๆ เด็ก
นักเรี ยนให้ความสนใจมากขึ้น ด้วยการแสดงมีจงั หวะสนุกสนาน ล่าสุดมีนอ้ งๆ อายุเพียง ๔ ขวบ ก็สามารถแสดง
เอ็งกอได้แล้ว เนื่องจากเทศบาลให้ความสําคัญ โดยมีการฟื้ นฟู สื บสานตํานานเอ็งกอมาโดยตลอด สิ่ งที่ได้จากการ
แสดงเอ็งกอในประเพณี ไหว้พระจันทร์คือ นอกจากได้อนุรักษ์สืบทอดประเพณี แล้ว น้องๆ ยังได้รู้จกั การทํางาน
เป็ นทีมมีความสามัคคี พัฒนาทักษะได้ออกกําลังกาย และพัฒนากล้ามเนื้อด้วย นอกจากนั้นการมีส่วนร่ วมจาก
เยาวชน ทําให้การแสดงนี้มีความน่าสนใจ ผูช้ มก็รู้สึกสนุกสนานตามไปด้วย
1.4 การมีส่วนร่ วมทุกภาคีเครือข่ ายในชุ มชน ได้แก่
1) การทํางานเป็ นทีม เป็ นการทํางานเป็ นทีมเข็มแข็ง และทํางานแบบทีมต่างวัยเข้าใจกันได้
เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ใหม่ๆ การมีบุคลากรที่มีทกั ษะด้านต่าง ๆ การมีวยั ที่แตกต่างกันมาทํางานร่ วมกันจะทําให้
เกิดการเติมเต็มการทํางานระหว่างกัน และทําให้บรรลุเป้ าหมายได้รวดเร็ วและดีข้ ึน
2) ความร่ วมมือของทุกฝ่ าย เป็ นองค์กรที่อาศัยการมีส่วนร่ วมเป็ นปัจจัยหลัก ทั้งชุมชนทั้ง
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่อยูใ่ กล้เคียงในการพัฒนาเมืองแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มคุณค่ากระบวนการพัฒนา
เมืองและ เชื่อมโยงบทบาทการทํางานขององค์กรภาคีร่วมทํากิจกรรมต่างๆ กันอย่างพร้อมเพรี ยง
3) เด็ก ๆ เยาวชนมีส่วนร่ วม ผ่านกิจกรรมประเพณี ที่ดีงามท้องถิ่น ผ่านสถาบันการศึกษา อัน
เป็ นการสื บทอดของรุ่ นต่อรุ่ น ผูใ้ หญ่มีหน้าที่ในการสนับสนุน ส่ งเสริ มให้เกิดการทํางานร่ วมกับภาคีต่างๆ ผูค้ น
ในเมืองพนัสนิคมส่ วนใหญ่ จึงสามารถบอกเล่าเรื่ องราวต่างๆ ให้ผคู ้ นที่สนใจได้รับทราบถึงความสําคัญและ
คุณค่าของสิ่ งที่ดีงามและประวัติศาสตร์ของเมืองพนัสนิคมได้ ส่ งผลดีต่อการเผยแพร่ กนั ในวงกว้างใน
ระดับประเทศจนเป็ นความภาคภูมิใจของชาวเมืองพนัสนิคมจนถึงทุกวันนี้
4) การติดตามประเมินผลโครงการว่ าเกิดผลอย่ างไร ประชาชนมีส่วนร่ วมในการข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุ งแก้ไขโครงการให้ดีข้ นึ ทั้งหมดล้วนสามารถนําไปเป็ นบทเรี ยนในการบริ หารของเทศบาลในการ
พัฒนาให้ดีข้ ึนต่อไปได้เป็ นอย่างดี
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5) การบังคับใช้ กฎระเบียบอย่ างเคร่ งครัด เทศบาลมีการออกกฎระเบียบเรื่ องป้ ายการติดตั้งป้ าย
และที่ทางสาธารณะฟุตบาทและบังคับใช้ได้ดีมาก โดยมีการชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบมีความเข้าใจใน
กฎระเบียบและให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
1.5 ความต่ อเนื่องการพัฒนาของผู้บริหาร กล่าวคือ การให้ความสําคัญและดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
ของผูบ้ ริ หาร เป็ นเส้นทางสู่เมืองน่าอยูท่ ี่ยงั่ ยืนที่สาํ คัญ ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงประเด็น
เด่นที่เมือง ในมิติต่าง ๆ แม้มีรูปแบบทํางานและมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละกิจกรรมที่ประกอบตัวชี้วดั ก็
เป็ นผลจากการคิด ทําต่าง แต่เป้ าหมายเดียวกัน ซึ่งแต่ละประเด็นคล้ายๆ กัน กล่าวคือ การพัฒนาอยูบ่ นฐานของ
ต้นทุนเดิมวางแผนและดําเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไข้ปัญหาด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมกับชุมชน แก้ปัญหามลพิษ
และดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และให้บริ การด้านสาธารณสุ ขที่เข้าถึงทุก
คนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ที่อยูอ่ าศัยดี สังคมดี สํานึกดี กลายเป็ นเมืองน่าอยูผ่ คู ้ นสุ ขภาพดี ส่ งผลเทศบาลเมือง
พนัสนิคมได้รับรางวัลชนะเลิศการประเมินเทศบาลน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ประจําปี 2555 ประเภทเทศบาลขนาดกลาง
อันเป็ นผลจากการเตรี ยมความพร้อมในทุกด้าน ไม่วา่ จะเป็ นการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง สามารถคิดเองทําเองได้ นําไปสู่การพัฒนาเมืองด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยึดมัน่
กระบวนการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลทุกภาคส่ วนอย่างยัง่ ยืนต่อไป
สรุป หัวใจแห่ งความสํ าเร็จทีโ่ ดดเด่ น (นายวิจยั อัมราลิขิต,สัมภาษณ์ 15 ก.ย.2559)
1. เพื่อสร้างแผนของชุมชนขึ้นมา แล้วใช้แผนของแต่ละชุมชนมาทําแผนบริ หารจัดการของเทศบาล จึง
สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปั ญหาของประชาชนได้ตรงจุด
2. ผูบ้ ริ หารมีความเอาใจใส่ ลงพื้นที่จริ ง รับทราบปั ญหาและเข้าถึงประชาชนได้ดี รวมถึงมีวิสยั ทัศน์
และเป้ าหมายชัดเจน ทําให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีความกระตือรื อร้นในการทํางาน
3. นําเอาวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่นมาจัดเป็ นเทศกาลยิง่ ใหญ่ สร้างความโดดเด่นให้เทศกาลเหล่านั้น
นอกจากจะเป็ นการสื บสานแล้ว ยังช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจและทําให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจของคนในชุมชน
4. การสนับสนุนส่ งเสริ มให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่ วมสื บทอดประเพณี ที่ดีงาม ทําให้สิ่งเหล่านี้คงอยู่
ยัง่ ยืน
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5. สร้างการรับรู ้ให้กบั ประชาชน เมื่อประชาชนรู ้วา่ ต้องทําอะไร การทํางานจึงง่ายขึ้น รวมถึงมีการเสริ ม
ทักษะความรู ้ในด้านต่างๆ ให้กบั คนในชุมชน
6. ปลูกจิตสํานึกที่ดีในการช่วยกันรักษาความสะอาดของบ้านเมือง
7. มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างแต่ละชุมชนอยูเ่ สมอ ทําให้ชุมชนเข้มแข็ง
8. ได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานย่อยในเทศบาลเอง และหน่วยงานภายนอกและ
ภาคเอกชน
9. สนับสนุนผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญาจักสานของท้องถิ่น มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ทําให้เกิด
เอกลักษณ์ของตนเอง
2. ผลงานทีโ่ ดดเด่ นทีไ่ ด้ รับรางวัลเมืองน่ าอยู่ทยี่ งั่ ยืน
เทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้ดาํ เนินการในระยะเวลาที่ผา่ นมาในการพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
ในการพัฒนาเมือง มีความเป็ นอิสระในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเมืองด้วยตนเองได้ ประกอบกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยกรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ร่ วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย และมูลนิธิสถาบันสิ่ งแวดล้อมไทย พัฒนา “ตัวชี้วดั เทศบาลน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน” ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547
เพื่อใช้เป็ น “มาตรหรื อไม้บรรทัด” สําหรับเทศบาลทุกระดับได้นาํ ไปประเมินผลการพัฒนา รวมทั้งเป็ นแนวทาง
ให้เทศบาลนําไปกําหนดแนวนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองไปสู่ความน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน และในปี พ.ศ.
2555 ได้พฒั นาตัวชี้วดั ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยูข่ องไทย และเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้
พัฒนาจนมีความโดดเด่นในแต่ละมิติ ดังนี้
2.1 เมืองอยู่ดี คือ เมืองที่มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย มีการกําหนดทิศทางในการพัฒนาเมืองเพื่อให้คน
ในเมืองอยูร่ ่ วมกันภายใต้วนิ ยั มีโครงสร้างพื้นฐานในเมืองที่ได้มาตรฐานและเอื้อต่อผูพ้ ิการและด้อยโอกาส มี
ความพร้อมในการจัดการภัยพิบตั ิ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความมัน่ คงด้านที่อยูอ่ าศัย และมี
เศรษฐกิจเมืองดี
ผลงานอันโดดเด่ นเมืองอยู่ดี เทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้ดาํ เนินโครงการที่สอดคล้องกับตัวชี้วดั กล่าวคือ
1) โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้พฒั นาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อ
ต่อผูด้ อ้ ย ในโอกาสการลงของผูศ้ ึกษาในพื้นที่ศึกษาได้คน้ พบจาการศึกษาเอกสารโครงการ และสัมภาษณ์
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ประกอบผล พบว่า เทศบาลเมืองพนัสนิคม เสนอ โดยการดําเนินโครงการจากการสํารวจ พบว่ามีประชาชนใน
ชุมชนย่อยที่ 2 ประสบปั ญหานํ้าท่วมขังไม่สามารถระบายได้ เนื่องจากที่พกั อาศัยเป็ นที่ลุ่มมาก ตํ่ากว่าระดับถนน
และไม่มีท่อทางระบายนํ้า ทําให้น้ าํ ท่วมขังอยูต่ ลอด ตลอดจนสภาพบ้านเสื่ อมโทรม ไม่ถูกสุ ขลักษณะ ไม่
เหมาะสมที่จะเป็ นบ้านพักอาศัย ซึ่งผูอ้ าศัยส่ วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่สามารถปลูกสร้างหรื อปรับปรุ งบ้านพัก
อาศัยให้ดีข้ ึน โดยมีผปู ้ ระสบปั ญหาจํานวน 14 หลังคาเรื อนรวมมี 22 ครอบครัว ที่เดือดร้อนจําเป็ นต้องให้การ
ช่วยเหลือเร่ งด่วน สิ่ งที่ได้จากโครงการก็คือ ตัวชี้วดั เมืองน่าอยูใ่ นด้านเมืองมีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน
และเอื้อต่อผูด้ อ้ ยโอกาส ผูย้ ากจน เป็ นเมืองมีความมัน่ คงด้านที่อยูอ่ าศัย
2) โครงการเมืองมีระเบียบผู ้ คนมีวินยั เป็ นโครงการที่มีความร่ วมมือระหว่าภาครัฐและภาคประชาชน
การจัดระเบียบแผงลอย หายเร่ และการจัดการจราจร ในเชิงประจักษ์จากการสัมภาษณ์ เห็นความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยของบ้านเมือง ถนนสะอาด ไร้ฝนุ่ เลยทีเดียว จากการเก็บกวาดเป็ นประจําทุกวัน ที่เห็นได้ชดั คือฟุตบาท
สะอาดร้านค้าไม่รุกลํ้า ไม่มีป้ายโฆษณาปิ ดให้เห็น นับว่าเป็ นเมืองที่สะอาดตามาก
3) โครงการเมืองมีความปลอดภัย เทศบาลได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ สร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน เช่น สภ.พนัสนิคม อปพร. หน่วยกูภ้ ยั เอกชน และ ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล ได้มีโครงการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากทางเทศบาลเป็ นเขต
ชุมชนหนาแน่น และเป็ นบ้านพักหรื อร้านค้าที่เป็ นอาคารไม้เป็ นเก่าทรงโบราณ จํานวนมาก เทศบาลจําเป็ นต้อง
วางระบบรักษาความปลอดภัยทุกด้าน ทั้งอัคคีภยั วาตภัย และภัยจากนํ้ามือมนุษย์ เทศบาลได้ดาํ เนินโครงการวาง
ถังเคมีดบั เพลิงไว้ในจดเสี่ ยง ทําแผนป้ องกันทําแผนที่จุกเสี่ ยง และฝึ กการใช้เบื้องต้นให้กบั ชุมชน และให้มีการ
สํารวจทุกปี
4) โครงการสวัสดิการชุมชน ที่ชุมชนเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้มีการออมวันละ 1 บาท สนับสนุน
สวัสดิการชุมชน เพื่อสร้างหลักประกันความมัน่ คงของชุมชน โดยให้ความช่วยเหลือสมาชิกในด้าน สวัสดิการ
การเกิด การเจ็บป่ วย สวัสดิการเมื่อเสี ยชีวิต
5) โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เป็ นการพัฒนาด้านเมืองให้มีเศรษฐกิจดี เพื่อลดรายจ่ายประจําวัน
ที่จะต้องจับจ่าย และยังได้รับประทานผักที่ปลอดภัย เพราะปลูกเองย่อมไร้สารเคมี และมีการฝึ กอบรมอาชีพระยะ
สั้นแก่ประชาชนผูม้ ีรายได้นอ้ ย และส่ งเสริ มการปลูกผักสวนครัวรับประทานเอง
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6) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จากปั ญหาเศรษฐกิจตกตํ่า ปัญหาผูว้ า่ งงาน และปั ญหาครัวเรื อนยากไร้
ด้อยโอกาส รวมทั้งเทศบาลเมืองพนัสนิคมมีพ้นื ที่กองขยะเดิมที่ปัจจุบนั ไม่ได้มีการใช้งาน ผูบ้ ริ หารจึงมีแนวคิด
ให้จดั ตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลเมืองพนัสนิคม เพื่อให้ประชาชนใช้เป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลหรื อตัวอย่างเป็ นรู ปธรรม ส่ งเสริ มการใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์ การสร้างรายได้เสริ มลดความเสี่ ยงการพึ่งพิงรายได้ทางเดียว ลดค่าใช้จ่ายจากการผลิตอาหาร
เพี่อบริ โภคได้เอง และลดปัญหาสังคมอื่นๆ โดยดําเนินกิจกรรมดังนี้
- ปรับพื้นที่กองขยะเดิม เพื่อให้เป็ นพื้นที่จดั ตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาล
เมืองพนัสนิคม
- การทําปุ๋ ยหมัก เทศบาลเมืองพนัสนิคมรณรงค์ขอความร่ วมมือประชาชนในเขตเทศบาล คัดแยกขยะ
เปี ยก ขยะอินทรี ย ์ เพื่อนํามาผลิตปุ๋ ยหมัก เป็ นการลดปริ มาณขยะที่ตน้ ทางวิธีการหนึ่ง โดยการผลิตจะใช้ขยะ
อินทรี ยผ์ สมกับขี้ววั ในอัตรา 1:1 หมักทิ้งไว้ในร่ มเป็ นเวลา 3 เดือน
- การจัดทําแปลงเกษตรสาธิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นการทําแปลงเกษตรสําหรับปลูก
พืชผักสําหรับการบริ โภคและจําหน่าย เน้นการนําวัสดุเหลือใช้มาปรับปรุ งใช้งาน การใช้ปุ๋ยหมักที่ผลิตได้เอง
ผลที่ได้รับที่เป็ นรู ปธรรม เกิดศูนย์การเรี ยนรู ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้การ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปิ ดโอกาสให้ชุมชน ผูว้ า่ งงาน ผูย้ ากไร้ สามารถเข้ามาร่ วม
ดําเนินกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างรายได้ ประกอบเป็ นอาชีพ ลดค่าใช้จ่าย และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.2 คนมีสุข คือ การที่คนในเมืองมีสุขภาพที่ดี ซึ่งรวมถึง สุ ขภาพกาย และสุ ขภาพใจ สามารถดํารงชีวิต
อยูใ่ นสังคมได้ปกติสุข ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างหลากหลายและเท่าเทียม รวมถึงการได้รับสวัสดิการ และการ
พิทกั ษ์สิทธิที่เหมาะสม ครอบครัว มีความอบอุ่นเกิด เป็ นชุมชนที่มีความเอื้ออาทรปลอดยาเสพติดและอบายมุข
นอกจากนี้ควรได้รับโอกาสในการเข้าร่ วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ทางสังคม หรื อกิจกรรมที่ช่วยสร้างความรื่ นรมย์
เพื่อสร้างความมีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นในเมือง
ผลงานทีโ่ ดดเด่ นด้ านเมืองคนมีสุข คือ
โครงการการสร้างโอกาสหรื อช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงการบริ การด้านสุ ขภาพ 4 มิติ
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1) การป้ องกันและการควบคุม โดยจัดกิจกรรมร่ วมกับชุมชนป้ องกันภัยโรคติดต่อ ในเรื่ องการจัดซื้อ
เวชภัณฑ์ เช่น ทรายอะเบท เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย มอบให้ประชาชน ทุกครัวเรื อน เพื่อป้ องกันโรคระบาท
พร้อมแจกเอกสารเผยแพร่ ความรู ้ วิธีป้องกันโรคให้ประชาชนทราบ กํากับดูแลโดยภาคประชาชนและอาสาสมัคร
อสม.ออกให้ความรู ้ทุกครัวเรื อที่รับผิดชอบ และการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิ ตสูงในกลุ่ม
ผูส้ ู งอายุ โดยประสานกับโรงพยาบาลในเขตในการตรวจคัดกรองโรคในระยะแรก และโครงการมีการตรวจคัด
กรองมะเร็ งให้สุภาพสตรี ปลดภัยจากมะเร็ งปากมดลูกและมะเร็ งเต้านม
2) การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การตรวจรักษาปฐมภูมิ โดยมีกิจกรรมส่ งเสริ มอนามัยแม่และเด็ก ดูและให้ความรู ้
ด้านโภชนาการของมารดาที่ต้ งั ครรภ์ มอบอาหารเสริ ม ไข่ นม ให้คาํ แนะนําดูแลตนเองในระหว่างตั้งครรภ์และ
หลังคลอด
3) การรักษาโรค โดยมีโครงการคืนความใสในดวงตา ร่ วมกับโรงพยาบาลกรุ งเทพพัทยา จัดคณะจักษุ
แพทย์มาตรวจรักษาคัดกรองและรักษาต้อกระจกให้กบั ประชาชนในเขตเทศบาลที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป เป็ นการ
แก้ปัญหาและรักษาดวงตาคืนความสดในให้ประชาชน
4) การฟื้ นฟู โดยการให้มีอุปกรณ์ออกกําลังกายตามชุมชนต่าง ๆ โดยชุมชนดําเนินการเองในการขอรับ
เงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ และเทศบาลยังจัดให้มีสนามกีฬาชุมชนให้ประชาชนออกกําลังกาย
มีสวนสาธารณะที่ร่มรื่ นมีสีเขียว กิจกรรมการออกกําลังกายด้านต่าง ๆ และจัดให้มี การสร้างศูนย์ดูแลผูส้ ูงอายุ
(DAY CARE) ในเขตเทศบาล
2.3 สิ่ งแวดล้ อมยัง่ ยืน คือ เมืองที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง
ให้คงไว้ซ่ ึงระบบนิเวศที่ดี คํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุม้ ค่า นอกจากนี้สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนสถาน พื้นที่สีเขียว รวมถึงวัฒนธรรมประเพณี ต้องได้รับการดูแลรักษา
อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ของเสี ยหรื อมลพิษที่เกิดขึ้นในเมืองต้องได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งส่ งเสริ มให้ประชาชนมีวิถีการใช้ชีวิตและการบริ โภคที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม
ผลงานทีโ่ ดดเด่ นด้ านเมืองสิ่ งแวดล้ อมยัง่ ยืน คือ
1) โครงการเทศบาลคาร์บอนตํ่า โดยดําเนินร่ วมกับสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
สู่การเป็ น “เมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน
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ทุกภาคส่ วน ด้วยความโปร่ งใส ตรวจสอบได้”โดยนํา 4 ยุทธศาสตร์ มาขับเคลื่อน คือ 1. เมืองแห่งต้นไม้ 2. เมือง
ไร้มลพิษ 3. เมืองพิชิตพลังงาน 4. เมืองแห่ งการบริ โภคอย่างยัง่ ยืน
“เมืองพนัสนิคม เมืองแห่ งต้นไม้” ได้เห็นคุณค่าและให้ความสําคัญของพื้นที่สีเขียว และได้ปลูกต้นไม้
หลากหลายพันธ์ ไว้ในสวนสาธารณะ โรงเรี ยน สนามกีฬา ฯลฯ และได้มีการสํารวจต้นไม้พรรณไม้ในพื้นที่
ดังกล่าว เพื่อจัดทําทะเบียนต้นไม้ และจัดทําเป็ นสัญลักษณ์แทนต้นไม้น้ นั ๆ รวมทั้งดูแลบํารุ งรักษาต้นไม้เหล่านั้น
ไว้ ให้อยูร่ อดเจริ ญเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์ เป็ นปอดของเมืองพนัสนิคม
โดยเห็นว่า“ต้นไม้” เป็ นสิ่ งมีชีวิตที่สามารถดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากบรรยากาศมาใช้ใน
กระบวนการสังเคราะห์แสงและสภาพแวดล้อมในการดําเนินชีวิตของต้นไม้จะดูดซึมนํ้าจากใต้ดินมาแปลงสภาพ
ให้เป็ นไอนํ้าผ่านออกทางปากใบซึ่งในกระบวนการสังเคราะห์แสงนั้น จะต้องใช้พลังงานความร้อนประมาณ
2.3 เมกะจูล (2,200 BTU) เพือ่ ทําให้น้ าํ 1 ลิตรเป็ นเป็ นไอ จึงอาจประมาณการได้วา่ ช่วงเวลากลางวัน (12 ชัว่ โมง)
ถ้าหากต้นไม้ใหญ่ตน้ หนึ่งดูดนํ้าจากดินขึ้นมาแล้ว แปลงสภาพนํ้าเป็ นไอในอัตรา 65 ลิตรต่อวัน ต้นไม้ตน้ นั้นจะ
ช่วยลดความร้อนให้กบั สภาพแวดล้อมรอบข้างเทียบเท่ากับ เครื่ องปรับอากาศขนาด 1 ตัน หรื อ ประมาณ 12.66
เมกะจูลต่อชัว่ โมง (12,000 BTU/ชัว่ โมง) (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม,2552)
และได้มีผลวิจยั แสดงให้เห็นว่าต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น สามารถดูดซับปริ มาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 9 – 11
กิโลกรัม/วัน ดังนั้น พื้นที่สีเขียวจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนและเพิ่มคุณภาพชีวิตใน
เมืองได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็ นอย่างดี ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ ปริ มาณ
คาร์บอนที่ตน้ ไม้ดูดซับได้มากขึ้น โดยเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้สาํ รวจต้นไม้ในพื้นที่ท้ งั หมด 13 แห่ง และเก็บ
รวบรวมข้อมูลความสูงและเส้นรอบวง ระดับที่สูง 1.30 เมตร รวมจํานวนต้นไม้ท้ งั หมด 969 ต้น และนํามา
ประเมินมวลชีวภาพของต้นไม้ มีค่ามวลชีวภาพเท่ากับ 170,985.06 กิโลกรัม คิดเป็ นปริ มาณคาร์บอนที่ตน้ ไม้น้ นั
ได้กกั เก็บไว้ในมวลชีวภาพของต้นไม้เท่ากับ 85,492.53 กิโลกรัมคาร์บอน หรื อ 85.49 ตันคาร์บอน
ในการจัดการพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมือง โดยอาศัยหลักความโปร่ งใสและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการ
จัดการพื้นที่โล่งตามธรรมชาติ พื้นที่ริมนํ้า และพื้นที่ชุ่มนํ้าในชุมชนเมืองใช้ประโยชน์มากขึ้น ด้วยสาเหตุจาก
ความต้องการใช้ที่ดินเหล่านั้น เปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ในรู ปแบบอื่น ๆ เช่น ที่อยูอ่ าศัย การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน การคมนาคมขนส่ ง การประกอบธุรกิจส่ งผลให้แทบทุกชุมชนเมืองขาดแคลนพื้นที่เพื่อนันทนาการและ
พักผ่อนหย่อนใจ
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มาตรการทางกฎหมายที่ทอ้ งถิ่นควรนําไปใช้ในการส่ งเสริ มในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวใน
เมือง คือการออกเป็ นข้อบังคับของท้องถิ่น เช่น เทศบาลอาจออกเทศบัญญัติในการควบคุมการก่อสร้าง หรื อ
พัฒนาที่ดินของภาคเอกชนที่กาํ หนดให้ผขู ้ ออนุญาตก่อสร้างจะต้องยืน่ แบบภูมิทศั น์ที่แสดงการมีพ้นื ที่โล่ง หรื อ
พื้นที่สีเขียวยัง่ ยืน ตามสัดส่ วนที่ระบุไว้ในกฎหมายประกอบด้วย ซึ่งจะอนุญาตให้ก่อสร้างหรื อพัฒนาที่ดินแปลง
นั้นได้ นอกจากนี้ทอ้ งถิ่นยังสามารถใช้กฎหมายต่าง ๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและควบคุมอาคาร
นักพัฒนาเมืองควรให้ความสําคัญต่อปัญหาภาวะโลกร้อนและนํากฎหมายมาบังคับใช้อย่างจริ งจัง เพื่อให้
ท้องถิ่นสามารถคุม้ ครองพื้นที่สีเขียวที่มีอยูเ่ ดิมไม่ให้ลดลง และสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมือง ให้ได้
สัดส่ วนอย่างตํ่า 5 ตารางเมตรต่อหัวประชากรตามมติคณะรัฐมนตรี
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการดูแลรักษาให้คงระบบนิเวศที่ดี
เทศบาลได้เข้าร่ วมโครงการ ที่เป็ นผลงานที่โดดเด่น อีกโครงการคือ
2) โครงการปิ ดทองหลังพระ เทศบาลเมืองพนัสนิคมเข้าร่ วมโครงการ โดยดําเนินงานตามแนว
พระราชดําริ 6 มิติ ได้แก่ 1. นํ้า 2.ป่ า 3.ดิน 4.เกษตรกรรม 5.พลังงานทดแทน และ 6.สิ่ งแวดล้อม เน้นการเข้าใจ
เข้าถึง และพัฒนา โดยมุ่งให้ชุมชนเป็ นเจ้าของการพัฒนา สามารถบริ หารจัดการต่อได้ดว้ ยตนเอง และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแลรักษา ของเสี ยหรื อมลพิษถูกจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม
จากการเจริ ญเติบโตของชุมชน ที่นบั วันจะกลายเป็ นชุมชนเมือง ประชากรในเขตเทศบาลมีความหนาแน่นและตัว
อาคารบ้านเรื อนเพิ่มมากขึ้น ทําให้เกิดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม เช่น นํ้าเสี ย ท่อระบายนํ้าอุดตัน ขยะ เป็ นต้น ซึ่ง
ปั ญหาเหล่านี้เป็ นปัญหาที่เกิดจากการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย์ มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่ มเฟื อย
ก่อให้เกิดปัญหาในด้านสิ่ งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของประชาชน โดยเฉพาะเรื่ องปั ญหานํ้าเสี ยที่
เกิดจากครัวเรื อนที่ปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าโดยไม่มีการบําบัด ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและควบคุมนํ้าเสี ย โดยการบําบัดนํ้าเสี ยจากต้นทางซึ่ง
ก็คือจากครัวเรื อนและชุมชน เป็ นการช่วยลดปริ มาณนํ้าเสี ยและปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพนํ้าให้ดีข้ ึน เทศบาลเมือง
พนัสนิคม จึงได้จดั โครงการปิ ดทองหลังพระขึ้น โดยกําหนดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชีวติ ประจําวันจาก
พืชสมุนไพรและจุลินทรี ยท์ ี่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนกลับไปสู่วิถีชีวิตธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมี ซึ่ง
จุลินทรี ยท์ ี่มีประสิ ทธิภาพในผลิตภัณฑ์จะช่วยย่อยสลายคราบไขมันสิ่ งสกปรกในท่อระบายนํ้าและแหล่งนํ้า ช่วย
ลดการอุดตันของท่อระบายนํ้า ปริ มาณสารเคมีตกค้างในดินหรื อแหล่งนํ้าน้อยลง นํ้าสะอาดมากขึ้น เพื่อช่วยลด
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ปริ มาณนํ้าเสี ยก่อนที่จะถูกทิ้งลงสู่ ท่อระบายนํ้าหรื อแหล่งนํ้าธรรมชาติ รณรงค์ให้ประชาชนที่พกั อาศัยในเขต
เทศบาลเห็นความสําคัญของการบําบัดนํ้าเสี ย ส่ งเสริ มความรู ้และประโยชน์ที่จะได้รับแก่ประชาชนในชุมชน โดย
ยึดการดําเนินการโดยประชาชนและก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ประชาชน สอดคล้องกับการดําเนินงานโครงการ
ปิ ดทองหลังพระ ตามแนวพระราชดําริ ในมิติดา้ นสิ่ งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นได้รับการดูแลอย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น โดยได้มีชุมชน
รักษ์โลกขึ้น คือชุมชนย่อยที่ 10 เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้เข้าร่ วมโครงการ “ปิ ดทองหลังพระ” กับเทศบาลเมือง
พนัสนิคม โดยร่ วมกันก่อตั้งกลุ่ม ต่าง ๆ ดังนี้
กลุ่ม “ชุ ม 10 รักษ์ โลก” ขึ้น และต่อมาเพื่อเป็ นการเปิ ดกว้างให้แก่ประชาชนทัว่ ไป ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น กลุ่ม
เซฟเดอะเอิร์ท ชุมสิ บรักษ์โลก โดยดําเนินโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม จาก
สมุนไพรไทย ด้วยเทคโนโลยีจุลินทรี ยก์ ลุ่มสร้างสรรค์ (EM)”
กลุ่ม “เซฟเดอะเอิร์ท ชุ มสิ บรักษ์ โลก” ประกอบไปด้วยคณะกรรมการชุมชนย่อยที่ 10 เทศบาลเมืองพนัส
นิคม ประชาชนภายในเขตชุมชนย่อยที่ 10 และชุมชนย่อยอื่นๆ ร่ วมเป็ นคณะกรรมการ แบ่งสรรหน้าที่กนั ทํางาน
และตั้งคณะที่ปรึ กษาจากหน่วยงานต่างๆ โดยชุมชน สามารถบริ หารจัดการโครงการได้ดว้ ยตนเอง และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ
1) เพื่อร่ วมสื บสานแนวพระราชดําริ “ปิ ดทองหลังพระ” ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั การนําสมุนไพรพื้นบ้าน ขยะอินทรี ย ์ ที่พบได้ภายในพื้นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม
หรื อใกล้เคียง มาทําเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น เปลือกมะนาวที่บีบคั้นนํ้ามะนาวแล้วทิ้งเป็ นขยะ
อินทรี ย ์ เปลือกสับปะรด เปลือกมังคุด มะกรู ด ดอกอัญชัน ตะไคร้ บอระเพ็ด ฯลฯ ช่วยให้ประชาชนได้ใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ดว้ ยตัวเอง สามารถลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรื อน โดยการรวมกลุ่มกันผลิต เช่น นํ้ายาล้างจาน
ทํามาจากเปลือกมะนาวกับมะกรู ด นําไปแบ่งปันกันใช้ เพราะผลิตได้ง่ายไม่ยงุ่ ยาก เป็ นการบริ โภคอย่างยัง่ ยืน
เพราะนําวัตถุดิบคือสมุนไพรที่เป็ นขยะอินทรี ยแ์ ละหาได้ง่ายภายในพื้นที่ มาผลิตเป็ นนํ้ายาล้างจาน เป็ นต้น
2) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่ วมรักษาสิ่ งแวดล้อม โดยการช่วยลดปริ มาณนํ้าเสี ย ลดการใช้สารเคมี ทําให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน ผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพของทางกลุ่มเซฟเดอะเอิร์ท ชุมสิ บรักษ์โลก เป็ นผลิตภัณฑ์
ที่ผสมผสานกับจุลินทรี ยก์ ลุ่มสร้างสรรค์ ที่ช่วยย่อยสลายไขมันและคราบสกปรกต่างๆ ทําให้ช่วยลดปริ มาณนํ้า
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เสี ยจากครัวเรื อน ป้ องกันไม่ให้ท่อระบายนํ้า แหล่งนํ้าธรรมชาติเน่าเสี ย ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ลดการใช้สารเคมี ด้วย
วิธีใช้สรรพคุณของสมุนไพรพื้นบ้านเป็ นตัวทดแทนสรรพคุณของสารเคมีแทน
สรุ ปผลการดําเนินโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ และสิ่ งแวดล้อม จากสมุนไพรไทย ด้วย
เทคโนโลยีจุลินทรี ยก์ ลุ่มสร้างสรรค์ (EM) เป็ นการนําจุลินทรี ยก์ ลุ่มสร้างสรรค์ หรื อ EM ผลิตร่ วมกับสมุนไพร
พื้นบ้าน ขยะอินทรี ย ์ ผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์เพือ่ สุ ขภาพที่ใช้ในชีวิตประจําวัน และเกี่ยวข้องกับนํ้า หรื อใช้ร่วมกันกับ
นํ้านัน่ เอง เช่น นํ้ายาล้างจาน นํ้ายาซักผ้า สบู่เหลว ฯลฯ ในชีวิตประจําวันจําเป็ นต้องใช้แทบจะทุกวัน และต้องใช้
ร่ วมกันกับนํ้า เราต้องอาบนํ้าทุกวัน ล้างจานทุกวัน นํ้าจากครัวเรื อนของเราก็จะนําพาเอาจุลินทรี ยก์ ลุ่มสร้างสรรค์
ไปช่วยย่อยสลายสิ่ งสกปรกที่เป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดนํ้าเน่าเสี ย เป็ นการแก้ไขที่ตน้ ทาง ต้นเหตุ โอกาสที่จะเกิดนํ้าเน่า
เสี ยตามท่อระบายนํ้าก็นอ้ ยลง เมื่อไหลลงสู่ แหล่งนํ้าธรรมชาติกท็ าํ ให้น้ าํ ในแหล่งนํ้าธรรมชาติไม่เน่าเสี ยตามไป
ด้วย
3) โครงการการบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เทศบาลเมืองพนัสนิคม เดินทางสู่เมืองแห่ง
การบริ โภคอย่างยัง่ ยืน ได้ดาํ เนิน “โครงการการจัดซื้อจัดจ้างสิ นค้าและบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม” หลักการ
เหตุผล ทําไมต้องเลือกใช้สินค้าและบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม คําถามนี้หลายคนที่ได้ยนิ ได้ฟังอาจต้อง
นํามาคิด และหันกลับมามองดูตวั เราเองว่า ทุกวันนี้สินค้าและบริ การที่เราซื้อมาใช้ในชีวิตประจําวันประกอบด้วย
อะไรบ้าง สิ นค้าและบริ การเหล่านั้นก่อให้เกิดผลเสี ยต่อสิ่ งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเราอย่างไร และจะมีวธิ ีการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง การเพิ่มขึ้นของประชากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ท้ งั การผลิตและการ
ให้บริ การได้เปลี่ยนวิถีชีวติ ของคนทั้งโลกและรวมถึงคนไทยไปสู่การอุปโภคบริ โภคที่มีการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่ มเฟื อย ก่อให้เกิดความเสื่ อมโทรมและการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ การเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ วของปริ มาณขยะมูลฝอยและมลพิษต่างๆ
ดังนั้นการบริ โภคที่ยงั่ ยืน จึงเริ่ มมีสินค้าที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมหรื อสิ นค้าสี เขียว (Green Products)
วางขายในตลาดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผูบ้ ริ โภคไทยยังขาดกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความห่วงใยต่อสิ่ งแวดล้อม
(Green Consumers) ยังไม่นิยมใช้ปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นอีกปัจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ทําให้
การตลาดสี เขียวของไทยยังไม่ประสบความสําเร็ จ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม เป็ นองค์กรปกครองท้องถิ่น จึงเป็ นกําลังสําคัญที่จะสร้างอุปสงค์ และสนับสนุน
ให้เกิดอุปาทานของสิ นค้าและบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (Green Demand) ในตลาด โดยการเลือกซื้อและ
ใช้สินค้าและบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ด้วยการกําหนดเป็ นนโยบายให้หน่วยงานต้องจัดซื้อจัดจ้างสิ นค้า
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และบริ การที่ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้ผผู ้ ลิตและผูใ้ ห้บริ การสร้างอุปาทานสิ นค้าหรื อบริ การที่เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น
2.4 องค์ กรแห่ งการเรียนรู้และพัฒนา คือ การเรี ยนรู ้และพัฒนาเป็ นพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาในทุกๆ
ด้าน หากเทศบาลเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ และพัฒนาจะช่วยให้องค์กร และบุคลากรมีกระบวนการทํางานที่มี
ประสิ ทธิภาพ และผลการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิผล โดยการส่ งเสริ มการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความ
รอบรู ้ มีสาํ นึกที่ดีในการทํางาน มีความคิด ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ รวมถึง การทํางาน
เป็ นทีม ทั้ง นี้ เพื่อ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ ประสบการณ์และทักษะการทํางานร่ วมกัน นอกจากนี้ควร
เปิ ดโอกาสให้บุคลากรหรื อทีมทํางานได้มีโอกาสในการตัดสิ นใจ ได้แสดงความคิดเห็น หรื อทัศนคติ เพื่อส่ งเสริ ม
ให้เกิดความคิดริ เริ่ ม และสร้างนวัตกรรมซึ่งจะทําให้องค์กรมีความเข้มแข็งขึ้น
ผลงานทีโ่ ดดเด่ นด้ าน องค์ กรแห่ งการเรียนรู้และพัฒนา คือ
1)โครงการสนับสนุนปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู ้ความชํานาญ เมืองพนัสนิคมเป็ นเมืองการจักสานไม้ไผ่
ที่ให้มีการเปิ ดศูนย์เรี ยนรู ้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่ องจักสาน การดําเนินโครงการได้นาํ เด็กนักเรี ยนเยาวชนมา
เรี ยนจักสานนอกสถานที่ที่ศูนย์จกั สานไม้ไผ่ และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และการศึกษาดูงานของหน่วยต่าง ๆ การเป็ น
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ได้ดาํ เนินการเปิ ดให้มีการศึกษาเรี ยนรู ้ ทั้งพื้นที่เทศบาลส่ งเสริ มให้มีศูนย์ถ่ายทอดการเรี ยนรู ้
อย่างเป็ นระบบ ในชุมชนต่าง ๆต้องมีศูนย์เรี ยนรู ้รวมทั้งโรงเรี ยนในเขตเทศบาลให้มีศนู ย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจ
พอเพียง ด้วย
2) โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาผูบ้ ริ หาร สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู เทศบาล ได้ศึกษา
อบรมตามหลักสู ตรต่าง ๆ และเทศบาลดําเนินการเอง ประชุมสัมมนาให้เกิดการทํางานเป็ นทีม การศึกษาดูงาน
เทศบาลอื่นเปรี ยบเทียบ และรายงานนํามาพัฒนาองค์กรต่อไป
3) โครงการการอบรมกรรมการชุมชน เช่นกันคณะกรรมการชุมชนก็ตอ้ งให้เรี ยนรู ้เรื่ องการจัดทําแผน
ชุมชน สามารถนําปัญหามาบริ หารการแก้ไขได้ มองปัญหาภาพรวมนํามาจัดทําเป็ นแผนพัฒนาชุมชนร่ วมกับ
เทศบาล สร้างมิติการยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อความยัง่ ยืนต่อไป
2.5 การบริหารจัดการทีด่ ีตามหลักธรรมาภิบาล คือ การบริ หารจัดการที่ดี เป็ นรากฐานของการพัฒนาคน
ให้ดาํ รงชีวิตอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข ธรรมาภิบาล จึงถูกนํามาเป็ นหลักในการปกครองบ้านเมืองให้เกิดความสงบ
สุ ขโดยยึดหลักพื้นฐาน ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรมในการทํางาน หลักคุณธรรมจริ ยธรรม หลักความรับผิดชอบ
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ต่องานและผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํา หลักความโปร่ งใสในการบริ หารงาน หลักการมีส่วนร่ วม และหลักการ
บริ หารงานที่มีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล
ผลงานโดดเด่ นด้ านการบริหารจัดการทีด่ ีตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้ดาํ เนิน
โครงการที่สอดคล้องภายใต้วิสยั ทัศน์ “พัฒนาเมืองพนัสนิคมให้ เป็ นเมืองน่ าอยู่อย่ างยัง่ ยืน ด้ วยหลักธรรมาภิบาล”
ที่โดดเด่น คือ
1) การจัดตั้งศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน ให้มีความรับผิดชอบต่องาน และผลที่เกิดจากการกระทํา มี
กระบวนการตอบสนองต่อการให้บริ การ ขอรับบริ การ จัดการข้อร้องเรี ยนของประชาชนอย่างครบถ้วนทุกงาน
อย่างเป็ นระบบ โดยการจัดตั้งศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยนของเทศบาลเมืองพนัสนิคมขึ้น ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ นศูนย์
ดํารงธรรมเทศบาลเมืองพนัสนิคม และได้จดั ตั้งศูนย์ยตุ ิธรรมชุมชน เพื่อรับการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรและ
ผูบ้ ริ หารเทศบาล ต้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องและสร้างความพึงพอใจต่อทุกฝ่ าย ซึ่งการปฏิบตั ิหน้าที่อาจ
เกิดปั ญหาและผลกระทบต่อประชาชน เพือ่ ให้ปัญหาหรื อผลกระทบดังกล่าวได้รับการแก้ไข เทศบาลเมืองพนัส
นิคมจึงจัดตั้งศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน เพื่อเป็ นช่องทางให้ประชาชนได้แจ้งปัญหาหรื อผลกระทบ โดยร้องเรี ยน/
ร้องทุกข์ ให้เทศบาลทราบและแก้ไขปัญหา
2) การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองพนัสนิคม นโยบายในการบริ หาร
ราชการของเทศบาลเมืองพนัสนิคมนั้น ยึดหลักการมีส่วนร่ วมของประชาชนเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมแก้ไขปัญหา ร่ วมกําหนดทิศทางการพัฒนาเมือง
ให้เป็ นไปตามความต้องการของประชาชนให้เทศบาลเมืองพนัสนิคมเป็ นเมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ด้วยหลักธรรมาภิ
บาล และกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนทุกภาคส่ วน ด้วยความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ โดยเทศบาลเมือง
พนัสนิคมได้ให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการบริ หารงานของเทศบาล เพื่อความโปร่ งใส ในการ
ดําเนินการโครงการ และการบริ หารจัดการองค์กร เป็ นการสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและความรับผิดชอบต่อ
สังคม และเพือ่ ให้การดําเนินงานของเทศบาลเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล มีความโปร่ งใส และ
เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ทอ้ งถิ่น“แผนพัฒนา”จึงเป็ นเครื่ องมือที่สาํ คัญประการหนึ่งที่จะทําให้เทศบาลสามารถ
ดําเนินงานได้ตามเป้ าหมายที่วางไว้
ถึงแม้วา่ เทศบาลจะมีแผนพัฒนาที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได้
ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสําเร็ จของการพัฒนาท้องถิ่นได้ การติดตามประเมินผล จึงเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่
ช่วยในการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการดําเนินงานและการประเมินผลจะเป็ นตัวบ่งชี้วา่ ผลจากการดําเนินงาน
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เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้หรื อไม่อย่างไร และทั้งนี้เทศบาลได้มีการติดตั้งตูร้ ับความคิดเห็นจากประชาชนผูม้ า
ติดต่อราชการของเทศบาล เพื่อให้ได้มีการประเมินการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเทศบาลต่อการให้บริ การแก่
ประชาชน และนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานและเพิม่ ประสิ ทธิภาพการทํางานของทุก
หน่วยงาน พร้อมทั้งการปรับปรุ ง แก้ไข พัฒนาการทํางานให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการบริ หารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลให้ดียงิ่ ขึ้น
3) ตูร้ ับความคิดเห็นจากประชาชนผูม้ าใช้บริ การ ในประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ด้วยเทศบาล
เมืองพนัสนิคม มีนโยบายให้ดา้ นการบริ การประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ ว ถูกต้อง และเป็ นที่พึงพอใจ
ของประชาชน จึงได้ติดตั้งตูร้ ับความคิดเห็นจากประชาชนผูม้ าติดต่อราชการของเทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยได้
จัดทําตูร้ ับความคิดเห็นจากประชาชนผูม้ าติดต่อราชการและเหรี ยญสําหรับหยอดแสดงความคิดเห็น ในการรับ
บริ การจากเทศบาลเมืองพนัสนิคม เพื่อสํารวจความพึงพอใจในการให้บริ การของประชาชน มากน้อยเพียงใด เพือ่
นํามาปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการทํางานของแต่ละหน่วยงาน
4) การบริ หารที่ยดึ หลักนิติธรรมในการทํางาน และผูบ้ ริ หารและพนักงานมีคุณธรรม จริ ยธรรม และ
ความรับผิดชอบ เทศบาลเมืองพนัสนิคม จึงได้จดั ทําประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการการเมืองและประมวล
จริ ยธรรมของข้าราชการขึ้น โดยมีองค์ประกอบสําคัญ ๓ ส่ วนได้แก่
1.มาตรฐานทางจริ ยธรรม
2.กลไกและระบบในการดําเนินการ เพื่อให้การบังคับใช้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. ขั้นตอนมาตรการการลงโทษ
เพื่อให้ขา้ ราชการและลูกจ้างของเทศบาลเมืองพนัสนิคม มีหลักการและแนวทางปฏิบตั ิงานเพื่อเป็ น
เครื่ องกํากับความประพฤติของตนในการปฏิบตั ิงานอย่างมีคุณธรรมและจริ ยธรรม เทศบาลเมืองพนัสนิคม ได้
ดําเนินการได้จดั ทําประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการการเมืองและข้าราชการของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทําประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการการเมืองและข้าราชการของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม
2. ประชุมคณะผูบ้ ริ หาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจางร่ วมพิจารณาและ
เสนอความเห็นในร่ างประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการการเมืองและข้าราชการ
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3. เมื่อได้ขอ้ สรุ ปในการจัดทําร่ างประมวลจริ ยธรรมเห็นชอบของข้าราชการการเมืองและ
ข้าราชการของเทศบาลเมืองพนัสนิคมแล้วนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดทําประมวลจริ ยธรรมของเทศบาลเพื่อ
พิจารณา
4. เมื่อคณะกรรมการการจัดทําประมวลจริ ยธรรมเห็นชอบร่ างประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการ
การเมืองและข้าราชการนําเสนอผูบ้ ริ หารพิจารณาลงนามเพื่อประกาศใช้บงั คับต่อไป
5. จัดทําคู่มือประมวลจริ ยธรรมข้าราชการการเมืองและข้าราชการของเทศบาลเมืองพนัสนิคม
มอบให้ขา้ ราชการการเมืองและพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างได้ทราบและถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
6.ให้สาํ นักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ควบคุมกํากับการให้มีการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่าง
ทัว่ ถึงและเคร่ งครัด โดยมีหน้าที่
1) ดําเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่ งเสริ ม ยกย่องข้าราชการที่เป็ นแบบอย่างที่ดีและติดตาม
สอดส่ องการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรม
2) สอบสวนหาข้อเท็จจริ ง หรื อสอบสวนการฝ่ าฝื นจริ ยธรรม เพื่อรายงานให้
นายกเทศมนตรี หรื อกรรมการจริ ยธรรมพิจารณา
3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่ งปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมอย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลัน่ แกล้งหรื อถูกใช้อาํ นาจโดยไม่เป็ นธรรม
4) คุม้ ครองข้าราชการซึ่งปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมอย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลัน่
แกล้งหรื อถูกใช้อาํ นาจโดยไม่เป็ นธรรม
7.แต่งตั้งคณะกรรมการจริ ยธรรม โดยมีอาํ นาจหน้าที่
1) ควบคุม กํากับ ส่ งเสริ มและให้คาํ แนะนําในการใช้บงั คับประมวลจริ ยธรรมใน
เทศบาลเมืองพนัสนิคม
2) สอดส่ องดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมในเทศบาลเมืองพนัสนิคม ใน
กรณี ที่มีขอ้ สงสัยหรื อมีขอ้ ร้องเรี ยนว่ามีการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมหรื อจรรยา หรื อในกรณี ที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษ
ผูฝ้ ่ าฝื นตามประมวลจริ ยธรรม จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริ ง และมีคาํ วินิจฉัยโดยเร็ ว
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3) ให้คณะกรรมการจริ ยธรรมหรื อผูท้ ี่คณะกรรมการจริ ยธรรมมอบหมายมีหน้าที่ ขอให้
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรื อห้างหุ น้ ส่ วน บริ ษทั ชี้แจงข้อเท็จจริ ง ส่ ง
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่ งผูแ้ ทนหรื อบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรื อให้ถอ้ ยคําเกี่ยวกับเรื่ องที่สอบสวน
4) เรี ยกผูถ้ ูกกล่าวหา หรื อข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรื อให้ถอ้ ยคํา หรื อให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่ องที่สอบสวน
5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บงั คับประมวลจริ ยธรรมของเทศบาล
เมืองพนัสนิคม
6) คุม้ ครองข้าราชการซึ่งปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมอย่างตรงไปตรงมามิให้
ผูบ้ งั คับบัญชาใช้อาจ โดยไม่เป็ นธรรมต่อข้ารากชาร
8. จัดทําคู่มือการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการของเทศบาลเมืองพนัสนิคม ให้แก่
พนักงานเทศบาล
9. จัดอบรมเพือ่ ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมให้แก่คณะผูบ้ ริ หาร พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างเป็ นประจําทุกปี
5) โครงการความโปร่ งใสในการบริ หารงาน เพื่อเทศบาลมีความโปร่ งใสในการ
บริ หารงาน เทศบาลเมืองพนัสนิคม ตระหนักถึงความโปร่ งใสในการบริ หารงาน การมีนโยบายที่ชดั เจน เกี่ยวกับ
ความโปร่ งใสและการตรวจสอบได้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญสาธารณชนควรรับรู ้ผา่ นสื่ อมวลชนเป็ นระยะ มี
ระบบตรวจสอบภายในที่ดาํ เนินการตรวจสอบเรื่ องเงิน มีการเผยแพร่ ผลการปฏิบตั ิงานการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
โปร่ งใส มีการรับเรื่ องร้องเรี ยน ร้องทุกข์ต่าง ๆ หลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ ตูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยน สายด่วน จดหมาย
หรื อโทรศัพท์สายตรงต่อผูบ้ ริ หารของเทศบาล มีการบริ การต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย และที่สาํ คัญเปิ ด
โอกาสให้ประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีระบบ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
วัตถุประสงค์ เพื่อความโปร่ งใสในการบริ หารงานประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ประชาชนได้รับรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสารอย่างทัว่ ถึงและประชาชนมีส่วนร่ วม การดําเนินการดังนี้
- มีเว็บไซต์เทศบาลเมืองพนัสนิคมในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารและรับเรื่ องราวร้องเรี ยน/ ร้องทุกข์
- ติดตั้งตูป้ ระเมินความพึงพอใจของประชาชน
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- มีศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน/ร้องทุกข์
- มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสํานักงาน
- มีระบบการกระจายเสี ยงไร้สายครอบคลุมทัว่ พื้นที่ในเขตเทศบาล
- มีบอร์ดประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ 2 ป้ าย -เอกสาร, สิ่ งพิมพ์ แผ่นพับ จดหมายข่าว
- แผนผังขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
- ติดประกาศต่าง ๆ
- เว็บไซต์
- การจัดทํา Spot โฆษณา
- การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์
- การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารผ่านสื่ อโทรทัศน์
- การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารผ่านสื่ อวิทยุ
- การตรวจสอบปรับปรุ งข้อมูลข่าวสาร ให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ทันต่อเหตุการณ์
6) จัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารเทศบาลเมืองพนัสนิคม ตามมาตรา ๙ แห่ งพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีขอ้ มูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนตรวจดู
ได้ เทศบาลเมืองพนัสนิคม จึงจัดให้มีการจัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของเทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยรวบรวม
ข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมทั้งข้อมูลที่เห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อประชาชน ณ กองวิชาการและแผนงาน
เพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้ดว้ ยตนเอง แต่หากมีขอ้ ขัดข้องหรื อไม่สามารถหา
ข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งการได้หรื อต้องการข้อมูลอื่นใดที่ไม่ได้จดั ไว้ในศูนย์ เทศบาลเมืองพนัสนิคมก็ได้มีการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา และมีบริ การอินเตอร์เน็ตสําหรับประชาชน โดยติดตั้งระบบ WI FI ไว้
ณ บริ เวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม เพื่อให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลได้ใช้บริ การโดยไม่เสี ย
ค่าบริ การ การดําเนินการดังนี้
1. จัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารเทศบาลเมืองพนัสนิคม ไว้ภายในสํานักงานเทศบาล
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2. จัดให้มีขอ้ มูลตามที่กฎหมายกําหนดและข้อมูลข่าวสารอื่นที่เป็ นประโยชน์ไว้ในศูนย์ข่าวสาร
3. จัดให้มีบริ การอินเตอร์เน็ตไว้ให้บริ การประชาชน บริ เวณภายในสวนสาธารณะเทศบาล
4. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดาํ เนินงานศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารเทศบาลเมืองพนัสนิคม
5. ประเมินผลการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารและความเข้าใจของประชาชนต่อข้อมูลข่าวสาร
ที่เผยแพร่ ออกไป
7) การมีส่วนร่ วมเป็ นหัวใจการขับเคลื่อนงาน การประชุมคณะผูบ้ ริ หาร พนักงาน และพนักงานจ้าง
ประจําเดือน จากแนวคิดขององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้มาเป็ นแนวทางในการพัฒนา ผูบ้ ริ หารได้มอบนโยบายที่จะ
มุ่งเน้นและจูงใจให้พนักงาน พนักงานจ้างทุกคนมีความกระตือรื อร้นที่จะพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลาเพื่อ
ศักยภาพของตนเองและขององค์กร กล่าวคือพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีนิสยั การคิดและการกระทําที่เป็ น
ระบบและเป็ นระเบียบ เพื่อให้สามารถทํางานร่ วมกันได้และมีความขัดแย้งน้อยที่สุด สร้างนิสยั การทํางานเป็ นทีม
สนับสนุนส่ งเสริ มซึ่งกันและกัน สร้างนิสยั การมุ่งที่กระบวนการ ความต่อเนื่องอย่างเป็ นระบบ สร้างนิสยั ใฝ่
ศึกษา ใฝ่ รู ้ เพือ่ นําความรู ้ใหม่ๆ มาพัฒนาและปรับปรุ งงาน ไม่ควรพอใจกับสภาพการปฏิบตั ิงานเดิมๆ สร้างนิสยั
การปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่อง สร้างนิสยั การมีส่วนร่ วม การมีส่วนร่ วมของบุคลากรในองค์กรทุกคน จะนําไปสู่
การเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร มีความผูกพันเป็ นเจ้าของ วัฒนธรรม การมีส่วนร่ วมจึงเป็ นหัวใจสําคัญที่จะทําให้
องค์กรมีประสิ ทธิภาพในการดําเนินงานได้อย่างสมบูรณ์ และสร้างนิสยั การคํานึงถึงคุณภาพ สร้างจิตสํานึก
การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักถึงความสําคัญของผูใ้ ช้บริ การหรื อประชาชน และตั้งใจทํางานที่มี
คุณภาพเพื่อความน่าเชื่อถือของเทศบาล
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