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รางวัลพระปกเกล้าทองคำ2561




ที่มาและความสำคัญ 

สืบเนื ่องจากสถาบันพระปกเกล้ากำหนดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำ

ทุกๆ2ปีโดยมีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี25492551255325552557และ2559ดังนั้นในปี

2561นี้สถาบันพระปกเกล้าได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำขึ้นเป็นครั้งที่เจ็ด

รางวัลพระปกเกล้าทองคำเป็นรางวัลที่ริเริ ่มขึ ้นเพื ่อเป็นแรงจูงใจแก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้ามีการพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและ

สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารงานท้องถิ่นอยู่เสมอทั้งนี้รางวัลพระปกเกล้าทองคำจะเป็น

เครื่องหมายเชิดชูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริหารงานและ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่อย่างโดดเด่นต่อเนื่องรวมถึงมีการสร้างสรรค์

นวัตกรรมทางการบริหารงานใหม่ๆอันเป็นแบบอย่างที ่ดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอื ่น

ในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ 

 B เพื่อจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้าเข้าร่วมโครงการ

รางวัลพระปกเกล้าทองคำและพัฒนาความเป็นเลิศและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

 B เพื่อเชิดชูเกียรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสุดยอดด้านความโปร่งใสและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์

และด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคมพร้อมสู ่การเป็น

แบบอย่างแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

 B	เพื่อธำรงรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของรางวัลพระปกเกล้า
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ประเภทของรางวัลพระปกเกล้าทองคำ  

แบ่งเป็น3ประเภทดังนี้

 B ประเภทที่1รางวัลพระปกเกล้าทองคำ

  สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 B ประเภทที่2รางวัลพระปกเกล้าทองคำ

  สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและ

ความสมานฉันท์ 

 B ประเภทที่3รางวัลพระปกเกล้าทองคำ

  สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ 

เอกชน และประชาสังคม 

คุณสมบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ 

 B ต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้าในระดับเป็นเลิศ

ในประเภทเดียวกันมาแล้ว2ครั้งในระยะเวลา5ปีนับย้อนหลังไป(ในปี2561

ใช้ช่วงเวลาปี2556ถึงปี2560)

 B ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจ

การมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำ 

 B สถาบันฯจัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

สถาบันพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกของ

คณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้าในงานประชุมวิชาการประจำปีสถาบันพระปกเกล้า

ครั้งที่20(KPICongress20)ในเดือนพฤศจิกายน2561

 B องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำในปี2561จะไม่สามารถ

เข้าร่วมการพิจารณาให้รางวัลพระปกเกล้าในประเภทที่ได้รับรางวัลในปีถัดไปเป็นเวลา

1ปีและเมื่อเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้าอีกครั้งสถาบันฯจะเริ ่มนับการ

พิจารณาการได้รับรางวัลพระปกเกล้าตามประเภทรางวัลฯที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า

ทองคำไปใหม่ทั้งหมด

หลักเกณฑ์การมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำ 

เกณฑ์การมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำแบ่งเป็น2ลักษณะโดยต้องผ่านเกณฑ์

ขั้นพื้นฐานก่อนจึงจะได้รับการพิจารณาเกณฑ์ขั้นนวัตกรรมของรางวัลพระปกเกล้าทองคำในแต่ละ

ประเภทรางวัลฯดังนี้

1. เกณฑ์ขั้นพื้นฐาน 

เกณฑ์ขั้นพื้นฐาน คำอธิบาย การประเมิน 

1. การทุจริตคอรัปชั่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นไม่ม ีกรณีทุจร ิต
คอรัปชั่นหรือการฟ้องร้องที่เกี ่ยวข้องกับทุจริต
คอรัปชั่นอันเชื่อได้ว่ามีมูล


สอบถามข้อมูลจาก
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน
สำนักงานป.ป.ช.
สำนักงานป.ป.ท.

2. การดำเนินการตาม

ภารกิจหน้าที่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีการดำเนินการตาม
ภารกิจที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้องกระทำ
ให ้ เป ็นไปตามอำนาจหน ้าท ี ่ตามระเบ ียบและ
กฎหมายอาทิ

มีการแต่งตั ้งผู ้แทนกลุ ่มองค์กรในชุมชนเป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น/คณะกรรมการ
สนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ ่น/คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานของท้องถิ่นที่แสดงถึง
การดำเนินกิจกรรมตลอดจนรายรับ-รายจ่าย
ของท้องถิ่นรวมทั้งมีการเผยแพร่ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นรับทราบ
มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งมีการเผยแพร่ให้
ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบ
อื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดไว้

พิจารณาจาก
เอกสารข้อมูลเบื้องต้น
ที่ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่งมา
ตรวจสอบเบื้องต้น
จากเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
การลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ของ
คณะกรรมการฯ
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2. เกณฑ์ขั้นนวัตกรรม (Innovation) 

เกณฑ์รางวัล 

พระปกเกล้าทองคำ 
คำอธิบาย การประเมิน 

ด้านความโปร่งใส

และส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชน 

จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่โดดเด่น 
-โครงการหรือกิจกรรมที่นำเสนอสะท้อนให้เห็น
มิติความโปร่งใสในการบริหารงานหรือการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและมีจำนวนโครงการหรือ
กิจกรรมที่โดดเด่นอย่างเหมาะสมไม่น้อยเกินไป
และควรเป็นโครงการหรือกิจกรรมซึ่งเป็นที่รู ้จัก
โดยทั่วไป
ระดับ/คุณภาพของการมีส่วนร่วม 
-โครงการหร ือก ิจกรรมที ่ โดดเด ่นท ี ่องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอสะท้อนให้เห็นถึง
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับสูง
ซ ึ ่ งส ่ ง เสร ิมหร ือให ้บทบาทของประชาชนใน
กระบวนการตัดสินใจร่วมทำและร่วมรับผิดชอบ
มิใช่เพียงการรับประโยชน์เท่านั้น
-โครงการหร ือก ิจกรรมที ่ โดดเด ่นท ี ่องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอมีการถอดบทเรียน
และถ่ายทอดองค์ความรู ้ไปสู ่การปฏิบัติให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น
ลักษณะของโครงการที่นำเสนอ 
-โครงการหรือกิจกรรมโดดเด่นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนำเสนอมีลักษณะการดำเนินงานมุ่งสู่
ความย่ังยืนไม่ใช่เป็นลักษณะช่ัวคราวหรือเฉพาะกิจ
-โครงการหรือกิจกรรมโดดเด่นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนำเสนอควรเป็นโครงการใหม่ที่ไม่เคย
นำเสนอ

กรณีที ่เป็นโครงการที ่เคยเสนอให้พิจารณารางวัล
พระปกเกล้ามาแล้วต้องแสดงให้เห็นการพัฒนา
ต่อยอดจากโครงการหรือกิจกรรมเดิม

-โครงการหรือกิจกรรมโดดเด่นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นนำเสนอสามารถนำเสนอโครงการ
ที่ยังไม่เคยนำเสนอสู่การพิจารณารางวัลมาก่อน
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือ
เป็นนวัตกรรมทั้งนี้ถ้ามีความเหมือนกับที่อื่นจะ
ต้องสามารถบอกถึงความแตกต่างจากที่อื่นและ
บอกถึงลักษณะเฉพาะของตนเองได้

พิจารณาจาก
เอกสารข้อมูลเบื้องต้น
ที่ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่งมา
การลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ของ
คณะกรรมการฯ
การสัมภาษณ์อย่าง
ไม่เป็นทางการกับ
ประชาชนกลุ่มหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การเข้าพบผู้กำกับดูแล
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์รางวัล 

พระปกเกล้าทองคำ 
คำอธิบาย การประเมิน 

ด้านการเสริมสร้าง 
สันติสุขและความ 
สมานฉันท์ 

จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่โดดเด่น 
-โครงการหรือกิจกรรมที่นำเสนอสะท้อนให้เห็น
มิติการเสริมสร้างวันติสุขและความสมานฉันท์
และมีจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่โดดเด่นอย่าง
เหมาะสมไม่น้อยเกินไปและควรเป็นโครงการ
หรือกิจกรรมซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
ระดับ/คุณภาพของการเสริมสร้างสันติสุขฯ 
-โครงการหรือกิจกรรมที ่โดดเด่นซึ ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอสะท้อนให้เห็นถึง
การเสร ิมสร ้างส ันต ิสุขและความสมานฉันท ์
ในเช ิงป ้องก ันการเก ิดความข ัดแย ้งในพื ้นท ี ่
ให้ความสำคัญกับบริบทหรือสภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆตามความแตกต่างทาง
ด้านเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมหรือปัจจัยอื่นๆ
-โครงการหรือกิจกรรมที ่โดดเด่นซึ ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นนำเสนอสะท้อนให้เห ็น
การจัดการกับความขัดแย้งที ่ เก ิดขึ ้นในพื ้นที ่
โดยความคิดริเริ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งอาจมีการพัฒนา/ต่อยอดจากระบบการจัดการ
ความขัดแย้งของระบบราชการจนมีผลสำเร็จ
เป็นรูปธรรม
-โครงการหร ือก ิจกรรมที ่ โดดเด ่นท ี ่องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอมีการถอดบทเรียน
และถ่ายทอดองค์ความรู ้ไปสู ่การปฏิบัติให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น
ลักษณะของโครงการที่นำเสนอ 
-โครงการหรือกิจกรรมโดดเด่นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นนำเสนอมีลักษณะการดำเนินงาน
มุ่งสู่ความยั่งยืนไม่ใช่เป็นลักษณะชั่วคราวหรือ
เฉพาะกิจ
-โครงการหรือกิจกรรมโดดเด่นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนำเสนอควรเป็นโครงการใหม่ที่ไม่เคย
นำเสนอ

พิจารณาจาก
เอกสารข้อมูลเบื้องต้น
ที่ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่งมา
การลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ของ
คณะกรรมการฯ
การสัมภาษณ์อย่าง
ไม่เป็นทางการกับ
ประชาชนกลุม่หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การเข้าพบผู้กำกับดูแล
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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เกณฑ์รางวัล 

พระปกเกล้าทองคำ 
คำอธิบาย การประเมิน 

 กรณีที ่เป็นโครงการที ่เคยเสนอให้พิจารณารางวัล
พระปกเกล้ามาแล้วต้องแสดงให้เห็นการพัฒนา
ต่อยอดจากโครงการหรือกิจกรรมเดิม

-โครงการหรือกิจกรรมโดดเด่นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นนำเสนอสามารถนำเสนอโครงการ
ที่ยังไม่เคยนำเสนอสู่การพิจารณารางวัลมาก่อน
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือ
เป็นนวัตกรรมทั้งนี้ถ้ามีความเหมือนกับที่อื่นจะ
ต้องสามารถบอกถึงความแตกต่างจากที่อื่นและ
บอกถึงลักษณะเฉพาะของตนเองได้



ด้านการเสริมสร้าง 

เครือข่ายรัฐ เอกชน  

และประชาสังคม 

จำนวนเครือข่ายหรือ กิจกรรมเครือข่ายที่โดดเด่น 

-เคร ือข ่ายหร ือก ิจกรรมเคร ือข ่ายที ่นำเสนอ

สะท้อนให้เห ็นมิต ิการดำเน ินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นเครือข่าย

และมีจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่โดดเด่นอย่าง

เหมาะสมไม่น้อยเกินไปและควรเป็นโครงการ

หรือกิจกรรมซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป

ระดับ/คุณภาพของการเสริมสร้างเครือข่ายฯ 

-เคร ือข ่ายหรือกิจกรรมเครือข ่ายที ่ โดดเด่น

ซ ึ ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนำเสนอเป็น

เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นั ้นๆเป็นผู ้ร ิเริ ่มให้เกิดเครือข่ายขึ ้นหรือเป็น

หน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรมเครือข่าย

-เคร ือข ่ายหรือกิจกรรมเครือข ่ายที ่ โดดเด่น

ซึ ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนำเสนอมีการ

ดำเนินงานต่างๆให้เห็นเป็นรูปธรรมไม่ใช่อยู่ใน

ระยะเริ่มต้นหรือเริ่มก่อตั้งเครือข่ายเท่านั้น



พิจารณาจาก

เอกสารข้อมูลเบื้องต้น

ที่ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นส่งมา

การลงพื้นที่เพื่อตรวจ

สอบข้อมูลเชิงประจักษ์

ของคณะกรรมการฯ

การสัมภาษณ์อย่าง

ไม่เป็นทางการกับ

ประชาชนกลุ่มหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การเข้าพบผู้กำกับดูแล

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์รางวัล 

พระปกเกล้าทองคำ 
คำอธิบาย การประเมิน 

 -เคร ือข ่ายหรือกิจกรรมเครือข ่ายที ่ โดดเด่น

ซึ ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนำเสนอมีการ

ทำงานในลักษณะหุ้นส่วนความร่วมมือเติมเต็ม

ซึ่งกันและกันมีหน้าที่ร่วมมือกันอย่างชัดเจนไม่ใช่

ขับเคลื่อนงานไปได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

เท่านั้น

-เคร ือข ่ายหร ือก ิจกรรมที ่ โดดเด่นที ่องค ์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอมีการถอดบทเรียน

และถ่ายทอดองค์ความรู ้ไปสู ่การปฏิบัติให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น

ลักษณะของเครือข่ายที่นำเสนอ 

-เครือข่ายหรือกิจกรรมโดดเด่นที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ ่นนำเสนอมีลักษณะการดำเนินงาน

มุ่งสู่ความยั่งยืนไม่ใช่เป็นลักษณะชั่วคราวหรือ

เฉพาะกิจ

-เครือข่ายหรือกิจกรรมโดดเด่นที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนำเสนอควรเป็นโครงการใหม่ที่ไม่เคย

นำเสนอ

กรณีที ่เป็นโครงการที ่เคยเสนอให้พิจารณารางวัล

พระปกเกล้ามาแล้วต้องแสดงให้เห็นการพัฒนา

ต่อยอดจากโครงการหรือกิจกรรมเดิม

–เครือข่ายหรือกิจกรรมโดดเด่นที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ ่นนำเสนอสามารถนำเสนอเครือข่าย

หรือกิจกรรมที่ยังไม่เคยนำเสนอสู่การพิจารณา

รางวัลมาก่อนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์หรือเป็นนวัตกรรมทั้งนี ้ถ้ามีความ

เหมือนกับที ่อ ื ่นจะต้องสามารถบอกถึงความ

แตกต่างจากที ่อ ื ่นและบอกถึงลักษณะเฉพาะ

ของตนเองได้
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ผลการตัดสิน
การพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 

เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2561 




ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

จำนวน5แห่งได้แก่

 1.เทศบาลเมืองกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่

 2.เทศบาลเมืองแม่เหียะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

 �.เทศบาลตำบลยางเนิ้งอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่

 �.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี

 5.องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอกอำเภอลองจังหวัดแพร่





ด้านเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์

จำนวน2แห่งได้แก่

 1.เทศบาลนครเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

 2.เทศบาลตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูล



กระบวนการประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ  

การประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ

อันเป็นรางวัลสูงสุดของสถาบันพระปกเกล้าที ่จะมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที ่มี

ความเป็นเลิศมีขั้นตอนหลักดังนี้

ตรวจสอบรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้า 2 ครั้ง  
ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2556 – 2560) 

 
เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการตรวจสอบรายชื่อเข้าร่วมโครงการ 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบรับเข้าร่วมโครงการ และให้ข้อมูลกิจกรรมเบื้องต้น 

เพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตามแบบฟอร์มที่สถาบันฯ กำหนด 
 

ตรวจสอบข้อร้องเรียนประเด็นการทุจริตในการดำเนินงานของ อปท. ที่ผ่านคุณสมบัติขั้นแรก  
โดยทำการตรวจสอบข้อมูล จาก สตง., ป.ป.ช., ป.ป.ท. และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

(ต้องไม่มีเรื่องที่ชี้มูลแล้วว่ามีการทุจริตจริง) 
 

คณะกรรมการ ฯ ลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อพิจารณาให้รางวัลพระปกเกล้าทองคำ 
ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง โดยดำเนินการใน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

ลงพื้นที่พิจารณาการดำเนินงานตามประเภทรางวัลฯ ที่สมัคร ซึ่งเป็นโครงการและกิจกรรม
ที ่โดดเด่น ต่อยอด รวมถึงนวัตกรรมใหม่ที ่แสดงถึงความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัล  
พระปกเกล้าทองคำที่กำหนด 
สนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์ ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ 

o กลุ่มผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  
o กลุ่มผู้นำชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น 
o กลุ่มผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
o กลุ่มภาคธุรกิจ เอกชน ในพื้นที่ 

 
คณะกรรมการฯ นำผลการประเมินในทุกขั้นตอนที่ได้ดำเนินการมา เข้าร่วมหารือ  

เพื่อสรุปผลในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำ 
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รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2561 

ด้านความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน




ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคม

จำนวน�แห่งได้แก่

1.เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์

 2.เทศบาลตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่

 �.เทศบาลตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน

 �.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

  อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร

 5.องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปาอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่

 6.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่

 �.องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
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เทศบาลเมืองกระบี่   
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่81000

โทรศัพท์0-7562-0604โทรสาร0-7562-4572

ประชากร  

32,214คน(ชาย15,012คนหญิง17,202คน)

พื้นที่ 

19ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน14ชุมชน)

รายได้ 

365,566,795.85บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

214,054,586.10บาท

คณะผู้บริหาร 

1. นายกีรติภูเก้าล้วน  นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

2. นายวิโรจน์หวานดี  ประธานสภาเทศบาลเมืองกระบี่

3. นายประพันธ์ศรีสุวรรณ ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน17คน

หญิงจำนวน1คน
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เทศบาลเมืองกระบี ่ เป ็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้นแบบที ่ม ีความเป็นเล ิศ

ในการบริหารองค์กรจนประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับในปัจจุบันซึ่งเกิดจากน้อมนำ

หลักการทรงงานของรัชกาลที่9“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”และหลักการ “รู้ รัก สามัคคี” มาใช้เป็น

หลักในการบริหารงานของเทศบาลนอกจากนี้เทศบาลได้กำหนดนโยบายการบริหารงานเพื่อนำไปสู่

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองกระบี่ที ่ว่า“กระบี่เมืองน่าอยู่	ผู้คนน่ารัก	ศูนย์กลางการให้		

การบริการ	เป็นประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์	ศิลปะและวัฒนธรรม	พร้อมก้าวสู่

เมืองคุณภาพ	(Q-City)	ในปี	พ.ศ.	2569”ร่วมกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองกระบี่6ด้าน

ประกอบด้วย

1)ยุทธศาสตร์เมืองสะอาด(CleanCity)

2)ยุทธศาสตร์เมืองสีเขียว(GreenCity)

3)ยุทธศาสตร์เมืองปลอดภัย(SafetyCity)

4)ยุทธศาสตร์สุขภาพ(HealthyCity)

5)ยุทธศาสตร์เมืองมั่งคั่งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(WealthyCity)

6)ยุทธศาสตร์เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ(QualityTouristDestinationCity)

เทศบาลเมืองกระบี ่ได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานเพื ่อตอบสนอง

ความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงโดยแต่งตั ้งคณะกรรมการและ

คณะทำงานเพื่อดำเนินโครงการต่างๆรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม

ของเทศบาลทั้งในช่วงต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำกล่าวคือการให้ประชาชนได้ร่วมเสนอปัญหา

ความต้องการของชุมชนในเวทีหรือช่องทางต่างๆที่เทศบาลเปิดให้มีการนำเสนอข้อมูลเช่น

การจัดประชุมสัญจรการจัดทำแผนชุมชนการจัดประชุมประชาคมการแจ้งข้อมูลข่าวสาร

ทางโทรศัพท์และทางสื ่ออิเล็กทรอนิกส์เช่นเว็บไซต์เฟซบุ๊กไลน์หรือส่งหนังสือร้องเรียน

ร้องทุกข์ได้รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจและ

ร่วมรับประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที ่เป็นเลิศที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ			

ด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลเมืองกระบี่	ได้แก่	

โครงการการจัดการศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน เทศบาลเมืองกระบี่ 

จังหวัดกระบี่นับเป็นจังหวัดที่มีเกาะและหาดทรายที่สวยงามจำนวนมากซึ่งตั้งอยู่นอก

เขตเมืองด้วยเหตุนี ้จึงทำให้นักท่องเที ่ยวมักไม่เดินทางเข้าตัวเมืองและพักค้างคืนในปี

พ.ศ.2549เทศบาลเมืองกระบี่จึงได้จัดให้มีการประชุมประชาคมเมืองและประชาชนได้เสนอต่อผู้

บริหารว่า	“ทำอย่างไรที่จะให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนจังหวัดกระบี่ได้แวะเข้ามาพักแรม	หรือ

เที่ยวชมภายในเขตเมืองกระบี่บ้าง	เพราะในเมืองเงียบเหงา	เพื่อที่ประชาชนจะมีรายได้และ		

ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารเทศบาลเมืองกระบี่จึงได้นำแนวคิด “การสร้างเมือง

ด้วยศิลปะ” โดยการจัดแสดงประติมากรรมในเขตพื ้นที ่เมืองเพื ่อเป็นสื ่อในการเล่าขาน

ประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมของเมืองกระบี่ประติมากรรมชิ้นงานแรกคือสัญญาณไฟ

จราจรมนุษย์โบราณและตามมาด้วย “ถนนสายประติมากรรม”ที ่จ ัดแสดงประติมากรรม

เสือเขี้ยวดาบช้างชูกระบี่นกอินทรีย์ทะลนอกจากนี้ยังมีประติมากรรมโขลงช้างปูดำปลาร่าเริง

กำแพงประวัติศาสตร์และผลงานศิลปะอื่นๆอีกจำนวนมาก

ต่อมาเทศบาลเมืองกระบี ่ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและ1ใน6

ยุทธศาสตร์หลักของเทศบาลเมืองกระบี่คือเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ(QualityTourist

DestinationCity)ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเรื่องการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านการ

ท่องเที่ยวของประเทศโดยการสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการ

ท่องเที่ยวดังนั้นเทศบาลเมืองกระบี่จัดตั้ง“ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน” ซึ่งได้รับ

ความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนได้แก่จังหวัดกระบี่กลุ ่มจังหวัดภาคใต้ฝั ่ง

อันดามันสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี ่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี ่

สำนักงานศิลปกรรมร่วมสมัยองค์การระหว่างประเทศญี่ปุ่น(JICA)สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติศิลปินท้องถิ่นศิลปินแห่งชาติและศิลปินนานาชาติ

สถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

มหาวิทยาลัยนเรศวรสำนักงานจังหวัดกระบี่หอการค้าจังหวัดกระบี่สมาคมโรงแรมประชาชน

และชุมชนในเขตเทศบาลและเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2558มีแนวคิดเพื่อใช้เป็น

แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยจัด

แสดงประวัติความเป็นมาของเมืองกระบี่ในอดีตตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในฐานะเมืองท่า

ที่สำคัญของประเทศเมื่อกว่า2,000ปีมีการนำเสนอเรื ่องราวของลูกปัดโบราณถ่ายทอดผ่าน
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กาลเวลาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันผ่านทางพิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน(AndamanBeads

Museum)รวมทั ้งเป ็นสถานที ่นำเสนอผลงานศิลปะที ่สร ้างสรรค ์จากศิลป ินทุกแขนง

กว่า700ภาพภายในหอศิลป์อันดามันและมีการอนุรักษ์ศิลปะการทำลูกปัดโบราณย้อนยุค

เพื ่อสืบทอดและส่งต่อให้กับคนรุ ่นหลังไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาผ่านทางอาคารสาธิต

การผลิตลูกปัดศูนย์การเรียนรู้ฯประกอบด้วย6อาคารคือพิพิธภัณฑ์ลูกปัดโบราณอาคาร

ศูนย์การเรียนรู้หอศิลป์อันดามันอาคารแสดงภาพหมุนเวียนอาคารสาธิตการผลิตลูกปัดและ

โรงเรียนต้นกล้าอันดามันที่สำคัญศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันนับได้ว่าเป็นศูนย์กลาง

การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวัตถุโบราณที่สำคัญของภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ให้แก่ทั้งเยาวชนประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอีกทั้งยังเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้

แก่หน่วยงานต่างๆได้แก่สถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐเอกชนและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ ่นจาดทั ่วประเทศจวบจนถึงปัจจุบันมีคณะศึกษาดูงานเข้ามาเยี ่ยมชมศูนย์กว่า

1,354คณะนอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมให้กับเด็กเยาวชนศิลปินระดับท้องถิ่นระดับชาติและ

นานาชาติมาร่วมจัดแสดงผลงานอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

เป็นแหล่งผลิตลูกปัดย้อนยุคที่เป็นสินค้าOTOPของจังหวัดกระบี่ที่สามารถสร้างชื่อเสียงและ

รายได้ให้แก่จังหวัดและยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมการใส่ลูกปัดที่มีมาแต่อดีตให้กลับมาเป็น

ที่นิยมอีกครั้งในปัจจุบัน

เทศบาลเมืองกระบี ่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่มีความเป็นเลิศในการพัฒนา

เชิงพื้นที่ด้วยการนำศิลปะมาสร้างมูลค่าให้กับเมืองผ่านประติมากรรมต่างๆที่รายล้อมรอบ

เขตตัวเมืองร่วมกับการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู ้วัฒนธรรมอันดามันที ่เป็นทั ้งสถานที ่

ท่องเที ่ยวและแหล่งเรียนรู ้ศิลปะแขนงต่างๆล้วนทำให้เมืองกระบี ่มิได้เป็นเมืองทางผ่าน

อีกต่อไปแต่เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวและพักในเมือง

กระบี่เป็นจำนวนมากทำให้ประชาชนและผู้ประกอบการในเมืองกระบี่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นสังเกต

ได้จากโรงแรมที่พักขนาดเล็กสไตล์บูทีคโฮเทลที่เกิดอย่างมากโดยมีคนรุ่นใหม่ที่จบการศึกษา

จากทั ้งในและต่างประเทศกลับมาร่วมกันบริหารงานและพัฒนาบ้านเกิดของตนนอกจากนี ้

นักท่องเที ่ยวสามารถเลือกชมสินค้าที ่ระลึกของเมืองกระบี ่ได ้ทุกว ันโดยวันจันทร์-พุธ

ณถนนปูดำวันพฤหัสบดีณตลาดนัดชุมชนคนกระบี่และวันศุกร์-อาทิตย์ณถนนคนเดิน

เมืองกระบี่ในวันนี้	“มิใช่เมืองกระบี่ที่เงียบเหงา	แต่กลายเป็นเมืองกระบี่ที่คึกคักและน่ามาเยือน”				

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชนของ
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกระบี่โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเป็นงานสำคัญของรัฐในด้านการส่งเสริมความมั่นคงของ

ชาติสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกระบี่นับเป็นหน่วยงานที่มีความมุ่งมั ่นตั้งใจและ

พยายามในการพัฒนาการให้บริการด้านการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ประชาชนผู้ขอรับ

บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วถูกต้องโดยการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

และลดค่าใช้จ่ายของประชาชนแม้ว่าเทศบาลเมืองกระบี ่จะได้รับรางวัลระดับชนะเลิศของ

สำนักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศมาแล้วแต่เทศบาลได้มีการพัฒนาต่อยอดความ

เป็นเลิศในการให้บริการประชาชนของสำนักทะเบียนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องดังนี้

1. จัดตั้งคลินิกทะเบียนเพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการขอคำปรึกษาแนะนำและ

ช่วยเหลือแก้ปัญหาด้านการทะเบียนและบัตรฯรวมถึงข้อกฎหมายอื่นๆโดยมีเจ้าหน้าที่นิติกร

ประจำ4คนทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านกฎหมายในทุกวันทำการ

2. การให้บริการเชิงรุกจะมีรถเคลื่อนที่(MobileUnit)ให้บริการทำบัตรประจำตัว

ประชาชนแก่ผู้พิการคนชราผู้ป่วยติดเตียงเด็กนักเรียนและผู้ต้องขังในเรือนจำ
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3. จัดตั ้งหน่วยบริการให้ความช่วยเหลือโดยมีจิตอาสาจากประชาชนในชุมชนมา

ร่วมทำหน้าที่อำนวยความสะดวกต้อนรับและให้คำแนะนำต่างๆกับประชาชนก่อนเข้ารับบริการ

ตามช่องที่กำหนด

4. การสร้างองค์ความรู ้มีการลงพื ้นที ่เพื ่อให้ความรู ้แก่ชุมชนนักเรียนครูและ

ผู้ปกครองของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานทะเบียน

ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

5. การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่

เครือข่ายจิตอาสาคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานพนักงานจ้างผู้บริหารสถานศึกษา

ในสังกัดเทศบาลตลอดจนประชาชนทุกชุมชนโดยจัดหลักสูตรอบรมให้ครอบคลุมและเกี่ยวข้อง

กับประชาชนโดยตรงเพื่อสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

6. การยกระดับมาตรฐานและพัฒนาการให้บริการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในทุก

ภาคส่วนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการยกระดับมาตรฐานและพัฒนางาน

บริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

7. ปรับปรุงกระบวนทัศน์ด้านการบริการตามลักษณะของงาน(WorkFlow)และการ

บริการแล้วเสร็จในจุดเดียว(OneStopService)

นอกจากนี้ผู้บริหารได้ให้ความใส่ใจแนะนำและติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

มีการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงจัดให้

มีการประเมินผลการให้บริการจากผู้รับบริการด้วยด้วยแนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านงาน

ทะเบียนต่างๆที่กล่าวมาแล้วนี้ทำให้สำนักทะเบียนของเทศบาลเมืองกระบี่เป็นสถานที่สำคัญที่มี

ผู้เข้ามาศึกษาดูงานจากทั่วประเทศ

โครงการพัฒนาเทศบาลเมืองกระบี่สู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน
อาเซียน 

เทศบาลเมืองกระบี่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทศบาลให้เป็นเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมเมือง

ยั่งยืนอาเซียนตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและยุทธศาสตร์เมืองสีเขียว(GreenCity)ที่กำหนดไว้

โดยการเสริมสร้างศักยภาพองค์ความรู ้และความเข้าใจให้กับประชานผ่านกระบวนการ

มีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในพื้นที่ปัจจุบันเทศบาลเมืองกระบี่ติดอันดับพื้นที่

ชุ่มน้ำลำดับที่4ของประเทศและลำดับที่1100ของโลกโดยมีพื้นที่สีเขียว35.04ตร.กม/คน

มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้และฐานการเรียนรู ้ของเมืองต้นแบบสิ ่งแวดล้อมเมืองยั ่งยืน

ที่หลากหลายดังนี้

4 แหล่งการเรียนรู้ จำนวนรวม5แห่งดังนี้

 1.	 ด้านการจัดการของเสียและมลพิษเมือง	เพื ่อเรียนรู ้การบริหารจัดการขยะ

เพิ่มมูลค่าขยะและใช้ประโยชน์จากขยะฝากธนาคารโรงเรียนและขยายผลไปสู่

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ทุกแห่งรวมถึงตลาดสดมหาราชและบริหาร

จัดการน้ำเสียในเขตเมืองร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสีย

	 2.	 ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเรียนรู้เรื ่องพืชสมุนไพรและประโยชน์มีศูนย์อบ

สมุนไพรเพื ่อสุขภาพและได้มีการพัฒนาต่อยอดคอร์สอบรมให้ความรู ้ด้าน

การล้างพิษอย่างต่อเนื่อง

	 3.	 ด้านการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์	เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล่องเรือชมธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางชีวภาพของแม่น้ำกระบี่พร้อมทั้งต่อยอดการท่องเที่ยวแบบ

ครบวงจรด้วยการสร้างโฮมสเตย์ของชาวบ้านในชุมชน

	 4.	 ด้านเมืองแห่งการเรียนรู ้และบริหารจัดการที ่ดี	เพื ่อเรียนรู ้องค์ความรู ้ด้าน

การบริหารจัดการที ่ดีต่อยอดพัฒนาองค์กรสำหรับแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้อย่าง

ต่อเนื่องเช่นสำนักงานสีเขียวศูนย์อปพร.ดีเด่นสำนักงานทะเบียนดีเด่น

นอกจากนี้ได้มีการพัฒนารายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกร่วมกับองค์การบริหาร

ก๊าซเรีอนกระจกสู่เมืองคาร์บอนต่ำ
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 5.	 ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	ประเพณี	และพื้นที ่สาธารณะ	เพื ่อเรียนรู ้

การถ่ายทอดความรู ้อนุรักษ์และผลิตลูกปัดแบบโบราณต่อยอดและพัฒนา

ปรับปรุงข้อมูลวีดิทัศน์การเรียนรู้ให้ทันสมัยทั้งนี้รัฐบาลได้เห็นชอบมอบหมายให้

จังหวัดกระบี่เป็น1ใน3ของเมืองศิลปะของประเทศไทยและเป็นศูนย์กลาง

การประชาสัมพันธ์และจัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติภายใต้ชื่อ

“โครงการศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ“ThailandBiennale@Krabi2018”

อีกทั้งยังเป็น1ใน300พิพิธภัณฑ์นำร่องจากทั่วประเทศกว่า1,200แห่งจัดทำ

เว็บไซต์MuseumThailand

4ฐานการเรียนรู้ จำนวนรวม4แห่งดังนี้

	 1.	 ตลาดหินขวางชุมชนเมืองเก่าพัฒนาเป็นฐานการเรียนรู้ที่เกิดจากการรวมกลุ่ม

ของแกนนำชุมชนเมืองเก่าพัฒนารวมใจชนและบ้านท่าคลองเพื ่อรวบรวม

ปรับปรุงและพัฒนาองค์ความรู้วิถีชีวิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนประชาชนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 2.	 ชุมชนคู่เมือง	(อนุบาลปูดำ)	เป็นฐานการเรียนรู้ที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชน

คู่เมืองชมรมพิทักษ์ป่าชายเลนสถานีป่าชายเลนรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นสร้างฟาร์มต้นแบบในการเลี้ยงปูดำเลียนแบบธรรมชาติโดยมีมหาวิทยาลัย

ราชภัฎพระนครและโครงการไทยนิยมยั่งยืนได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ

เพื่อจัดซื้อพันธ์ปูทองหลางและพัฒนาปรับปรุงบ่อเลี้ยงปูและให้ครอบครัวที่มี

ฐานะยากจนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทำหน้าที่อนุบาลและเลี้ยงปูดำเพื่อเป็นการพัฒนา

คุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและสร้างความสมดุลของธรรมชาติ

 3.	 สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่	26	(กระบี่)	เป็นฐานการเรียนรู้ที่รวบรวมองค์ความรู้

เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลนร่วมกับสถานีพัฒนาป่าชายเลนที่26(กระบี่)และ

จัดทำสื ่อประชาสัมพันธ์ป้ายบอกชนิดและประโยชน์ของพันธุ ์พืชพันธุ ์ไม้

ในป่าชายเลนรวมถึงมีการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศน์ของ

ป่าชายเลน

 4.	 ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันเป็นฐานการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ

ของศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันกับเครือข่ายสิ่งแวดล้อมชุมชนปากน้ำ

ปานุราชบ้านท่าแดงโดยใช้ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีสื่อถึงการอนุรักษ์

สิ ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที ่สีเขียวในศูนย์การเรียนรู ้ปลูกไม้ดูดซับคาร์บอนเป็น

ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเมือง

โครงการพัฒนาเทศบาลเมืองกระบี่สู่เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนอาเซียนเกิดขึ้น

จากความร่วมมือร่วมใจของเทศบาลหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความ

เข้าใจองค์ความรู้แหล่งการเรียนรู้และฐานการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆที่สำคัญ

โครงการนี้มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด

การทำงานการตัดสินใจควบคุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลรวมถึง

ร่วมเป็นอาสาสมัครใส่ใจสิ่งแวดล้อมจนทำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักป้องกัน

เฝ้าระวังดูแลรักษาต่อยอดเพื่อสร้างสมดุลธรรมชาติของเมืองกระบี่
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ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

ตำบลแม่เหียะอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่50100

โทรศัพท์0-5327-6491โทรสาร0-5380-5183

ประชากร  

19,214คน(ชาย8,744คนหญิง10,370คน)

พื้นที่ 

24,405ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน25ชุมชน/10หมู่บ้าน)

รายได้ 

96,092,640.93บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

45,216,565.92บาท

คณะผู้บริหาร 

1.นายธนวัฒน์ยอดใจ  นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ

2. นางจินตนาโนวิรัตน์  ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ

3. นายสมบุญหิรัญโชติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน9คน

หญิงจำนวน6คน





เทศบาลเมืองแม่เหียะ    
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
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เทศบาลเมืองแม่เหียะมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ

ทำงานโดยกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า“ประชาชนมีสุขทั ่วหน้า พัฒนาอย่างยั ่งยืน บนพื้นฐาน

เศรษฐกิจพอเพียง”  ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างรวดเร็วฉับไวโปร่งใส

และตรวจสอบได้และให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันและอยู่

ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยนำหลักการทำงาน3ร่วมคือวัดบ้านและเทศบาลเข้าบูรณาการ

ทำงานตามหลักธรรมาภิบาลคือร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผลประโยชน์ร่วมตรวจสอบและประเมิน

ความพึงพอใจโดยเทศบาลเมืองแม่เหียะได้วางแนวทางการบริหารงานเพื่อมุ่งผลความสัมฤทธิ์

ของงานเชิงประจักษ์ยึดโยงเครือข่ายทุกภาคส่วนมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนและปฏิรูปงาน

ท้องถิ่นแนวใหม่ที่ต้องบริหารงานภายใต้ความเสี่ยงและภายใต้กฎหมายโดยยึดหลักที่ว่า	“บริหาร

ให้ถูกใจ	ใช้ระเบียบกฎหมายให้ถูกต้อง	ให้สอดคล้องกับความคุ้มค่า	โปร่งใส	ประหยัด	ในทุก

มิติ”	ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารงานบุคคลบริหารงานงบประมาณและการบริหารงานภารกิจ

ท้องถิ่นให้เกิดผลสำเร็จ

เทศบาลเมืองแม่เห ียะมีรูปแบบวิธ ีการในการสร ้างการมีส ่วนร ่วมของประชาชน

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเทศบาลเมืองแม่เหียะได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนตั ้งแต่ต้นจนจบกระบวนการโดยที ่เทศบาลฯจัดให้มีช่องทาง

การเข้าถึงข้อมูลที ่หลากหลายการรับฟังปัญหาจากเวทีถกปัญหาประจำเดือนของประชาชน

สร้างกลุ่มอาสาสมัครในภารกิจงานต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของ

เทศบาลเมืองแม่เหียะทุกขั้นตอน

สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที ่เป็นเลิศที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ			

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลเมืองแม่เหียะ	ได้แก่	

โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 

สืบเนื่องจากการดำเนินงานตามนโยบายที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เทศบาลดำเนินการ

จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเป็นเครืองมือในการจัดเก็บรายได้และใช้เร่งรัดภาษี

แต่ด้วยความยุ่งยากของขั้นตอนการทำภาษีในขณะนั้นทำให้การดำเนินงานเรื่องการจัดทำแผนที่

ภาษีไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั้งมีการพัฒนารูปแบบและแนวทางในการจัดทำแผนที่ภาษี

มาจนถึงปีพ.ศ.2550กระทรวงมหาดไทยได้ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานการจัดทำแผนที่

และทะเบียนทรัพย์สินให้มีความชัดเจนและสะดวกต่อการนำไปใช้ในการดำเนินการมากยิ่งขึ้น

โดยออกเป็นระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยแผนที ่ภาษีและทะเบ ียนทรัพย์ส ินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นพ.ศ.2550และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นทั ่วประเทศ

นำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีให้ถูกต้องและเป็นธรรมต่อเจ้าของทรัพย์สินอย่างมี

ประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการจัดทำฐานข้อมูลต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยังขาดความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลและการนำใช้ข้อมูลยังไม่ครอบคลุมอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

ซึ่งเกิดจากความหลากหลายของข้อมูลหรือการละเลยในการจัดทำฐานข้อมูลในด้านต่างๆที่จะใช้ใน

การวิเคราะห์เชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

ด้วยเหตุนี้เทศบาลเมืองแม่เหียะจึงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนที่ภาษีดังกล่าว

และได้นำมาประยุกต์ใช ้ต ่อยอดในการดำเนินการในภารกิจอื ่นๆของเทศบาลเช่นด้าน

การสาธารณสุขด้านสวัสดิการสังคมด้านการศึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณะภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะเป็นต้นเพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองแม่เหียะให้มี

การดำเนินการแบบSmartCity

ในการจัดทำฐานข้อมูลนั้นเทศบาลเมืองแม่เหียะได้กำหนดมาตรฐานคุณสมบัติของข้อมูล

ไว้ว่าข้อมูลที่จะถูกเก็บไว้ในระบบเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจะต้อง

มีคุณสมบัติ5ประการดังนี้1)ถูกต้องแม่นยำ2)ทันสมัย3)สมบูรณ์ครบถ้วน4)กะทัดรัด

5)ตรงกับความต้องการของผู้ใช้6)ต่อเนื่อง

การดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลของเทศบาลเมืองแม่เห ียะได้เป ิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจดำเนินโครงการโดยเชิญองค์กรต่างๆเข้ามาร่วมใน

การประชุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้แก่ตัวแทนจากที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ผู้แทน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านจำนวน40คน,สมาชิกสภาเทศบาลจำนวน

16คนผู ้แทนประชาคมจำนวน10คนคณะกรรมการชุมชนจำนวน25คนองค์กรสตรี

จำนวน10คนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.)จำนวน10คนอาสาสมัครพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)จำนวน10คนผู้ประกอบการภาคเอกชนรวมทั้งสิ้นจำนวน

120คนเพื ่อร ่วมตัดสินใจและพิจารณาความสำคัญของการดำเนินโครงการรวมไปถึง

ร่วมกำหนดขอบเขตรูปแบบและวิธีการในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลอีกทั้งยังให้มีการคัดเลือก

ต ัวแทนองค ์กรร ่วมเป ็นคณะทำงานในข ั ้นตอนต่างๆในการจ ัดทำฐานข ้อมูลฯโดยจะ

มอบหมายให้องค์กรต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมนั้นมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามความถนัด
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ของประเภทองค์กรหรือกลุ่มต่างๆแล้วนำส่งข้อมูลคืนให้กับเทศบาลเพื่อวิเคราะห์และจัดทำเป็น

ฐานข้อมูลฯต่อไปโดยใช้โปรแกรมLtax3000LtaxGISQGISโดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของ

เทศบาลทั้งหมด7กองที่เป็นหน่วยงานจัดเก็บและนำใช้ข้อมูลในด้านต่างๆ

จากการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆทำให้การทำงานของเทศบาล

เมืองแม่เหียะเร็วขึ ้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเป็นข้อมูลที่แม่นยำเนื ่องจากข้อมูลต่างๆ

ถูกเก็บโดยประชาชนในพื้นที่ซึ่งผลลัพธ์จากการเก็บข้อมูลมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการ

บริหารงานของเทศบาลเมืองแม่เหียะแล้วนั้นหน่วยงานอื่นยังสามารถมาขอใช้ข้อมูลเพื่อนำไป

วิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในด้านอื่นต่อไปอีกด้วยเช่น

1. ฝ่ายปกครองนำข้อมูลไปใช้วางแผนในการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยใน

พื้นที่หมู่บ้านตำบล

2. สมาชิกสภาเทศบาลสามารถนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาจัดทำข้อบัญญัติตำบล

3. หน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนงานตามภารกิจ

หน้าที่ของแต่ละหน่วยงานโดยบูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ

4. หน่วยงานภาคเอกชน/หรือภาคธุรกิจสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ด้าน

การลงทุนในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะได้

ซึ่งโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นโครงการที่มีความแตกต่างจาก

โครงการอื่นๆของการทำแผนที่ภาษีแบบปกติเนื่องจากในการดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาเป็น

ฐานข้อมูลนั้นเทศบาลเมืองแม่เหียะได้จัดเก็บข้อมูลที่มีความละเอียดมากขึ้นโดยแบ่งชุดข้อมูล

ออกเป็น12ด้านเช่นด้านการพัฒนารายได้ด้านการค้าการลงทุนด้านการท่องเที่ยวด้านผังเมือง

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคเป็นต้นและจากการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เป็นผลสำเร็จแล้วก็ได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า10แห่งในช่วงพ.ศ.2560–2561

เข้ามาดูงานเกี่ยวกับการจัดทำระบบฐานข้อมูลฯที่เทศบาลเมืองแม่เหียะได้จัดทำขึ้นซึ่งถือเป็น

นวัตกรรมในการประยุกต์เอาโปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษีมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ที่กว้างและละเอียดมากขึ้นซึ่งหากปราศจากความร่วมมือของประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่

เทศบาลเมืองแม่เหียะแล้วนั้นการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความละเอียดและยังเป็นข้อมูล

ที่มีปริมาณมากและต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก็ไม่อาจจะดำเนินไปได้จนสำเร็จ

ด้วยจำนวนบุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่อาจจะดำเนินการดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จหากขาด

ความร่วมมือจากประชาชน

โครงการศูนย์สร้างสุข ภายใต้กิจกรรมคู่ซี้สุขภาพ 

โครงการศูนย์สร้างสุขภายใต้กิจกรรมคู่ซี ้สุขภาพเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการ

ศูนย์สร้างสุขที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ2559ซึ่งหลังจากที่ได้ก่อตั้งศูนย์สร้างสุขแล้วนั้น

ได้มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลด้านสาธารณสุขของประชาชนทั้ง10หมู่บ้านซึ่งดำเนินการสำรวจ

โดยทีมหมอครอบครัวที่ประกอบด้วยแกนนำชุมชนอสม.อพม.และกำนันผู้ใหญ่บ้านพบว่ามี

ผู ้ป ่วยและผู ้ท ี ่ต ้องได้ร ับการฟื ้นฟูมากกว่า30รายที ่ย ังประสบปัญหาการเข้าถึงสถานที ่

ให้บริการของเทศบาลเมืองแม่เหียะที่ยากลำบากเนื่องจากการเดินทางที่ไม่สะดวกและต้องรับ

ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเทศบาลเมืองแม่เหียะจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการวิเคราะห์ข้อมูล

ที ่ได้ในการระบุถึงปัญหาและหาทางแก้ไขเริ ่มจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุและ

ผู้พิการทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคมเพื่อเสริมสร้างให้สังคมผู้สูงอายุเป็นสังคมที่มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้นและฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการโดยชุมชนโดยการร่วมระดมสมองผ่านเวทีการประชุม

ปรึกษาหารือกำหนดแนวทางในการขับเคลื ่อนเพื ่อดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสา

ด้านสาธารณสุขเพื่อดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิการนำมาซึ่ง

การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลแม่เหียะในปีพ.ศ.2559

ซึ่งใช้เป็นสถานที่รวมกลุ่มดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบล

อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน(2560)ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ

ตำบลแม่เหียะยังไม่สามารถตอบสนองการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง

ได้เพียงพอมีขีดจำกัดในการรับผู้สูงอายุที่มาทำกิจกรรมฟื้นฟูสภาพกายภาพบำบัดกิจกรรม

บำบัดได้ไม่เกิน10รายต่อวันและเปิดให้บริการได้เพียง3วันต่อสัปดาห์ด้วยข้อจำกัดทางด้าน

สถานที่และบุคลากรไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ซึ่งการดูแลที่บ้านเป็น

สิ่งจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังและเพื่อเชื่อมต่อช่องว่างการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย

ระหว่างศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูฯกับบ้านจะต้องมีรูปแบบการดูแลที่ต่อเนื่องจากสถานบริการ

เชื่อมโยงถึงชุมชนโดยอาศัยกลยุทธ์การมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
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เทศบาลเมืองแม่เหียะได้มีการทบทวนการดำเนินงานตามภารกิจพบว่าการดูแลผู้ป่วย

ติดบ้านติดเตียงจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดจนภาคีเครือข่ายในชุมชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงโดยใช้กระบวนการจัดการคุณภาพ4ขั้นตอนคือ

การวางแผน(Planning:P)การปฏิบัติตามแผน(Do:D)การตรวจสอบ(Check:C)และ

การปรับปรุงหรือการแก้ไขปัญหา(Act:A)ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียง

ให้เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายจากสภาพปัญหาและสถานการณ์ดังกล่าวเทศบาลเมืองแม่เหียะ

จึงได้พัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องโดยเน้นที่กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้าน

ติดเตียงในพื้นที่ขึ้นโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็น

ผู ้สูงอายุติดสังคมอาสาสมัครสาธารณสุขผู ้สูงอายุที ่มีภาวะพึ่งพิงแกนนำชุมชนเจ้าหน้าที ่

ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลเมืองแม่เหียะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะมาเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในโครงการจัดทำหลักสูตร 

“การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ”ขึ ้นโดยหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุประกอบด้วย

ผู้สูงอายุจำนวน2รุ่นรุ่นละ40คนและอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุอีก1รุ่นจำนวน30คน

หลังจากที่มีการอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุได้เสร็จสิ้นลงจะมีการจับคู่ซี้(Buddy)

ขึ ้นเป็นคู ่เพื ่อนโดยให้ผู ้สูงอายุที ่ติดบ้านติดเตียงจับคู ่กับผู ้สูงอายุติดสังคมแบบ1คนต่อ

1คนโดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้

 4 ตำแหน่ง/ที่อยู่อาศัยของทั้งสองคู่อยู่ใกล้เคียงกันรัศมีไม่เกิน2กิโลเมตรโดยใช้ข้อมูล

จากระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชั้นข้อมูลผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง

 4 ทั่งคู่เป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกันรู้จักคุ้นเคยกันมาก่อน

 4 ให้ผู้สูงอายุติดสังคมจับคู่กับผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียงแบบ1คนต่อ1คน

 4 คู่ซี้มีความชอบในเรื่องเดียวกันยกตัวอย่างเช่นชอบเรื่องธรรมะพระเครื่องชอบเรื่อง

การแต่งตัวความสวยงามหรืออยู่ในวงการอาชีพเดียวกัน

 4 ผู ้สูงอายุติดสังคมที ่เป็นอาสาสมัครดูแลผู ้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียงยินยอมและ

สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม

จากผลการดำเนินโครงการดังกล่าวทำให้ผู้สูงอายุติดสังคมสามารถดูแลสุขภาพตนเอง

และดูแลสุขภาพผู้อื ่นจำนวน80คนผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงจำนวน75รายได้รับการดูแล

อย่างต่อเนื่องอาสาสมัครสาธารณสุขและผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจำนวน30คนและจากรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบคู่เพื่อนซี้ดังกล่าว

ทำให้ได้คู่ซี้ของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงจำนวน5คู่ที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

โดยส่วนใหญ่จะเป็นเพื ่อนหรือเป็นเพื ่อนบ้านกันมาก่อนทำให้มีความเชื ่อใจและพึงพอใจ

ในการเป็นคู่เพื่อนต่อกันซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มผู้สูงอายุพบว่า

กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงทั้ง5รายที่เข้าร่วมการจับคู่เพื่อนมีความพึงพอใจในรูปแบบเป็นอย่าง

มากเนื่องจากได้รับความใส่ใจดูแลจากคนใกล้ตัวทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

และยังทำให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครต่างๆที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะทั้ง25รายมีความพึงพอใจในรูปแบบการดูแล

สุขภาพแบบคู่ซี้เป็นอย่างมากเนื่องจากผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงได้รับความต่อเนื่องในการดูแล

สุขภาพมีคนคอยให้กำลังใจกระตุ้นเตือนผู้สูงอายุในการฟื้นฟูสภาพและติดตามผลการฟื้นฟู

สภาพผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นซึ่งนับเป็นนวัตกรรมในการดูแล

ผู ้ป่วยติดบ้านติดเตียงสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ดีขึ ้นไม่เป็นภาระของครอบครัว

ไม่จำเป็นต้องมีผู้ดูแลที่ต้องอยู่บ้านตลอดเวลาเนื่องจากมีคู่ซี้คอยดูแลอย่างดีจึงลดภาระค่าใช้จ่าย

ในการจ ้างผู ้ดูแลและผู ้ดูแลท ี ่ เป ็นคนในครอบคร ัวสามารถออกไปทำงานเพ ิ ่มรายได ้

ได้อีกด้วย

โครงการเด็กนอกคอก 

ในปัจจุบันการดำเนินชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของความเจริญ

ทางเทคโนโลยีโดยมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาส่วนหนึ่งของชีวิตสำหรับประเทศไทยเป็นหนึ่ง

ในประเทศที่รับเทคโนโลยีเข้ามาอย่างรวดเร็วทำให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปทั้งด้านดีและไม่ดี

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้เกิดกระแสวัตถุนิยมและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์หลายๆเรื่อง

เช่นความฟุ่มเฟือยเกินตัวความไม่มีวินัยการไม่รู้จักผิดชอบเป็นต้นปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่

ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและจะทำให้ฝังรากลึกหากไม่ได้รับการแก้ไขและเป็นปัญหาที่สะท้อน

วิกฤติการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมและที่น่ากังวลก็คืออายุของผู้กระทำความผิด

ที่มีฐานจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนั้นลดน้อยลงจากผู้ใหญ่กลายเป็นเยาวชนจากเยาวชน
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เป็นยุวชนแสดงให้เห็นว่าการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กต้องเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังและ

ตระหนักมากขึ้น

เทศบาลเมืองแม่เหียะจึงตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างค่านิยมให้เด็กมีพฤติกรรม

พื้นฐานที่ดีซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องจะเป็นรากฐานสำคัญเพื่อทำให้เด็กเติบโตขึ้นมาอย่างมี

คุณภาพเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่ได้ผลดีที่สุดจึงได้ร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่

องค์กรเครือข่ายชุมชนในตำบลแม่เหียะในการจัดเวทีเสวนาเรื ่องเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร

ด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ

ซึ่งได้แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่เหียะ

เพราะแม้จะมีการกำหนดหลักสูตรในเรื่องดังกล่าวมาจากส่วนกลางมาแล้วก็ตามหลักสูตรดังกล่าว

เป็นเพียงการสอดแทรกกิจกรรมเพียงเล็กน้อยเช่นการเล่านิทานซึ่งไม่สามารถปลูกฝังคุณธรรม

ให้เด็กได้ดีเท่ากับการที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง

ดังนั้นเทศบาลเมืองแม่เหียะสถานศึกษาและเครือข่ายองค์กรชุมชนในตำบลจึงได้จัด

โครงการ“เด็กนอกคอก”เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทัศนคติในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้แก่

นักเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อที่จะพัฒนาอุปนิสัยและมีเป้าหมายในการสร้างเด็กให้อ่านออก

เขียนได้และปรับตัวให้เข้ากับค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมได้โดยสร้างให้มีคุณธรรม

จริยธรรมต้ังแต่เด็กและให้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนและโครงการดังกล่าว

ได้กำหนดให้ชุมชนผู้ปกครองได้มีบทบาทร่วมในการดูแลให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมต่อไป

โครงการ “เด็กนอกคอก” เริ่มต้นในปีพ.ศ.2560เกิดจากการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

หลายภาคส่วนได้แก่ภาคประชาชนอาทิเช่นพระสงฆ์ผู้ปกครองผู้สูงอายุปราชญ์ชาวบ้าน

และภาครัฐได้แก่เทศบาลเมืองแม่เหียะบุคลากรในสถานศึกษากรรมการสถานศึกษาโดย

จัดให้มีเวทีเสวนาเรื ่องของการกำหนดหลักสูตรเพื ่อใช้ในการเรียนการสอนของสถานศึกษา

ในสังกัดอันได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่เหียะและโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

เมืองแม่เหียะในการเสวนาได้มีวิเคราะห์สภาพปัญหากำหนดเป้าหมายแนวทางการดำเนิน

โครงการประกอบด้วยผู้แทนองค์กรทางศาสนา1คนผู้แทนองค์กรชุมชน2คนผู้แทนศิษย์

เก่า2คนครู6คนบุคลากรทางการศึกษา5คนผู้ปกครอง3คนผู้บริหาร2คนเจ้าหน้าที่

กองการศึกษา2คนเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม1คนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบล1คนธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซีหางดง1คนผู้ประกอบอาหารกลางวัน1คนโดย

โครงการนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมโดยเน้นใน

5เรื่องคือ “ความซื่อสัตย์ การมีจิตสาธารณะ การรู้รับผิดชอบ  มีวินัย และรักความพอเพียง”  

และได้มอบหมายให้สถานศึกษาสรุปรวบรวมความเห็นต่างๆเพื่อนำไปสู่การออกแบบกิจกรรม

ที ่จะนำมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนภายใต้โครงการ“เด็กนอกคอก” โดยกิจกรรม

ที่ผ่านการอนุมัติมีทั้งสิ้น8กิจกรรมคือ

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนรู้จักกับยาเสพติด

ทั้งเรื่องของลักษณะยาเสพติดโทษของยาเสพติดการป้องกันการไม่เอาตัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ

ยาเสพติดโดยมีวิทยากรมาให้ความรู้และมีกิจกรรมฐานเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง

ยาเสพติดภายใต้แนวคิด“เด็กไทยยุคใหม่	ไม่เข้าใกล้ยาเสพติด”	

กิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้เกษตรพอเพียงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักความพอเพียง

โดยสอดแทรกแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นการเอื้อเฟื้อ

เผื่อแผ่การแบ่งปันความรับผิดชอบการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่าภายใต้แนวคิด“รู้หา	รู้เก็บ	

รู้ใช้	รู้ให้”	

กิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้พระพุทธศาสนาเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอน

เรื่องราวของพุทธศาสนาให้เด็กได้รู้จักและได้ใกล้ชิดกับพุทธศาสนาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในส่วนของวัดพระสงฆ์ที่ได้มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอน

การสอนให้ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีปลูกฝังและกล่อมเกลานิสัยจิตใจให้อ่อนโยนภายใต้

แนวคิด“เด็กยุคใหม่	ไม่ห่างไกลพุทธศาสนา”	

กิจกรรมโลกสวยด้วยมือหนูน้อยวัยใส เพื่อให้เด็กเรียนรู้ถึงการจัดการขยะการคัดแยก

ขยะและการนำสิ่งที่เหลือใช้หรือสิ่งที่ไม่ใช้แล้วมาแปรค่าเป็นเงินออมให้เกิดสำนึกของความ

รับผิดชอบต่อตัวเองครอบครัวและมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัวและสังคมภายใต้แนวคิด“โลกสวย	ด้วยมือหนูน้อยวัยใส”	

กิจกรรมออมทรัพย์ในวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าส่งเสริมให้เด็กรู้จักการออมมีนิสัย

รักการออมเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออมเงินการรู้จักอดออมบนพื้นฐานเศรษฐกิจ



รางวัลพระปกเกล้าทองคำ’ 61 

��

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ’ 61 

��

พอเพียงและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยจัดกิจกรรม“กองทุนความฝัน

ของเด็ก”ภายใต้แนวคิด	“อดออมวันนี้	เพื่อความฝันของฉันในวันหน้า”	

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และตระหนักเข้าใจและ

ปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตยยอมรับหลักของการอยู่ร่วมกันในสังคมเรียนรู้เรื่องระเบียบ

วินัยในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและยอมรับในหลักของผู้นำผู้ตามสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะ

สมกับวัยมีการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งภายในโรงเรียนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

ภายใต้แนวคิด	“หนูน้อยคนดีในวิถีประชาธิปไตย”	

กิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้ดินขอแม่เหียะเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นตำบล

แม่เหียะรู้คุณค่าเห็นความสำคัญและร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไปโดยอาศัยปราชญ์

ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในพื้นที่เป็นผู้ถ่ายทอดกระบวนการและปลูกฝังแนวคิดเรื่อง

การรักท้องถิ่นเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษาและชุมชนภายใต้แนวคิด

“หนูน้อยเรียนรู้ดินขอ	ภูมิปัญญาแม่เหียะ”	

กิจกรรมอุ้ยสอนหลานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในเรื่องสิ่งประดิษฐ์อาหารที่มีในพื้นถิ่นภาคเหนือโดยวิทยากรที่เป็น

ผู้สูงอายุเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นถิ่นตำบลแม่เหียะให้เด็กได้เกิดการปฏิบัติจริงเกิดความ

ภูมิใจรักท้องถิ่นของตนเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษาและชุมชนและทำให้

ผู้สูงอายุที่มาเป็นวิทยากรได้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองและรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ากับลูกหลาน

กิจกรรมอยู่ภายใต้แนวคิด	“อุ้ยสอนหลาน	สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น”	

การดำเนินกิจกรรมทั้ง8กิจกรรมนำมาร้อยเรียงปฏิบัติเพื่อให้ตอบโจทย์การปลูกฝังคุณ

ธรรมจริยธรรมทั้ง5เรื่องเพื่อให้เกิดผลดีกับเด็กโดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชนผู้สูงอายุ

พระสงฆ์ปราชญ์ชาวบ้านและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมการเป็น

วิทยากรเป็นต้นโดยหลังจากที่ได้มีการการจัดกิจกรรมต่างๆโรงเรียนจะมีการประเมินผลโดยใช้

เครื่องมือแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขผลลัพธ์

ในด้านดีหมายถึงเด็กมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเองรู้จัก

เห็นใจผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วยวิธีการสังเกตและประเมินโดยครูผู้สอน

โครงการ “เด็กนอกคอก”จึงถือว่าเป็นโครงการที ่ช่วยสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

และเป็นโครงการที่เสริมเพิ่มเติมจากหลักสูตรแกนกลางเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุดสำหรับ

เด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองแม่เหียะและเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างพลเมืองที่ดี

ของชุมชนการเริ่มต้นที่การศึกษาพื้นฐานจะสร้างรากฐานที่ดีและเข้มแข็งสำหรับชุมชนซึ่งเป็น

การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการให้เด็กได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขปลูกฝังจิตสำนึกและ

ระบบคุณค่าความคิดความเช ื ่อด้วยวิธ ีการต่างๆที ่ผสมผสานสารกับการเร ียนรู ้ผ ่าน

ประสบการณ์จริงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เด็กมีส่วนร่วมและให้เด็กเป็นผู้ปฏิบัติคิดและทำ

อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ถูกบังคับเพราะจะเป็นการสร้างความประทับใจและจดจำเป็นการเรียนรู้

ที่ฝังรากลึกลงในจิตใจและความทรงจำได้ยาวนาน
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เทศบาลตำบลยางเนิ้ง     
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

ตำบลยางเนิ้งอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่50140

โทรศัพท์0-5332-1420โทรสาร0-5332-1420ต่อ103

ประชากร  

9,849คน(ชาย4,504คนหญิง5,345คน)

พื้นที่ 

10.04ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน13หมู่บ้าน/ชุมชน)

รายได้ 

54,176,538.39บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

38,006,122.39บาท

คณะผู้บริหาร 

1.นายมนูญบูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง

2. นายสิงห์คำแสงหล้า  ประธานสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

3. นายโกศลทองสว่าง  ปลัดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน9คน

หญิงจำนวน3คน
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เทศบาลตำบลยางเนิ้ง มุ่งเน้นการบริหารงานที่เป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะ

หลักความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนดังวิสัยทัศน์ของเทศบาลที ่ว ่า	“ยางเนิ ้ง		

เมืองน่าอยู่	ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”เทศบาลตำบลยางเนิ ้งมีการบริหารงาน

ที่แสดงถึงความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างโดดเด่นใน3ด้านได้แก่

ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นด้านการเงินการคลังท้องถิ ่นและด้านกิจการสภาโดยมี

รายละเอียดดังนี้

ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่โดยเทศบาลตำบลยางเนิ้งได้จัดประชุมประชาคม

ตำบลเพื่อให้ประชาชนเสนอปัญหาและความต้องการของตนจากนั้นจึงนำปัญหาและความต้องการ

มาจัดทำเป็นแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลในการประชุมประชาคมตำบลนอกจากประชาชนตัวแทน

ชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วเทศบาลตำบลยางเนิ ้งยังเชิญตัวแทนจากทุกภาคส่วน

ในพื ้นที ่เช่นกลุ ่มองค์กรและส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมด้วยดังนั ้นในการประชุม

ประชาคมตำบลแต่ละครั้งจึงมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากกว่า200คนนอกจากนี้ในการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางเนิ้งทุกภาคส่วนในพื้นที่ยังได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในอีกหลายรูปแบบกล่าวคือผู้แทนประชาคมท้องถิ่นซึ่งมาจากการคัดเลือกของที่ประชุมประชาคม

ผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลขณะที่เทศบาลตำบลยางเนิ้งมีบทบาทหลักในการประสาน

ความร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจัดทำแผน

พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะเทศบาลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประสานแผนพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอซึ่งเทศบาลตำบลยางเนิ้งจะทำการประสานแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก(โครงการที่เกินศักยภาพ)เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ด้านการเงินการคลังท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางเนิ้งแสดงถึงความโปร่งใสและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการเงินการคลังได้อย่างเป็นเลิศโดยดำเนินการดังนี้

 4 การประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื ่นๆที ่เกี ่ยวข้องและรายงาน

การรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560ผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารวารสารประจำปีและผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ประชาชนทราบถึงสถานะการเงิน

การคลังของเทศบาล

 4 การรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื ่นๆที ่เกี ่ยวข้องประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2560ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้แก่ผู้กำกับดูแลและ

หน่วยงานตรวจสอบได้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่คลังจังหวัด

เชียงใหม่นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

 4 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2559ในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์

ที ่มีราคาเกิน100,000บาทและที ่ดินสิ ่งก่อสร้างที ่มีราคาเกิน1,000,000บาท

พร้อมกับรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงาน

ตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำทุกไตรมาส

 4 ในการจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลได้แต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและได้จัด

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆเพื่อเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบและแสดงถึงความโปร่งใสในการ

ทำงาน

 4 การให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการตรวจการจ้างโดยการแจกแผ่นพับหน้าที่

ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

 4 เทศบาลตำบลยางเนิ้งร่วมกับเทศบาลตำบลทุกแห่งในเขตอำเภอสารภีจำนวน12แห่ง

จัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้เป็นสถานที่กลางในการจัดซื้อ

จัดจ้าง

นอกจากนี้เทศบาลตำบลยางเนิ้งยังดำเนินการจัดเก็บภาษีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยใช้

ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินสำหรับการติดตามจัดเก็บภาษีและการตรวจสอบข้อมูล

และมีการออกรับชำระภาษีนอกสถานที่เป็นประจำทุกปีรวมทั้งยังมีการอำนวยความสะดวกให้แก่

ผู้ที่มาเสียภาษีและค่าธรรมเนียมณเทศบาลโดยมีตัวอย่างแบบฟอร์มในการยื่นแบบชำระภาษี

และผังแสดงขั้นตอนในการชำระภาษีแต่ละประเภท
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ด้านกิจการสภา เทศบาลตำบลยางเนิ้งให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับความโปร่งใสและ

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการสภาโดยมีการดำเนินการดังนี้

 4 การเป ิดโอกาสให ้ประชาชนม ีส ่วนร ่วมร ับฟ ังการประชุมสภาเทศบาลโดย

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมผ่านทางเสียงตามสาย

เว็บไซต์วารสารและบอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลและทำหนังสือเชิญกำนันและ

ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมรับฟังการประชุมพร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาเทศบาลให้ประชาชนทราบ

 4 มีการรายงานผลการประชุมสภาให้ประชาชนทราบผ่านทางเสียงตามสายวารสารและ

บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาล

 4 มีการกำหนดประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นของ

เทศบาล

สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที ่เป็นเลิศที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ		

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง	ได้แก่	

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบองค์รวม   
(สูงวัย สมวัย ใส่ใจสุขภาวะ) 

ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลยางเนิ้งมีผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงและมีภาวะพึ่งพิงที่ต้องได้รับ

การดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งหมด33รายกระจายอยู่ในทุกหมู่บ้านประกอบกับครอบครัวส่วนใหญ่

ประสบปัญหาการขาดผู้ดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลาทำงานเพราะลูกหลานจำเป็นต้องเดินทางไปทำงาน

ในตัวเมืองเชียงใหม่แบบเช้าไปเย็นกลับปีพ.ศ.2560ที่ผ่านมาจึงมีผู้สูงอายุฆ่าตัวตัวตายทั้งสิ้น

3รายโดยมีสาเหตุสำคัญมาจากภาวะความเจ็บป่วยและถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียงลำพัง

สถานการณ์เช่นนี้หากไม่ได้รับการจัดการแก้ไขย่อมก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมที่รุนแรง

มากขึ้นเทศบาลตำบลยางเนิ้งกลุ่มผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงเริ่มดำเนินการแก้ไข

ปัญหาและมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงหรือมีภาวะพึ่งพิงก่อนเป็นลำดับแรก

โดยส่งเสริมให้มี“กลุ่มจิตอาสาใกล้บ้านใกล้ใจ”และทีมหมอครอบครัวทำการลงพื้นที่สำรวจ

ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงหรือมีภาวะพึ่งพิงเพื่อประเมินการให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นในแต่ละราย

ทั ้งในด้านการดูแลรักษาการสร้างเสริมสุขภาพการเสริมโภชนาการการสนับสนุนอุปกรณ์

เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นและการปรับปรุงสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมของที่พักอาศัยซึ่งหลังจาก

ที่กลุ่มจิตอาสาใกล้บ้านใกล้ใจได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินอาการของผู้สูงอายุแล้วจะทำการ

ประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเช่นเทศบาลตำบลยางเนิ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบลยางเนิ้งและโรงพยาบาลสารภีเป็นต้นในการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงหรือ

มีภาวะพึ่งพิงในแต่ละรายต่อไป

ต่อมาในปีพ.ศ.2561กลุ ่มผู ้สูงอายุและเทศบาลตำบลยางเนิ ้งได้พูดคุยแลกเปลี ่ยน

ความคิดเห็นร่วมกันและได้ข้อสรุปว่าควรต่อยอดการดำเนินงานด้านผู ้สูงอายุของเทศบาล

ให้ครอบคลุมผู ้สูงอายุทุกกลุ ่มทั ้งกลุ ่มติดบ้านติดสังคมและติดเตียงซึ ่งมีจำนวนทั้งหมด

1,960รายพร้อมทั้งควรพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบครบวงจรเทศบาลตำบลยางเนิ้งและ

กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่จึงตัดสินใจจัดทำ“โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบองค์รวม

(สูงวัยสมวัยใส่ใจสุขภาวะ)”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพของ

ผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจตลอดจนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม

ได้อย่างปกติสุขรวมทั้งสามารถเข้าถึงการบริการทางด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ภายใต้โครงการนี้เทศบาลตำบลยางเนิ้งกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มจิตอาสาและภาคีเครือข่ายได้ดำเนิน

กิจกรรมหลัก2กิจกรรมได้แก่

ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

กลุ่มผู ้สูงอายุในเขตพื้นที ่เทศบาลตำบลยางเนิ ้งได้ประชาสัมพันธ์และชี ้แจงเกี ่ยวกับ

การจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุในที่ประชุมชมรมผู้สูงอายุของทุกหมู่บ้านจากนั้นได้ร่วมกันจัดหาทำเล

ที่เหมาะสมสำหรับเป็นสถานที่ตั้งของศูนย์ฯและระดมทุนกันในการก่อสร้างอาคารกลุ่มผู้สูงอายุ

ยังได้ขอรับบริจาควัสดุอุปกรณ์ที ่จำเป็นต้องใช้ภายในศูนย์ฯจากชุมชนและภาคเอกชนและ

ประสานขอความร่วมมือให้เทศบาลเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานของศูนย์ฯขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุได้

คัดเลือกผู้สูงอายุเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการศูนย์ฯและทำหน้าที่บริหารจัดการศูนย์ฯ

กันเองภายใต้คำขวัญที่ว่า “สร้างสุข สูงวัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต”  ทั้งนี้กิจกรรมของศูนย์ฯจัดขึ้น

เป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเป็นกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ

ติดสังคมและติดบ้านโดยพยายามดึงกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านให้ออกมาร่วมกิจกรรมซึ่งกิจกรรม

ประกอบด้วยการนันทนาการการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเสริมสร้างโภชนาการ
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และการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนอกจากนี้ผู้สูงอายุยังมีบทบาทในการเป็นวิทยากรให้

ความรู้ในเรื่องที่ตนมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญตลอดจนภาคีเครือข่ายอื่นๆเช่น

เทศบาลตำบลยางเนิ ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหน่วยงานราชการสถาบัน

การศึกษาและกลุ่มจิตอาสาเป็นต้นก็ได้เข้ามาช่วยเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องที่จำเป็นและ

เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุด้วยและเพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯมีการพัฒนาปรับปรุงอย่าง

ต่อเนื่องคณะกรรมการศูนย์ฯทำการประเมินผลการดำเนินงานตลอดทุก3เดือน

โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LongTermCare:LTC)

จากการลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงของกลุ่มจิตอาสาใกล้บ้านใกล้ใจเทศบาลตำบล

ยางเนิ้งจึงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้งสมัครเข้าร่วมโครงการการจัดระบบ

การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LongTermCare:LTC)ของ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เพื ่อให้ผู ้สูงอายุกลุ ่มนี ้ได้เข้าถึงการบริการ

สาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมทั้งนี้ในการดำเนินงานกลุ่มจิตอาสาอาสา

สมัครประจำหมู่บ้านทีมหมอครอบครัวและเทศบาลตำบลยางเนิ้งได้คัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะ

พึ ่งพิงตามแบบประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล

(BarthelADLIndex)เพื่อแบ่งผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงออกเป็น4กลุ่มซึ่งจากการคัดกรองพบว่า

ผู้สูงอายุในพื้นที่ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์มีจำนวนรวม37คนแบ่งเป็นกลุ่มที่1ผู้ที่เคลื่อนไหวได้บ้าง

และอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่ายแต่ไม่สับสนทางสมองจำนวน14คนกลุ่มที่2ผู้ที ่มี

อาการเหมือนกลุ่มที่1แต่มีภาวะสับสนทางสมองจำนวน13คนกลุ่มที่3ผู้ที่เคลื่อนไหวไม่ได้

และอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่ายหรืออาจมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงจำนวน4คนและ

กลุ่มที่4ผู้ที่มีอาการเหมือนกลุ่มที่3และมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงหรืออยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต

จำนวน6คนซึ่งแต่ละกลุ่มได้รับการประเมินความต้องการการบริการด้านสาธารณสุขที่แตกต่าง

กันตามชุดสิทธิประโยชน์และอัตราค่าชดเชยค่าบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ

พึ่งพิงรวมทั้งยังมีการจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล(CarePlan)เพื่อให้จิตอาสาที่ผ่านการอบรม

การดูแลผู้ป่วยติดเตียงหรือเรียกว่าCareGiver:CGลงพื้นที่เข้าดูแลผู้ป่วยตามแผนที่กำหนด

เป็นบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที ่บ้าน(HomeHealthCare)โดยบุคลากรสาธารณสุข

ทีมสหวิชาชีพและCareGiver

ในการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงหรือมีภาวะพึ่งพิง ภาคีเครือข่ายได้คิดค้น

นวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย โดยกลุ่มจิตอาสา

ใกล้บ้านใกล้ใจได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น (Application) บนสมาร์ทโฟน (Smart Phone)   

ที่สามารถบอกตำแหน่งหรือพิกัดที่พักอาศัยของผู้สูงอายุแต่ละรายเป็นเสมือนแผนที่ที่ช่วยให้

ทีมสหวิชาชีพและCareGiverเดินทางไปเยี ่ยมผู ้สูงอายุได้ถูกต้องตามเส้นทางตลอดจน

แอพพลิเคชั ่นนี ้ยังจัดเก็บข้อมูลของผู้สูงอายุแต่ละรายไว้เช่นข้อมูลส่วนตัวข้อมูลเกี ่ยวกับ

ครอบครัวประวัติโรคประจำตัวและความเจ็บป่วยและประวัติการรักษาเป็นต้นนอกจากนี้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ ้งยังได้พัฒนาช่องทางในการติดต่อสื ่อสารระหว่าง

ทีมสหวิชาชีพกับครอบครัวของผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงหรือมีภาวะพึ่งพิงผ่านช่องทางออนไลน์คือ

ไลน์(Line)และเฟสบุ๊ค(Facebook)เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเกิดการติดต่อที่สะดวกรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และมีความเข้าใจถูกต้อง

ตรงกันอันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดูแลผู้สูงอายุ

จากการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมตามคำขวัญที่ว่า “สูงวัย สมวัย ใส่ใจสุขภาวะ”ส่งผลให้

เทศบาลตำบลยางเนิ้งสามารถขยายผลการดูแลผู้สูงอายุได้ครอบคลุมทุกกลุ่มทั้งกลุ่มติดบ้าน

ติดสังคมและติดเตียงผู้สูงอายุทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ ้นแบบครบวงจร

โดยกลุ่มติดบ้านได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับศูนย์ผู้สูงอายุเป็นการ

เสริมสร้างสุขภาพกายใจของผู้สูงอายุกลุ่มนี้ในเชิงป้องกันโดยเฉพาะทางด้านจิตใจที่ผู้สูงอายุรู้สึก

มีความสุขสดชื่นและสบายใจเมื่อได้พบปะเพื่อนฝูงและทำกิจกรรมร่วมกันที่สำคัญทำให้ผู้สูงอายุ

รู้สึกมีคุณค่าและความสำคัญเพราะได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนให้เป็นประโยชน์นอกจากนี้

เทศบาลตำบลยางเนิ้งยังช่วยให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงหรือมีภาวะพึ่งพิงเข้าถึงการบริการสาธารณสุข

ตามสิทธิประโยชน์ที่พึงได้จากรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมผู้สูงอายุติดเตียงหรือมีภาวะพึ่งพิง

ที่ครอบครัวมีรายได้น้อยก็ได้รับการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอและมีผู้ที่คอยดูแลนอกเหนือจาก

ครอบครัวและเครือญาติส่งผลให้ผู้สูงอายุติดเตียงหรือมีภาวะพึ่งพิงมีกำลังใจในการดำรงชีวิต

อันเป็นการลดความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายของผู้สูงอายุกลุ่มนี้โดยทางอ้อมต่อไป
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โครงการประชุมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน (วาระยามเช้า)     

ผู้บริหารเทศบาลตำบลยางเนิ้งมีนโยบายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

อย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นและมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด

เมืองนอนของตนตั้งแต่ปีพ.ศ.2555เป็นต้นมาเทศบาลตำบลยางเนิ้งได้จัดให้มีการประชุม 

“วาระยามเช้า” เพื ่อนำปัญหาความต้องการเร ื ่องร้องเร ียนร้องทุกข์ความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะของประชาชนทุกหมู ่บ้านในเขตเทศบาลมาเสนอต่อที ่ประชุมเพื ่อให้ที ่ประชุม

ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการจัดการและแก้ไขปัญหาประกอบกับผู้บริหารของเทศบาล

จะทำการรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมาทั้งด้านการคลังสาธารณสุขการศึกษา

สิ่งแวดล้อมการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯลฯต่อที่ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป

ในการประชุมวาระยามเช้าผู ้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหารของเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการของทุกหมู่บ้าน/

ตัวแทนหมู่บ้านๆละ5คนจากทั้งหมด8หมู่บ้านรวม40คนซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลกำนัน

ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านมีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวแทนชาวบ้านนำเสนอปัญหา

และความต้องการค้นหาแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ร่วมกับเทศบาลและนำผลการดำเนินงานของเทศบาลกลับไปแจ้งให้คนในชุมชนทราบ

การประชุมวาระยามเช้าจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีในสัปดาห์ที่3ของเดือนเป็น

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสื่อสารสองทางระหว่างเทศบาลตำบลยางเนิ้งและประชาชนแต่เดิมเทศบาล

ตำบลยางเนิ้งได้มีการถ่ายทอดสดเสียงการประชุมผ่านทางคลื่นวิทยุชุมชนและหากประชาชน

ที่กำลังรับฟังอยู่ขณะนั้นต้องการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามา

ในที่ประชุมผ่านทางสมาชิกสภาเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านได้

ปัจจุบันเทศบาลตำบลยางเนิ้งได้พัฒนาต่อยอดการประชุมวาระยามเช้าให้ทันสมัยและ

เหมาะสมกับสภาพสังคมที่มีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบทเพื่อให้ประชาชนสะดวกในการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารและมีส่วนร่วมในการประชุมโดยมีการถ่ายทอดสดภาพและเสียงของการประชุมผ่านทาง

เฟสบุ๊ค(Facebook)ของเทศบาลซึ่งประชาชนสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตามที่ตน

สะดวกพร้อมกับสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทันทีในขณะที่ถ่ายทอดสดนอกจากนี้เทศบาล

ตำบลยางเนิ ้งยังตั ้งกลุ ่มไลน์(GroupLineApplication)ที ่มีชื ่อว่า“ดำรงธรรมยางเนิ ้ง”

เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการร้องเรียนร้องทุกข์

การประชุมวาระยามเช้าที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเช่นนี้ส่งผลให้เทศบาล

ตำบลยางเนิ้งสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่าง

รวดเร็วตรงจุดและตรงใจโดยในปีงบประมาณ2560เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้รับเรื่องร้องเรียน

คำร้องทั่วไปและใบบอกรวมทั้งสิ้น371เรื่องและสามารถจัดการแก้ไขได้มากถึง354เรื่อง

คิดเป็นร้อยละ95.41ส่วนที่ยังคงไม่สามารถจัดการแก้ไขได้เป็นการประสานงานให้หน่วยงานอื่น

ที ่มีอำนาจหน้าที ่และความรับผิดชอบในเรื ่องนั ้นเป็นผู้ดำเนินการนอกจากนี้ประชาชนยังมี

ความเชื่อมั่นและไว้วางใจเทศบาลเพราะได้เข้าร่วมการประชุมรับรู้ข้อมูลข่าวสารและหากมี

ข ้อสงสัยก็สามารถสอบถามหรือตรวจสอบเทศบาลได้ซ ึ ่งเป็นการแสดงถึงความโปร่งใส

เมื่อประชาชนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อเทศบาลแล้วย่อมนำมาสู่การมีส่วนร่วมในการทำ

โครงการและกิจกรรมอื่นๆของเทศบาลต่อไป

โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่น สุขใจ       

ปีพ.ศ.2552ผู้บริหารเทศบาลตำบลยางเนิ ้งได้ปรับปรุงและพัฒนาตลาดเช้ายางเนิ ้ง

ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมคับแคบและมีระบบสาธารณูปโภคไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลให้เป็น

ตลาดสดน่าซื ้อที ่ถูกต้องตามหลักของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในด้านสุขาภิบาล

สิ ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาหารและด้านความคุ ้มครองผู ้บริโภคต่อมาในปี

พ.ศ.2554ได้ส่งตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้งเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยและได้รับผลการประเมินมาตรฐานอยู่ในระดับดีจากนั้น

จึงได้เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อต่อยอดโครงการพัฒนาตลาดสด

น่าซื้อและเพิ่มเติมกิจกรรมให้เป็นไปตามหลักการของตลาดประชารัฐที่ว่า“ท้องถิ่น สุขใจ ยั่งยืน” 

กระทั่งปัจจุบันตลาดเช้ายางเนิ้งกลายเป็นศูนย์กลางของตลาดสดที่มีมาตรฐานในเขตอำเภอสารภี

ตลาดเช้ายางเนิ้ง:ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจได้มีการดำเนินกิจกรรมที่เปิดโอกาส

ให้พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดังนี้

1) การประสานและบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื ่อขับเคลื่อนตลาด

ประชารัฐ
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 1.1) ประสานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่เพื่อขอเช่าพื้นที่และปรับปรุงต่อเติมที่

ราชพัสดุเป็นตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้งภายใต้ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ

 1.2) ประสานอำเภอสารภีสถานีตำรวจภูธรสารภีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภีเพื่อขอ

อนุญาตใช้พื้นที่สาธารณะในการจัดพื้นที่เพิ่มเติมให้แก่ผู้จำหน่ายรายใหม่ร่วมกัน

เฝ้าระว ังความปลอดภัยของพ่อค้าแม่ค ้าและผู ้มาใช ้บร ิการและร ่วมทำ

การประเมินตลาดตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ

 1.3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ ้งเข้ามาร่วมเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ

เรื่องการตรวจสารเคมีปนเปื้อนในอาหารและทำการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย

 1.4) ผู ้นำชุมชนเข้ามาร่วมดูแลความปลอดภัยในวันที ่มีการจัดถนนคนเดินและ

รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนผู้มาจับจ่ายซื้อของในตลาด

 1.5) เทศบาลตำบลยางเนิ้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนบางส่วนและทำการปรับปรุง

โครงสร้างพื ้นฐานขณะที ่งบประมาณหลักสำหรับการบริหารจัดการมาจาก

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจำหน่ายสินค้าของพ่อค้าแม่ค้า

2) การจัดพื้นที่ในการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็น

 2.1)เทศบาลตำบลยางเนิ ้งได้จัดตั ้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการตลาดสด

ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนคณะ

กรรมการมีการประชุมทุกเดือนเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแจ้งข่าว

สารต่างๆให้แก่พ่อค้าแม่ค้าได้รับทราบ

 2.2)เทศบาลตำบลยางเนิ ้งจัดให้มีห้องสมุดตลาดสดภายใต้“โครงการห้องสมุด

เคลื ่อนที ่สำหรับชาวตลาด”ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารีเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนมาใช้บริการสำหรับเป็นแหล่ง

เรียนรู้พบปะและพักผ่อนหย่อนใจ

3) การลดต้นทุน

 3.1)ตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ ้งได้กำหนดอัตราค่าบริการแผงจำหน่ายสินค้า

ในสัดส่วนที่ต่ำกว่าตลาดของเอกชนโดยอ้างอิงจากสินค้าของท้องถิ่นเพื่อให้พ่อค้า

แม่ค้าที่มีต้นทุนการผลิตต่ำสามารถนำสินค้ามาร่วมวางจำหน่ายได้

 3.2)ส่งเสริมสินค้าชุมชนให้นำมาวางจำหน่ายในตลาดสด

4)การจัดสถานที ่หร ือกำหนดพื ้นที ่สำหรับผู ้ประกอบการรายใหม่ โดยแยกจาก

ผู้ประกอบการรายเดิมอย่างชัดเจนและมีการลงทะเบียนจำหน่ายสินค้าที่จังหวัด

5)การยกระดับสินค้าทุกประเภทให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ปลอดภัย

 5.1)จัดกิจกรรมสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในตลาดสด

 5.2)จัดการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย

 5.3)จ ัดก ิจกรรมการมีส ่วนร ่วมในด้านการสุขาภ ิบาลและสิ ่งแวดล้อมได ้แก ่

การคัดแยกขยะมูลฝอยในตลาดสดและกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด

จากการที ่เทศบาลตำบลยางเนิ ้งซ ึ ่งเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการตลาดสด

ได้เลือกใช้วิธีการส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ค้าคณะกรรมการและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เข้ามา

มีส่วนร่วมในการขับเคลื ่อนกิจกรรมต่างๆของตลาดส่งผลให้ตลาดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

การคัดเลือกตลาดสดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่จากกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยและได้รับรางวัลตลาดสดน่าซื้อ “ระดับดี” ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อทั้ง

ผู ้ซ ื ้อและผู ้ขายซึ ่งเป็นชาวตำบลยางเนิ ้งกล่าวคือผู ้ซ ื ้อหรือผู ้บริโภคได้รับสินค้าที ่สะอาด

และปลอดภัยจากสารปนเปื้อนเมื่อผู้ซื้อมีความมั่นใจและเข้ามาซื้อของในตลาดเป็นจำนวนมาก

ผู ้ขายย่อมเกิดรายได้และยังเป็นการสร้างอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในพื้นที ่และใกล้เคียง

โดยสามารถนำสินค้าชุมชนและสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาวางขายในตลาดเพิ่มเติม
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องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว      
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี20220

โทรศัพท์0-3304-8134โทรสาร0-3304-8135

ประชากร  

15,309คน(ชาย7,580คนหญิง7,729คน)

พื้นที่ 

222,809ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน64ชุมชน)

รายได้ 

74,471,756.14บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

29,344,086.00บาท

คณะผู้บริหาร 

1.นายสมศักดิ์สวัสดีมงคล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว

2. นายวิโรจน์เรืองสุข  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว

3. นางสาวทิพวรรณกุศล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน15คน

หญิงจำนวน1คน
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องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว เน้นการพัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยยึดหลัก

“ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมรับผิดชอบ”อบต.คลองกิ่วมุ่งที่จะใช้วิธีการบริหาร

งานแบบบูรณาการเพ ื ่อให ้การแก ้ไขป ัญหาและการพัฒนาท ้องถ ิ ่นเป ็นไปอย ่างย ั ่ งย ืน

โดยกระบวนการของการกำหนดนโยบายและการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นอบต.คลองกิ่ว

จะยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยนำความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมาร่วมพิจารณา

ในทุกมิติเพื ่อให้ชุมชนท้องถิ ่นกลายเป็นชุมชนที่น่าอยู ่โดยมีวิสัยทัศในการดำเนินงานของ

ผู ้บริหารคือ“ประชาชนชาวคลองกิ ่ว	มีความร่มเย็น	เป็นสุข	มีความสงบ	สะดวก	สะอาด	

ปลอดภัย	มีการศึกษาดี	มีอาชีพ	มีส ุขภาพแข็งแรง	มีคุณภาพชีว ิตและสิ ่งแวดล้อมที ่ด ี			

โดยการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล”เป็นผลให้การดำเนินงานต่างๆขององค์การ

บริหารส่วนตำบลคลองกิ่วเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงตามวิสัยทัศน์ที่เน้น

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที ่เป็นเลิศที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ			

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว		

ได้แก่	

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติงาน  
ด้านการถ่ายโอนภารกิจเหมืองแร่ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 

จากสภาพของพื ้นที ่ทั ่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ ่วเป็นที ่ราบเชิงเขา

ประชาชนในพื้นที่โดยทั่วไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและมีประชาชนบางส่วนประกอบ

อาชีพขุดทรายล้างทรายขุดดินลูกรังขายต่อมาภาครัฐได้มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้าน

อุตสาหกรรมจึงทำให้มีความต้องการทใช้ทรัพยากรในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการดำเนิน

การพัฒนาอุสาหกรรมต่างๆได้แก่หินและดินทรายซึ ่งเป็นส่วนประกอบที ่สำคัญสำหรับ

การก่อสร้างของภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากรวมถึงพื้นที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

ทำให้ในเวลาต่อมาได้มีการเปิดหน้าดินขุดทรายจนกระทั่งลึกไปจนถึงชั ้นหินซึ่งพบว่าชั ้นหิน

ดังกล่าวเป็นหินประเภทหินแกรนิตทำให้เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการหลายรายที่จะเข้ามา

ขอประทานบัตรทำเหมืองแร่หินอุสาหกรรมชนิดหินแกรนิตในบริเวนพื ้นที ่องค์การบริหาร

ส่วนตำบลคลองกิ่ว

อย่างไรก็ตามการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่นั้นนับว่ามีความจำเป็นที่จะต้อง

ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อีกทั้งกระบวนการการผลิตอาจทำให้เกิดผลพิษจนส่งผลกระทบต่อประชาชน

ในท้องถิ่นหากไม่มีการติดตามตรวจสอบอย่างเคร่งครัด

ที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติแร่พ.ศ.2510โดยให้อยู่ในการดูแลของ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่(กพร.)แต่ต่อมาได้ดำเนินการถ่ายโอนอำนาจตาม

พระราชบัญญัติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการในพื้นที่ทำให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ ่นจะต้องพัฒนาหน่วยงานและประชาชนในพื ้นที ่ให้เกิดความตระหนักรู ้ถึงความ

รับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รวมถึงร่วมรับผิดชอบเมื่อมี

การอนุญาตให้เอกชนเข้ามาดำเนินกิจการเหมืองแร่ในพื้นที่ด้วยโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้

ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจอนุญาตให้เอกชนเข้ามาดำเนินกิจการเมืองแร่

เป็นผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลครองกิ่วได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในหลายมิติเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับ

ผลประโยชน์และร่วมแก้ไขปัญหาปรึกษาแรกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินการกิจการเหมือง

แร่ของเอกชนดังนี้

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ประชาชนในการดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจ

เหมืองแร่ โดยวิทยากรจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในหัวข้อเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับเหมืองแร่

และโรงโม่หินรวมทั้งการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในงานอุตสาหกรรมและหัวข้อการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการ

แร่ธาตุและน้ำ

กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงาน ณ โรงงานปูนซีเมนต์นครหลวง (โรงงานแก่งคอย สระบุรี) 

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่วได้นำคณะผู้บริหารผู้นำชุมชนและคณะกรรมการอาสา

สมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องการบริหารจัดการ

กิจการด้านอุตสาหกรรมให้อยู่คู่กับชุมชนอย่างปลอดภัยรวมถึงขั้นตอนและกระบวนการผลิต

ของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงและศึกษาดูงานณโรงโม่หินอินทรีอะกรีเกตอำเภออู ่ทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อวิตกกังวลของประชาชน

ต่อปัญหาการประกอบกิจการโรงโม่หินที่ประกอบกิจการอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล

คลองกิ่วร่วมกับเจ้าของกิจการโรงโม่หินและเหมืองแร่และได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้

เกี ่ยวกับพระราชบัญญัติแร่พ.ศ.2560โดยการรับฟังการบรรยายจากวิทยากรของสำนักงาน

อุสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

กิจกรรมที่ 4 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมโดยองค์การบริหาร

ส่วนตำบลคลองกิ ่วจัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกงความร่วมมือด้านสิ ่งแวดล้อมระหว่าง

ผู้ประกอบการเหมืองแร่และโรงโม่หินกับหน่วยงานภาครัฐและผู้แทนจากภาคประชาชนโดยมี

ผู้มาลงนามบันทึกได้แก่ฝ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่วจำนวน2คน,ผู้ประกอบการ

จำนวน5บริษัท,ผู้แทนคณะกรรมการอาสาสมัครฯสิ่งแวดล้อมจำนวน9คน,อุตสาหกรรม

จังหวัดชลบุรีจำนวน1คน,และนายอำเภอเป็นสักขีพยาน

กิจกรรมที่ 5 โครงการปลูกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมรักษ์ท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อมแก่  

ผู ้ประกอบการโรงงานในเขต อบต. คลองกิ ่วโดยมีการบรรยายเกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมของ

ภาคอุตสาหกรรมในการป้องกันผลกระทบด้านมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตให้แก่ผู้ประกอบ

การได้ตระหนักรู ้ถ ึงหน้าที ่ของตนเองในการรักษาสิ ่งแวดล้อมที ่อาจเสื ่อมโทรมเนื ่องจาก

การประกอบกิจการเหมืองแร่

กิจกรรมที ่ 6 โครงการสร้างเครือข่ายและอบรมฟื ้นฟูความรู ้เยาวชนรุ ่นใหม่ใส่ใจ  

สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่และโรงโม่หินกับการพัฒนาประเทศ

และการเฝ้าระวังผลกระทบด้านมลพิษสิ ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตอย่างถูกต้อง

เพื ่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที ่ร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว

จากการดำเนินกิจกรรมที่6กิจกรรมทำให้การดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจเหมืองแร่ตาม

พระราชบัญญัติแร่พ.ศ.2510ได้รับการร่วมมือจากประชาชนในการสอดส่องดูแลและให้ข้อเสนอ

แนะต่างๆในการดำเนินงานของผู้ประกอบการเช่นหากมีผู้ประกอบการจะเข้ามาประกอบธุรกิจ

เหมืองแร่จะต้องมีการทำประชาคมกับประชาชนในพื้นที่และทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่

เพื ่อให้ประชาชนได้รับทราบและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่หากผู้ประกอบการรายใด

ไม่ดำเนินการตามที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นก็จะไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเหมืองแร่ได้หรือ

การที่กระบวนการผลิตหิน/แร่ของผู้ประกอบการทำให้เกิดมลพิษต่อชุมชนหรืออาจทำให้เส้นทาง

สาธารณะเสียหายผู้ประกอบการรายนั้นก็จะต้องออกมาแก้ไขความผิดพลาดนั้นโดยเร็วเช่น

การรดน้ำถนนเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นการซ่อมแซมถนนเป็นต้น

จากการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติแร่พ.ศ.2510ของประชาชน

ในพื ้นที ่ทำให้ผู ้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมความเป็นอยู ่ของ

ประชาชนในพื้นที่และลดการขัดแย้งระหว่างประชาชนกับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดีพิจารณา

ได้จากการที่ไม่พบว่ามีความขัดแย้งหรือการร้องเรียนผู้ประกอบการในพื้นที่หลังจากที่ได้มีการ

ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติงานด้านการถ่ายโอนภารกิจ

เหมืองแร่ตามพระราชบัญญัติแร่พ.ศ.2510ขึ้น 

โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบล  
คลองกิ่ว 

นอกจากภายในพื้นที่ของตำบลคลองกิ่วจะมีพื้นที่สำหรับการประกอบธุรกิจเหมืองแร่

ดังที่กล่าวไปข้างต้นแล้วยังมีการประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆหลายชนิดย้าย

ฐานการผลิตเข้ามาอยู ่ในเขตพื ้นที ่มากขึ ้นเกิดการอพยพจากต่างที ่หลั ่งไหลเข้ามาอยู ่ใน

พื ้นที ่เป็นจำนวนมากและยังมีหน่วยงานขนาดใหญ่ของรัฐหลายแห่งย้ายเข้ามาอยู ่ในพื ้นที ่

อบต.คลองกิ่วอีกด้วยเช่นเรือนจำกลางจังหวัดชลบุรีที ่มีปริมาณนักโทษจำนวน6,000คน

อาศัยอยู่ในเรือนจำแห่งนี้จึงทำให้มีประชากรเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาเพียง6ปี

(พ.ศ.2554–2560)

จากอัตราการเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมและการย้ายฐานที่ตั้งของหน่วยงานราชการ

เกิดอัตราการอุปโภคบริโภคสูงขึ้นตามไปด้วยสังเกตได้จากปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น

จากอดีตที่ต้องจัดเก็บในแต่ละวันโดยปีพ.ศ.2554อบต.คลองกิ่วมีปริมาณขยะที่จะต้องเก็บ

ในแต่ละวันเพียง5ตัน/วันต่อมาในปีพ.ศ.2559มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเป็น15–20ตัน/วัน

และในปีพ.ศ.2560พบว่ามีปริมาณขยะเพิ่มขึ ้นเป็น20–25ตัน/วันจากการเพิ่มขึ ้นของ

ปริมาณขยะดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการหาแหล่งทิ้งขยะหรือบ่อขยะที่ไม่เพียงพอต่อ

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันโดยที่ผ่านมาการจัดการขยะของอบต.คลองกิ่วใช้วิธีการขนย้าย
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ขยะไปทิ้งที่บ่อขยะซึ่งอยู่ในบริเวณของเทศบาลตำบลหัวกุญแจตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึง

จังหวัดชลบุรีซึ ่งมีเนื ้อที่ในการทิ้งขยะกว่า10ไร่อย่างไรก็ตามพบว่าในปัจจุบันพื้นที่ทิ ้งขยะ

ดังกล่าวไม่สามารถรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นของอบต.คลองกิ่วได้อีกต่อไปในอนาคต

ดังนั้นในปีพ.ศ.2559ที่ผ่านมาอบต.คลองกิ่วจึงมีแนวคิดในการสร้างความร่วมมือกับ

หน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมในการดำเนินการจัดการปัญหาขยะที่เกิดขึ้นซึ่งก็ได้

รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆเป็นอย่างดีในเรื่องของการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ในการ

บริหารจัดการขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและการจัดอบรมปลูกจิตสำนึกให้แก่ชุมชนในการ

จ ัดการขยะมูลฝอยในพื ้นท ี ่ชุมชนนอกจากจะม ีการจ ัดอบรมและให ้ความรู ้ เก ี ่ยวก ับ

การจัดการขยะจากหน่วยงานอื่นๆแล้วอบต.คลองกิ่วยังให้ความสนใจในการบริหารจัดการขยะ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอื ่นๆที ่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วย

โดยมีการไปศึกษาดูงานในสถานที่จริงเช่นเทศบาลเมืองพิษณุโลกเทศบาลนครนครสวรรค์

เป็นต้นรวมถึงการดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลในปีพ.ศ.2560โครงการ “ประเทศไทย

ไร้ขยะ” โดยใช้หลัก3Rsคือการรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนมีการบริหารจัดการขยะตั้งแต่

ในระดับครัวเรือนโดยการใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่

อย่างไรก็ตามพบว่าปัญหาเรื่องการจัดการขยะไม่ได้หมดไปเนื่องจากปริมาณขยะในพื้นที่

ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของปริมาณขยะในปีพ.ศ.2559ที่มี

ปริมาณขยะต่อวันอยู ่ท ี ่20ตัน/วันและปีพ.ศ.2560กลับมีปริมาณขยะเพิ ่มสูงขึ ้นเป็น

25ตัน/วันซึ ่งหากปล่อยไว้อาจทำให้เกิดปัญหาเรื ่องมลพิษกลิ ่นและปัญหาของบ่อขยะ

อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งของประชาชนในพื ้นที ่ได้ดังนั ้นอบต.คลองกิ ่วจึงประสาน

ความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่เพื่อระดมความคิดและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่

ผ่านการทำประชาคมซึ่งมีการดำเนินการดังนี้

 1. อบต.คลองกิ ่วดำเนินการทำประชาคมกับหมู ่บ้านทั ้ง9แห่งเพื ่อให้ประชาชน

ได้ระดมความคิดเห็นเกี ่ยวกับการจัดการขยะหมู ่บ้านทั ้ง9แห่งมีความคิดเห็น

ให้ดำเนินการจัดเตรียมที่ดินที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นบ่อขยะแห่งใหม่และให้มีอาคาร

โรงเรือนสำหรับคัดแยกขยะด้วย

 2. นำมติจากที ่ประชาคมมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ ่นเพื ่อให้จ ัดทำข้อบัญญัติ

งบประมาณในการจัดซื้อที่ดินในการบริหารจัดการขยะได้และแต่งตั้งให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมเป็นประชาคมตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 3. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่วมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ ่นและนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อขอจัดซื้อ

ที่ดินในการบริหารจัดการขยะ

 4. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะของที่ดินที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้เป็น

บ่อขยะทั้งหมด6คนโดยมีประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการฯจำนวน2คน

 5. ตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาจัดซื้อ

ที่ดินที่เหมาะสมสำหรับการจัดทำบ่อขยะมีประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการฯจำนวน

คณะละ2คน

 6. เจ้าหน้าที่อบต.คลองกิ่วร่วมกับผู้นำชุมชนและตัวแทนประชาชนสำรวจที่ดินที่มี

ความเหมาะสมในการจัดทำบ่อขยะแห่งใหม่ 

 7. ประสานขอความอนุเคราะห์ข้อมูลราคาประเมินของที่ดินและราคาซื้อขายที่ดินจาก

สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี

 8. ปิดประกาศเผยแพร่และเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศเกี่ยวกับแผนการจัดซื้อ

จัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561ของอบต.คลองกิ่วให้ประชาชนทราบ

 9. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาการจัดซื้อโดยใช้วิธีการเฉพาะเจาะจงในการจัดซื้อ

ที่ดินเนื่องจากมีที่ดินที่เหมาะสมในการจัดทำบ่อขยะแห่งใหม่เพียงแห่งเดียวในพื้นที่

 10. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงพื้นที่ตรวจรับที่ดินที่จะใช้เป็นพื้นที่ทิ้งขยะของอบต.

คลองกิ่ว
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จากการดำเนินการดังกล่าวตั้งแต่เริ่มมีการจัดการปัญหาขยะในปีพ.ศ.2559จนกระทั่ง

การจัดซื้อที ่ดินเพื่อทำเป็นบ่อขยะแห่งใหม่เสร็จสิ ้นในปีพ.ศ.2561ทำให้ประชาชนในพื้นที่

เริ่มตระหนักถึงปัญหาของขยะมากยิ่งขึ้นประชาชนหันมาสนใจแยกขยะตามนโยบาย3Rsของ

รัฐบาลโรงเรียนในพื้นที่อบต.คลองกิ่วรวมถึงสถานประกอบการต่างๆในพื้นที่ให้ความสำคัญ

ในการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งอีกทั้งยังทำให้เกิดความร่วมมือในการดูแลเฝ้าระวังตรวจสอบ

ติดตามปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอและสิ่งที่สำคัญยิ่งเมื่อได้

ดำเนินโครงการดังกล่าวชุมชนของอบต.คลองกิ่วเกิดความตระหนักรู ้ถึงการมีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการขยะและร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมในพื้นที่ของตนเอง

องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก      
อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

ตำบลต้าผามอกอำเภอลองจังหวัดแพร่54150

โทรศัพท์0-5465-6111โทรสาร0-5465-6112

ประชากร  

4,624คน(ชาย2,299คนหญิง2,325คน)

พื้นที่ 

192ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน8หมู่บ้าน)

รายได้ 

16,448,659.38บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

21,097,206.76บาท

คณะผู้บริหาร 

1.นายวีระศักดิ์ทองพลาย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก

2. นายศิลป์ชัยนุนำ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก

3. นายวีระศักดิ์ทองพลาย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน11คน

หญิงจำนวน5คน





องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พื้นที่ส่วนใหญ่

เป็นป่าและภูเขามีที ่ราบลุ ่มเป็นจำนวนน้อยนอกจากนี ้ยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน

โดยแหล่งน้ำสายหลักคือลำห้วยแม่ต้าอันเปรียบเสมือนเส้นเลือดของชุมชนและยังมีลำห้วย

เล็กๆกระจายอยู่ตามหมู่บ้านประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมดังนั้นวิถีชีวิต

ของชาวตำบลต้าผามอกจะเป็นแบบพึ่งพาอาศัยกันในลักษณะสังคมชนบทแบบเกษตรกรรมซึ่งให้

ความสำคัญในการร่วมมือกันทำงานตามแบบฉบับการลงแขกที่มีมาแต่เดิมการดำเนินงานในพื้นที่

จะอาศัยความไว้วางใจซึ่งกันและกันร่วมกันทำงานเสมือนคนในครอบครัว

ด้วยเหตุนี้องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอกจึงใช้จุดเด่นดังกล่าวเป็นกลไกการสร้าง

การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาตำบลต้าผามอกเริ่มจากการสะท้อนปัญหา

และเสนอความต้องการผ่านบุคคลที่มีความไว้วางใจเช่นผู้นำชุมชนสมาชิกสภาอบต.กำนัน

ผู้ใหญ่บ้านปราชญ์ชาวบ้านหรือผ่านช่องทางที่อบต.จัดไว้อาทิประชาคมหมู่บ้านประชาคม

ตำบลเครือข่ายศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้านสื่อออนไลน์เป็นต้นนอกจากนี้ประชาชน

ยังมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของชุมชนเองเช่นการประชาคมเลือกประชาชน

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการตรวจงานจ้างโดยการหมุนเวียนประชาชน

มาเป็นคณะกรรมการโดยไม่มีการผูกขาดคนใดคนหนึ่ง

สำหรับประเด็นความโปร่งใสองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอกให้ความสำคัญกับ

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆเนื่องจากพื้นที่ตำบลต้าผามอกกว้างขวางจึงพยายามสร้าง

กลไกการดำเนินงานที ่จะให้ประชาชนได้รับรู ้รับทราบร่วมตรวจสอบร่วมทำงานกับอบต.

มากที่สุดอาทิการประกาศผ่านเสียงไร้สายของอบต.สภาข่าวชาวบ้านเครือข่ายศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารประจำหมู่บ้านอบต.สัญจรและอบต.เคลื่อนล้อรับติดต่อร้องทุกข์เป็นต้นเพื่อมุ่งให้

ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากอบต.มากที่สุดขณะเดียวกันอบต.ยังได้รับทราบปัญหา

ความต้องการจากประชาชนในพื้นที่เช่นกัน

สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที ่เป็นเลิศที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ			

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล		

ต้าผามอก	ได้แก่	
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โครงการพลังสตรีต้าผามอก พลังแห่งชีวิต    
(Power of Tapamok Women Group: Power of  Life) 

ชุมชนต้าผามอกเป็นชุมชนที่มีความเชื่อว่าเพศชายเป็นช้างเท้าหน้าเพศหญิงเป็นช้างเท้า

หลังซึ่งจากความเชื่อดังกล่าวทำให้เพศหญิงต้องเป็นผู้ตามหลังผู้ชายเสมอและจะถูกกีดกันให้

ประจำอยู่กับบ้านเท่านั้นไม่มีบทบาททางสังคมและทักษะด้านอาชีพใดๆเมื่อสตรีเหล่านี้ขาด

ชายซึ่งเป็นผู้นำครอบครัวจากสาเหตุสามีเสียชีวิตทุพลภาพแก่ชราติดคุกฯลฯย่อมส่งผลให้

เพศหญิงดูแลตนเองไม่ได้เพราะขาดทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพส่งผลต่อฐานะของ

ครอบครัวและปัญหาทางครอบครัวต่างๆตามมา

จากเหตุดังกล่าวอบต.ต้าผามอกจึงเห็นว่าปัญหานี้มีความสำคัญต่อบริบทการพัฒนาพื้นที่

ในปัจจุบันจึงได้ดำเนินการประชาคมเพื่อค้นหาสตรีกลุ่มเป้าหมายและเชิญมาร่วมถอดบทเรียน

เพื่อร่วมคิดร่วมเสนอแนะและดำเนินการในกิจกรรมต่างๆที่จะนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่

สตรีในตำบลต้าผามอกโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญได้แก่

 1. สร้างศักยภาพและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศให้ก ับกลุ ่มสตรีท ี ่ม ีป ัญหา

ในครอบครัวให้ได้มีบทบาทความเป็นผู้นำครอบครัว

 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีโดยการสร้างอาชีพให้มีรายได้และฐานะทาง

เศรษฐกิจที่ดีขึ้น

 3. หนุนเสริมให้กลุ่มสตรีได้แสดงบทบาทการพัฒนาและแก้ปัญหาในชุมชนหรือพื้นที่

อาทิการแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งกับทุกภาคส่วนการบริหารจัดการน้ำอย่างทั่วถึง

และยุติธรรมเป็นต้นอีกทั้งยังนำไปสู่ผลพลอยได้ที่เป็นการสร้างพื้นที่ป่าชุมชน

ซึ่งเป็นต้นน้ำมาสร้างระบบนิเวศน์ให้สมบูรณ์ขึ้น

สำหรับการดำเนินงานตามโครงการนั้นเริ่มจากการค้นหาสตรีที่ประสบปัญหาในการใช้

ชีวิตโดยหลังจากการลงพื้นที่ทั้ง8หมู่บ้านพบว่ามีสตรีจำนวน42ครัวเรือนที่อบต.จะต้อง

เข้าไปดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยอบต.ต้าผามอกได้ดำเนินการช่วยเหลือในมิติต่างๆ

ทั ้งคุณภาพชีว ิตความเป็นอยู ่การพัฒนาทักษะและอาชีพตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องซึ่งมาตรการการดำเนินการได้แก่

 4 การส่งเสริมพัฒนาและให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทในครัวเรือนและการมีส่วนร่วม

ในชุมชนโดยการส่งเสริมให้สตรีเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆในชุมชน

 4 การจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีน้ำอย่างเพียงพอโดยการส่งเสริมให้สตรีกลุ่มที่

มีปัญหาเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองและเป็นแกนนำในการสร้าง

เครือข่ายไปสู่ทุกครัวเรือนในพื้นที่

 4 การพัฒนาทักษะและความรู ้ในการประกอบอาชีพเพื ่อสร้างรายได้โดยอาศัย

การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และการพัฒนาที ่ดินของตนเองให้ปลูกพืชเศรษฐกิจ

ที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

 4 การดำเนินการสร้างป่าต้นน้ำอย่างจริงจังทั้ง8หมู่บ้านเพื่อหนุนเสริมทั้งด้านคุณภาพ

ชีวิตการเกษตรและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่

หลังจากเริ ่มดำเนินการตามมาตรการต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นอบต.ได้แต่งตั้งตัวแทน

กลุ ่มสตรีเข้าร่วมแก้ไขปัญหาของตนเองและเป็นแกนนำเครือข่ายให้แก่สตรีทั ้งตำบลผ่าน

คณะกรรมการชุดต่างๆอาทิคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำซึ่งมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ปริมาณน้ำ

การจัดหาแหล่งน้ำการแบ่งปันน้ำให้เป็นไปอย่างเท่าเทียมกันทุกชุมชนหรือคณะกรรมสตรีตำบล

ต้าผามอกที่มีหน้าที่ในการช่วยเหลือสตรีและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่หรือคณะกรรมการบริหารจัดการ

ป่าชุมชนที่มีหน้าที่ค้นหาพื้นที่ปลูกป่าชุมชนบริหารจัดการจัดการป่าชุมชนโดยร่วมกับหน่วยงาน

ที ่เกี ่ยวข้องทั ้งภาคส่วนราชการและเอกชนเป็นต้นนอกจากนี ้ยังเน้นการดำเนินงานแบบ

โปร่งใส่ตรวจสอบได้ในกิจกรรมต่างๆโดยให้กลุ ่มสตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

งบประมาณคุณภาพของผลผลิตโครงการและร่วมติดตามประเมินผลโครงการที่ดำเนินการ

ทุกโครงการ

ปัจจุบันความสำเร็จของโครงการฯได้นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่อบต.ต้าผามอกในมิติต่างๆ

ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ในประเด็นภาวะผู้นำของสตรีต่อครัวเรือนและสังคมนั้น

ส่งผลให้สตรีจำนวน42ครัวเรือนคิดเป็น100%สามารถใช้ชีวิตโดยไม่มีเพศชายและสามารถ

สร้างฐานะให้มั่นคงด้วยตนเองได้รวมถึงมีสตรีเข้าสู่แวดวงการเมืองท้องถิ่นโดยได้รับการเลือกตั้ง
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ให ้ เป ็นสมาช ิกสภาองค ์การบร ิหาร

ส่วนตำบล5คนจากทั ้งหมด16คน

อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้สตรีในชุมชน

เปล ี ่ยนท ัศนคติความเช ื ่อเก ี ่ยวก ับ

การแบ่งแยกทางเพศที ่สตร ีต ้องเป ็น

ผู ้ตามน ั ้นซ ึ ่ งการประเม ินกลุ ่มสตร ี

ปรากฏว่า92%ได้เปลี ่ยนแปลงให้มี

บทบาทต่างๆมากขึ ้นของสตรีทั ้งหมด

กว่า2,000คนได้มีภูมิคุ้มกันด้านการมี

บทบาทในครัวเรือนและชุมชนรวมทั้ง

การพัฒนาตนเองด้านอาชีพและทักษะ

การสร้างรายได้

การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ

มีตัวแทนกลุ่มสตรี16ครัวเรือนเข้ามา

มีบทบาทในการบริหารจัดการน้ำและ

เป ็นแกนนำเคร ือข ่ายให ้แก ่สตร ีและ

ประชาชนจำนวน1,616คร ัวเร ือน

ในการบริหารจัดการน้ำโดยสร้างแหล่ง

เก็บน้ำเช ่นอ่างเก็บน้ำ10อ่างสระ

เก็บน้ำ57สระฝายเก็บน้ำ13ฝาย

สามารถเก็บน้ำได้เพียงพอเพื่อส่งน้ำใช้

ในครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรเป็น

น้ำอุปโภคบริโภค83,220ลบ.ม.และ

การเกษตร17,497,100ลบ.ม.ครบทุก

ครัวเรือนอย่างถึงการร่วมกันบริหาร

จัดการแบ่งปันน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำ

และปลายน้ำอย่างทั่วถึงและยุติธรรม

การยกระดับคุณภาพชีว ิตในการพัฒนาที ่ด ินของตนเองและมีอาช ีพการเกษตร

เช่นปลูกหน่อไม้เงินล้านนาข้าวข้าวโพดสร้างรายได้ครัวเรือนในตำบลต้าผามอกเฉลี่ยปีละ

160,000บาทและเหลือใช้สามารถบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสตรีเด็กและ

คนชราผู้ด้อยโอกาสโดยปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนกว่า850,000บาท

สร้างพื้นที่ป่าชุมชน ส่งผลให้มีพื้นที่ป่าชุมชนเพิ่มขึ้น6,385ไร่ช่วยสร้างระบบนิเวศน์ให้

สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าและเพิ่มการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนการหาเลี้ยงชีพทั้ง8ชุมชน

บทเรียนจากการดำเนินงานตามโครงการนี้ทำให้รู้ว่าวัฒนธรรมและความเชื่อนั้นมีอิทธิพล

ต่อการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนต้าผามอกซึ่งมีผลกระทบต่อบทบาทสิทธิและเสรีภาพจากการ

แก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาคทางเพศของกลุ่มสตรีดังกล่าวถือว่าประสบความสำเร็จทำให้สตรี

และเด็กหญิงมีความเสมอภาคทางเพศในการดำเนินชีวิตได้โดยไม่พึ่งพาเพศชายโดยสามารถ

สร้างบทบาทของสตรีให้เป็นผู้นำระดับชุมชนและตัวแทนทางการเมืองท้องถิ่นซึ่งสามารถลบล้าง

ความเชื่อทัศนคติที่ว่าสตรีเป็นผู้ตามเพศชายเท่านั้นและสามารถดำเนินชีวิตโดยมีอาชีพและฐานะ

ในครัวเรือนที่ดีขึ้นมีอาหารและน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคมีรายได้ที่มั่นคงจากการเกษตร

และส่งมอบป่าชุมชนที่สมบูรณ์ให้แก่สังคมโดยรวม

การจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบมีส่วนร่วม 

การจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร

ส่วนตำบลต้าผามอกเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก

ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ถูกวิธีและทั่วถึงและเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการร่วมกันทั้งครูพ่อแม่ชุมชนร่วมกันมีบทบาทในการอบรม

เลี้ยงดูให้การศึกษาจัดหลักสูตรและการบริหารจัดการให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่กลมกลืน

เหมาะสมกับท้องถิ่นรวมทั้งเพื่อเป็นการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ

และเป็นที่ยอมรับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในด้านการจัดการ

ศึกษาในการร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติร่วมกำกับร่วมตรวจสอบการดำเนินงานและ

ร่วมประเมินผลกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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ทั้งนี้การจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบมีส่วนร่วมจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยที่ก่อเกิดผลสำเร็จในการจัดการแบบมีส่วนร่วมได้แก่

 4 การอบรมเลี้ยงดู

 4 การติดต่อสื่อสาร

 4 การมีจิตอาสาหรืออาสาสมัคร

 4 การมีส่วนร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 

การดำเนินงานในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบมีส่วนร่วมนั ้นเน้นการมีส่วนร่วม

โดยมีคณะกรรมการภาคประชาชนเป็นหลักและมีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันโดยมีจุดมุ่งหมายคือ

การพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพและมีความรู้และทักษะในด้านการศึกษาอาทิ

 4 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากตัวแทนผู้ปกครองร่วมกำหนด

แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ

ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนดไว้

 4 แต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจรับอาหารกลางวันตรวจสอบการประกอบอาหารของ

ผู ้ประกอบการรวมถึงการกำหนดเมนูอาหารให้มีคุณภาพและถูกต้องตามหลัก

โภชนาการ

 4 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น

พัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาสื ่อที ่ เหมาะสมกับ

พัฒนาการเด็กทำให้เด็กได้สื่อการเรียนการสอนที่มีประโยชน์และสามารถเสริมสร้าง

พัฒนางานให้เหมาะสมตามวัย

 4 การมีผู้นำชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบมีส่วนร่วมเป็นกิจกรรมที่กองการ

ศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอกริเริ่มขึ้นมาโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการยกระดับ

และเพิ่มโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้ครบทุกด้านเป้าหมายอยู่ที่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล

ต้าผามอกที่อายุ2-5ปีโดยการมีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตรตรงตามหน่วยจัดประสบการณ์

ที่เหมาะสมตามวัยให้ครบทั้ง4ด้านคือร่างกายอารมณ์-จิตใจสังคมและสติปัญญาซึ่งจาก

การดำเนินงานในรูปแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบมีส่วนร่วมได้ส่งผลต่อความร่วมมือของทุก

ภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาดังนี้

 4 คณะกรรมการสถานศึกษากำหนดการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานโดยมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาจำนวน

12-15คนอีกทั ้งคณะกรรมการฯยังมีหน้าที ่เป็นแกนนำในการสร้างเครือข่าย

ผู้ปกครองนักเรียนในทุกหมู่บ้านเพื่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดการเลี้ยงดูและ

การศึกษาของเด็กนักเรียน

 4 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เด็กตลอดจนการเลี้ยง

ดูเด็กให้ถูกวิธีเพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัยจัดทำสื่อประสบการณ์

เกี่ยวกับร่างกายบทบาทหน้าที่การพลเมืองที่ดี

 4 ครู/บุคลากรทางการศึกษาดูแลในเรื่องการอบรมดูแลและจัดประสบการณ์ให้แก่เด็ก

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเช่นการดำเนินการตามกิจกรรม

6หลักเสริมสร้างพัฒนาการ

 4 ผู ้สูงอายุช่วยสร้างเสริมความรู ้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ ่นและแหล่งเรียนรู ้ในชุมชน

มาถ่ายทอดให้แก่เด็กปฐมวัยเช่นมาสอนเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น(การจักสาน

พับนกการละเล่นพื้นบ้านฯลฯ)

 4 ชุมชนช่วยในเรื ่ององค์ความรู ้สิ ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู ้ให้เด็กปฐมวัยได้ไป

ศึกษานอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างความรู้มีประสบการณ์ที่น่าจดจำและคนในชุมชน

คอยเป็นแรงเสริมให้กำลังใจให้แก่เด็กปฐมวัย
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ชุมชุนปันบุญ 1 ครัวเรือน 1 กองบุญ 

ปัจจุบันประชาชนในตำบลต้าผามอกได้รับการจัดสวัสดิการจากภาครัฐในด้านต่างๆอาทิ

สวัสดิการเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุผู้พิการการสร้างบ้านพักคนชราการช่วยเหลือสงเคราะห์เด็ก

ตลอดจนการสงเคราะห์ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นการจัดสวัสดิการที่ดําเนินการเองโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลหรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์และ

หน่วยงานอื่นๆซึ่งเป็นสวัสดิการในลักษณะสงเคราะห์ที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและใช้

งบประมาณจำนวนมากแต่ให้บริการไม่ทั่วถึง

ดังนั้นประชาชนในตำบลจึงเกิดแนวคิดการจัดสวัสดิการให้แก่กันแต่เป็นรูปแบบของ

การออมเพื่อกู้ยืมและปันผลการรวมกลุ่มฌาปนกิจเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิตไม่มีสวัสดิการ

ครอบคลุมความจําเป็นพื้นฐานของชีวิตตั ้งแต่เกิดจนตายซึ ่งที ่กล่าวมาคือจุดเริ ่มต้นนำไปสู่

การรวมกลุ ่มเพื ่อจัดสวัสดิการให้ประชาชนตำบลต้าผามอกภายใต้ชื ่อว่า“ชุมชุนปันบุญ   

1 ครัวเรือน 1 กองบุญ”เกิดขึ้นจากการที่ประชาชนตำบลต้าผามอกมาร่วมกันคิดร่วมกันสร้าง

ระบบร่วมกันบริหารจัดการและร่วมกันรับผลประโยชน์จึงเป็นกองทุนที่“ทุกคนร่วมกันเป็น

เจ้าของ”	โดยมีวัตถุประสงค์ของกองบุญกองทุนฯดังนี้

 1. ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักออมเงินเพื่อแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 2. เพื่อจัดสวัสดิการแก่สมาชิกตลอดชีวิตในเรื่องการเกิดการแก่การเจ็บการตาย

 3. เพื่อให้เกิดคุณธรรมความสามัคคีมีน้ำใจร่วมกันแก้ไขปัญหาสร้างสัมพันธภาพที่ดี

ต่อสังคมคนในชุมชน

 4. เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งมีองค์กรที่คอยช่วยเหลือเมื่อเกิดความเดือดร้อนหรือจำเป็น

 5. กองทุนนี้ไม่ดำเนินการเพื่อแสวงหาผลกำไร/ทรัพย์สินแต่ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกและสังคมคนในชุมชน

ทั ้งนี ้ในการดำเนินงานอบต.ต้าผามอกได้ออกประชาคมเพื ่อนำเสนอข้อมูลในการ

ขับเคลื ่อนและจัดตั ้งคณะกรรมการบริหารกองทุนและอนุกรรมการในการช่วยเหลือการ

ดำเนินงานของกองทุนรวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการให้เสนอรายชื่อเพื่อปรับปรุงคณะกรรมการ

ในด้านต่างๆของกองทุนและมีการออกข้อบังคับของกองทุนเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการ

ดำเนินงานของ “ชุมชุนปันบุญ 1 ครัวเรือน 1 กองบุญ”ซึ ่งในแต่ละปีคณะกรรมการและ

อนุกรรมการจะต้องร่วมกันพิจารณาระเบียบข้อบังคับของกองทุนเพื่อให้สามารถปรับประยุกต์ใช้

กับสถานการณ์ทั ้งสภาพเศรษฐกิจและสถานะการคลังของกองทุนนอกจากนี ้ยังต้องทำ

การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในการบริหารจัดการข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์ของกองทุนที่มุ ่งเน้นการให้ที่ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนเฉพาะตัวรวมทั้งเน้น

ให้ครัวเรือนอย่างน้อยครัวเรือนละ1คนเข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อความเข้มแข็งและเกื้อกูลกัน

ทั้งตำบลอีกทั้งยังเน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งขอรับสิทธิ์สวัสดิการตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิต

และที่สำคัญคือรายงานสถานะทางการเงินให้ประชาชนทราบสำหรับการรับสมัครสมาชิกเพิ่ม

ในแต่ละปีงบประมาณคณะกรรมการกองทุนฯจะทำการเปิดรับสมัครสมาชิกปีละ2ครั ้ง

โดยทำการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหมู่บ้านและการออกรับสมัครสมาชิกในแต่ละหมู่บ้าน

เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและเป็นการนำข้อมูลไปแจ้งประชาชนถึงบ้านและที่สำคัญในส่วน

ของการติดตามประเมินผลนั ้นประกอบด้วยหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็น

ภาคประชาชนโดยสมาชิกกองทุนเองสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์

จังหวัดแพร่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นต้นทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการเป็นหลัก



รางวัลพระปกเกล้าทองคำ’ 61 

�2





รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2561 

ด้านเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์




ความสำเร็จของโครงการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมต้าผามอกมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นการเกิดจิตสาธารณะรู ้จักเสียสละมีส่วนร่วมทำให้เกิดความสามัคคีปรองดอง

ในส่วนของตัวเงินมีงบประมาณในการจัดสวัสดิการช่วยเหลือประชาชนในตำบลต้าผามอกจำนวน

กว่า850,000บาทจากงบประมาณเริ่มต้นเพียง55,000บาทและยังสามารถพัฒนาเป็นแหล่ง

เรียนรู้ให้แก่หน่วยงานที่สนใจไปต่อยอดอาทิมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาเขตลำปางองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่เป็นต้น
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ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย57000

โทรศัพท์0-5341-1333โทรสาร0-5371-3272

ประชากร  

74,226คน(ชาย35,354คนหญิง38,872คน)

พื้นที่ 

60.85ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน64ชุมชน)

รายได้ 

446,962,388.61บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

406,680,748.17บาท

คณะผู้บริหาร 

1.นายวันชัยจงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

2. นายสมศักดิ์เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย

3. นายภูวิศวรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน22คน

หญิงจำนวน2คน





เทศบาลนครเชียงราย      
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
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เทศบาลนครเชียงรายมีแนวคิดในการพัฒนาเมืองควบคู่ไปกันการพัฒนาคนเนื่องจาก

คนเป็นสิ่งที่จะวัดอนาคตของเมืองและชุมชนจะพัฒนาก้าวไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด

ย ึดหลักการพัฒนาที ่น ้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ที ่ว่า“ปลูกป่า สร้างคน”โดยในที ่นี ้“ปลูกป่า”หมายถึงการสร้างเมืองให้เติบโตในทิศทาง

ที่สอดคล้องกันทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมหากเทศบาลมีระบบ

โครงสร้างพื้นฐานที่ดีเพียงพอและทั่วถึงย่อมส่งผลต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนให้เข้า

มาในพื้นที่และกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นสำหรับการ“สร้างคน”หมายถึงปลูกฝังให้คนมีคุณภาพ

คุณธรรมและจริยธรรมโดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือการพัฒนาคนควรเริ่มตั้งแต่ช่วงวัยเด็กและ

เยาวชนเพื ่อให้พวกเขาเติบโตเป็นคนรุ ่นใหม่ที ่มีความรู ้คู ่คุณธรรมพร้อมทั ้งเป็นผู ้สืบทอด

การพัฒนาบ้านเมืองนอกจากนี้ยังต้องพัฒนาคนในทุกกลุ่มวัยเพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

สังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

เทศบาลนครเชียงรายเชื ่อว่าเมื ่อคนมีคุณภาพคุณธรรมจริยธรรมแล้วย่อมก่อให้เกิด

ความสงบสุขในสังคมเกิดความรักและความสามัคคีและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติเทศบาล

ได้วางยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมสันติสุขสมานฉันท์โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการพัฒนาสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนภายใต้ความหลากหลายทางเชื้อชาติ

และวัฒนธรรมโดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนเพื่อแก้ปัญหาและ

พัฒนาเมืองอย่างบูรณาการในทุกมิติเพื ่อให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นดังวิส ัยทัศน์ที ่ว ่า			

“เชียงรายเป็นเมืองน่าอยู่	นครแห่งความสุข”		

สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที ่เป็นเลิศที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ			

ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ของเทศบาลนครเชียงราย		ได้แก่	

โครงการมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย   
University of The Third Age Nakornchiangrai (U3A.) 

จากการเปลี ่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยที ่เข ้าสู ่ส ังคมผู ้สูงอายุอย่างต่อเนื ่อง

ในขณะที่ประชากรวัยเด็กในประเทศลดลงเนื่องจากการพัฒนาด้านสาธารณสุขและการแพทย์

ซึ่งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนี้ส่งผลกระทบในสังคมเช่นจำนวนแรงงานที่ลดลงประชากรในวัย

ทำงานต้องแบกรับภาระการดูแลผู้สูงอายุและภาครัฐต้องเตรียมการดูแลผู้สูงอายุในหลายรูปแบบ

เทศบาลนครเชียงรายที่มีประชากรทั้งหมด74,226คนมีผู้สูงอายุ11,519คนคิดเป็น

ร้อยละ15.51(ข้อมูลณก.ย.59)แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคมซึ่งมีอายุระหว่าง60-70ปี

กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านมีอายุตั้งแต่70-80ปีและกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงหรือมีความเสี่ยงที่จะเป็น

ผู้สูงอายุติดเตียงเมื่อศึกษาเชิงลึกในมิติสังคมวัฒนธรรมพบว่าผู้สูงอายุในพื้นที่มองคุณค่าของ

ตัวเองลดลงเนื่องจากเคยสามารถทำงานได้และมีหน้ามีตาในสังคมแต่ปัจจุบันกลับไม่เป็นที่สนใจ

อีกทั้งชุมชนในพื้นที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุแสดงออกถึงคุณค่าของตัวเองลดน้อยลงประกอบกับ

สุขภาพที่ไม่แข็งแรงอย่างแต่ก่อนจึงนำไปสู่ปัญหาสภาพจิตใจของตัวผู้สูงอายุนอกจากนี้ยังพบ

ปัญหาช่องว่างทางความคิดระหว่างผู้สูงอายุและครอบครัวด้วยวัยที่แตกต่างกันและความคาดหวัง

ที ่ผู ้สูงอายุและครอบครัวมีต่อกันเช่นผู ้สูงอายุมองว่าครอบครัวควรดูแลเขาได้มากกว่านี ้

ในคณะที่ครอบครัวไม่สามารถดูแลได้อย่างเต็มที่เพราะต้องออกไปทำงานเป็นต้น

แม้ว่าปัญหาที่กล่าวมาจะไม่ได้ส่งผลปรากฏออกมาให้เป็นความขัดแย้งที่ชัดเจนแต่ใน

อนาคตหากจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจะมีความรุนแรงขึ้นและมีโอกาสที่จะนำ

ไปสู่ความขัดแย้งในสังคมได้เทศบาลนครเชียงรายมีความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องนี้จึงจัดทำ

โครงการเพื่อเป็นการป้องกันยับยั้งปัญหาก่อนที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งในอนาคตเกิดเป็นโครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งหมด2โครงการคือโครงการมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

และโครงการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม

โครงการมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความตระหนักของผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายต่อปัญหา

ที่จะตามมาหลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มที่หากไม่เตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาล่วงหน้า

อาจทำให้ปัญหาใหญ่โตนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมได้เทศบาลจึงได้วางระบบการพัฒนาผู้สูงอายุ

ให้มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายจิตใจสังคมและปัญญาจึงเกิดแนวคิดที่จะสร้างพื้นที่ให้กับผู้สูงอายุ

ได้มาพบปะพูดคุยเรียนรู ้กับเพื ่อนในวัยเดียวกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เทศบาล

นครเชียงรายโดยสำนักการศึกษาและกองสวัสดิการจึงได้รวบรวมเครือข่ายหน่วยงาน

หลายภาคส่วนอาทิภาคประชาชนปราชญ์ชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย

สำนักพุทธศาสนาจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมาคมศิริกรณ์เชียงรายศูนย์ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเขต15โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ร่วมกันเข้าร่วมเป็นกรรมการ
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มหาวิทยาลัยวัยที่สามเชียงรายเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ผู ้สูงอายุและจัดทำหลักสูตรสำหรับ

ผู ้สูงอายุท ั ้ งหมด8หล ักสูตรประกอบด้วย1.หล ักสูตรด ้านศาสนา2.หล ักสูตรด ้าน

ศิลปวัฒนธรรม(วิชาดนตรีพื้นเมืองวิชาฟ้อนเล็บวิชาฟ้อนสาวไหม)3.หลักสูตรสิ่งแวดล้อม

4.หลักสูตรการท่องเที่ยว5.หลักสูตรเทคโนโลยีและการสื่อสาร(วิชาคอมพิวเตอร์วิชาภาษา

อังกฤษเบื้องต้นวิชาภาษาจีนเบื้องต้น)6.หลักสูตรสังคมและความสุข(วิชาไลน์แดนซ์วิชาลีลาศ

วิชารำวงมาตรฐาน)7.หลักสูตรสุขภาพ(วิชาสุขภาพผู้สูงวัยวิชาโยคะ)และขยายพื้นที่ให้บริการ

โดยจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตที่กระจายอยู่ในชุมชนต่างๆจำนวน5ศูนย์การเรียนรู้แบ่งตาม

โซน5โซนเพื่อรองรับการทำงานและกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุ

โครงการมหาวิทยาลัยวัยที่สามเชียงรายก่อให้เกิดผลลัพธ์อันเป็นการป้องกันปัญหาที่จะ

เกิดขึ้นตามมาจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์โดยในแต่ละหลักสูตรได้มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่

แตกต่างกันเช่นหลักสูตรการท่องเที่ยวทำให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ทำให้มีความภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นล้านนาของตนเองและได้ถ่ายทอด

ประสบการณ์เล่าเรื ่องของบ้านเมืองสังคมประวัติศาสตร์ให้กับชุมชนและโรงเรียนทำให้

ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนมีคุณค่ามากขึ้นหลักสูตรเทคโนโลยีและการสื่อสารสอนให้ผู้สูงอายุสามารถใช้

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคอย่างcomputer,smartphoneและapplicationอย่างLineFacebook

เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับคนในครอบครัวและผู้อื ่นได้เป็นการลดช่องว่างระหว่างผู้สูงอายุและ

คนในครอบครัวทำให้ผู้สูงอายุรับรู้ข่าวสารมากขึ้นและมีความทันสมัยมากขึ้นอีกทั้งหลักสูตร

ยังสอนการสื ่อสารในภาษาอังกฤษภาษาจีนทำให้ผู ้สูงอายุสามารถพูดคุยกับนักท่องเที ่ยว

ชาวต่างชาติและพูดคุยกับบุตรหลานได้เพราะเป็นสิ่งที่บุตรหลานได้รับการสอนมาจากโรงเรียน

เช่นกันหลักสูตรสุขภาพที่สอนให้ผู้สูงอายุรู ้จักการพึ่งพาอาศัยตนเองมีศักดิ์ศรีและแนะนำ

คนอื่นได้ผู้สูงอายุจะรู้วิธีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจของตนอาทิการเรียนวิชาโยคะ

ทำให้ผู้สูงอายุสามารถรักษาอาการเจ็บปวดจากเส้นตึงเส้นยึดด้วยตัวเองในเบื้องต้นได้เป็นต้น

หลักสูตรที ่มหาวิทยาลัยวัยที ่สามสอนผู้สูงอายุนั ้นจะเน้นการทำให้ผู ้สูงอายุสามารถ

ดูแลตัวเองในเบื้องต้นผู้สูงอายุได้พบเพื่อนในวัยเดียวกันที่สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องต่างๆ

มีความรักและสามัคคีกันตลอดจนได้ใช้ความสามารถของตนไปทำประโยชน์ให้กับชุมชนสังคม

ทำให้ผู ้สูงอายุเห ็นคุณค่าที ่ม ีอยู ่ในตัวเองเป ็นการลดปัญหาโรคซึมเศร้าและลดปัญหา

ช่องว่างทางความคิดระหว่างผู้สูงอายุกับครอบครัวทำให้มีความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นตั้งแต่วันที่

20เมษายน2560ที่ผู ้สูงอายุได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยฯในรุ่นแรกปัจจุบัน(กันยายน2560)

มีผู้สูงอายุที่มาเรียนและร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมากถึงถึง414คน

โครงการ การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม 

จากสถานการณ์ผู ้สูงอายุในโครงการแรกเทศบาลนครเชียงรายได้สำรวจประเมิน

ก ิจว ัตรประจำว ัน(ADL)ของผู ้สูงอายุในพื ้นท ี ่จำนวน6,409คนและได ้แบ ่ง/จำแนก

ผู้สูงอายุออกเป็น3กลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลกล่าวคือกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม

คิดเป็นร้อยละ95กลุ่มติดบ้านคิดเป็นร้อยละ4และกลุ่มติดเตียงคิดเป็นร้อยละ1ซึ่งเทศบาล

นครเชียงรายเห็นว่าการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุต้องดำเนินการต่อเนื่องแบบองค์รวมเริ่มตั้งแต่

ก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจนกระทั่งเข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิตดังนั้นเทศบาลนครเชียงรายร่วมกับ

เครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาชนในการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องโดยในภาคประชาชน

มีการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านการดูแลสุขภาพส่งเสริมให้เกิดผู้สูงอายุต้นแบบ

เป็นแกนนำหลักจากกลุ่มติดสังคมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุคนอื่นทั้ง64ชุมชนทำให้เกิด

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุประจำครอบครัวทั้ง64ชุมชนจำนวน89คนและทำให้เกิดผู้สูงอายุ

ต้นแบบ240คนสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียงจะให้บริการผ่านระบบศูนย์พัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการโดยจัดบริการกายภาพบำบัดและกิจกรรมฟื้นฟูอื่นๆพร้อมทั้ง

จัดทีมลงให้บริการในชุมชนและติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน

จะดำเนินกิจกรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอื่นๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในสังคมต่อไป

สำหรับเครือข่ายภาครัฐนั ้นประกอบด้วยเครือข่ายหน่วยบริการสาธารณสุขในพื ้นที ่

6แห่ง(โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์,ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล1น้ำลัด,

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล2สันหนอง,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอบเวียง,

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันตาลเหลือง,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวฝาย)

ทำหน้าที่ในการประเมินความต้องการบริการด้านสาธารณสุขและจัดทำแผนพยาบาลดูแล(care

plan)ผู ้สูงอายุรายบุคคลและCareconferenceมีการตั ้งศูนย์การเรียนรู ้ผู ้สูงอายุ5โซน

ครอบคลุม64ชุมชนตั้งคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ผู ้สูงอายุทั้ง5โซนซึ่งเป็นคณะทำงาน

ขับเคลื ่อนงานและกิจกรรมต่างๆเพื ่อดูแลผู ้สูงอายุโดยมีตัวแทนผู้สูงอายุเป็นผู ้ร่วมเสนอ

ข้อคิดเห็นวางแผนและออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมีการสำรวจ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล64ชุมชนทำให้เกิดชุดข้อมูลผู้สูงอายุเพื ่อใช้ในการออกแบบแนวทาง
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กิจกรรมและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุเป็นข้อมูลและระบบสารสนเทศสำหรับใช้ในการ

ออกแบบแนวทางและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่8,141ครัวเรือนจนนำไปสู่การจัดทำ

แผนและแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงราย

จัดพื้นที่กลางสำหรับทำกิจกรรมผู้สูงอายุทั้ง5โซนน้อมนำศาสตร์ของพระราชาสู่การปฏิบัติจริง

ในชุมชนและใช้กลยุทธ์5อ.5ก.(*ออกกำลังกาย*การลดอุบัติเหตุ*อาหาร*การพัฒนาชมรม

ผู้สูงอายุ*อาชีพ*การพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ*ออม*การดูแลต่อเนื่อง*อาสา*กายอุปกรณ์)

ทำให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งนอกจากจะส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจของผู้สูงอายุ

แล้วยังสร้างความสมานฉันท์ความสุขและความสามัคคีให้กับผู ้สูงอายุในชุมชนเกิดเป็น

กลุ่มจิตอาสาและแกนนำผู้สูงอายุซึ่งจะได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้และความเป็นผู้นำต่อไป

การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงนั้นเทศบาลนครเชียงรายได้จัดตั้งศูนย์พัฒนา

คุณภาพชีว ิตผู ้สูงอายุและผู ้พ ิการตั ้งคณะกรรมการโดยให้เคร ือข ่ายภาคประชาชนเป็น

ผู้บริหารจัดการผู้สูงอายุที่มารับบริการณศูนย์ฯมีความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน

(ADL)ได้ดีขึ ้นมีสุขภาพจิตที่ดีขึ ้นมีทัศนคติคุณค่าต่อตนเองมากขึ้นลดภาระการพึ่งพิงต่อ

บุคคลในครอบครัวครอบครัวมีความเข้าใจและสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม

ลดความข ัดแย ้ งในครอบคร ัวนอกจากน ี ้ย ั งม ีการร ่วมจ ัดก ิจกรรมอบรมหล ักสูตร

ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุของกรมอนามัยกับภาคีเครือข่าย

ผลิตบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุทำให้เกิดผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ(CG)ที่มีความรู้ทักษะและ

สามารถดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้เป็นอย่างดีรวมทั้งผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ(CM)ที่มีความรู้ทักษะ

สามารถวางแผนและให้การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องที่บ้าน

โดยผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุและทีมสหสาขาวิชาชีพ

เคร ือข ่ายในหลายภาคส่วนได้ร ่วมมือกันจัดกิจกรรมคัดกรองผู ้สูงอายุโดยการ

คัดกรองความเสี ่ยงโรคเช่นการคัดกรองสายตาเบาหวานความดันสุขภาพช่องปากภาวะ

ซึมเศร้าความเสี ่ยงต่อการหกล้มภาวะสมองเสื ่อมและคัดกรองความสามารถในการดูแล

กิจวัตรประจำวันและการส่งเสริมสุขภาพรวมทั้งหมด11กลุ่มอาการซึ่งใช้งบประมาณจากกองทุน

หล ักประก ันสุขภาพเทศบาลนครเช ียงรายม ีการจ ัดก ิจกรรพ ัฒนาศ ักยภาพผู ้สู งอายุ

ในวันจ่ายเบี ้ยผู ้สูงอายุและผู ้พิการประจำเดือนอาทิฝึกปฏิบัติการนวดด้วยตนเองการวัด

ความดันโลหิตและให้คำแนะนำด้านสุขภาพเป็นต้นจากการคัดกรองผู้สูงอายุทำให้ผู ้สูงอายุ

ในพื้นที่ตระหนักและเข้าใจสุขภาพของตนเองมากขึ้นสามารถดูแลสุขภาพและทำความเข้าใจ

ร่วมกับครอบครัวเพื ่อให้พร้อมสำหรับการดูแลและการรับมือเกี ่ยวกับสถานการณ์สุขภาพ

ของตนเองในอนาคตได้มีการให้ความรู ้ในการดูแลตนเองและเฝ้าระวังโรคที ่อาจเกิดขึ ้น

ผู้สูงอายุในกลุ่มติดบ้านติดเตียงได้รับการดูแลจากอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุลดภาวะไม่พึงประสงค์

ของผู้สูงอายุผู้สูงอายุในชุมชนเกิดทัศนคติที่ดีสร้างสุขทั้งต่อครอบครัวและตนเอง

ท้ายที่สุดแล้วโครงการมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงรายและโครงการดูแลผู้สูงอายุแบบ

องค์รวมเป็นโครงการที่มุ่งเพื่อที่จะป้องกันความขัดแย้งอันเกิดจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุล่วงหน้า

เป็นการสร้างความพร้อมให้กับตัวผู ้สูงอายุเองให้ผู ้สูงอายุเห็นคุณค่าในตัวเองสามารถดูแล

ตัวเองได้มีความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมชุมชนที่จะพัฒนาเมืองต่อไปและสร้างความพร้อมให้

ครอบครัวของผู้สูงอายุให้เข้าใจถึงสภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุเพื ่อให้สามารถดูแล

ผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมก่อให้เกิดความสันติสุขในครอบครัวและขยายออกไปสู่ในระดับชุมชน

ต่อไป
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ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

ตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูล91110

โทรศัพท์0-7470-1597โทรสาร0-7470-1595

ประชากร  

4,990คน(ชาย2,395คนหญิง2,747คน)

พื้นที่ 

2.61ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน8ชุมชน)

รายได้ 

36,447,455.04บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

23,673,923.47บาท

คณะผู้บริหาร 

1.นายวิชิตแซ่ลิ่ม   นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง

2. นายนพดลพงศ์รัตนศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลกำแพง

3. นายเลิศศักดิ์พิพิธภัณฑ์ ปลัดเทศบาลตำบลกำแพง

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน11คน

หญิงจำนวน1คน





เทศบาลตำบลกำแพง      
อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
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เทศบาลตำบลกำแพงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการขยายตัวของชุมชนและการ

ขยายตัวด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเทศบาลตำบลกำแพงได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าสังคม		

เศรษฐกิจดี	ประชาชนมีสุขและเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้เทศบาล

ให้ความสำคัญกับการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อไปสู่การบริหารจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพเพราะหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักที่กำกับดูแลตรวจสอบควบคุมการบริหารงาน

โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนภาคเอกชนเข้ามาตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหาร

งานของเทศบาลตำบลกำแพงซึ่งก่อให้เกิดการตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของประชาชนให้เข้ามามี

ส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกำแพงอีกทั ้งเป็นการผลักดันให้

บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานด้านต่างๆเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ

ประชาชนในเขตพื้นที่เพื่อให้เทศบาลตำบลกำแพงเป็นเทศบาลที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

นอกจากหลักธรรมาภิบาลที่ได้กล่าวไว้แล้วการดำเนินงานพัฒนาและการให้บริการแก่

ประชาชนนั้นเทศบาลตำบลกำแพงใช้หลักการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาใช้โดยเน้นให้ชุมชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหามีการประชุมภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชน

ตัวแทนชุมชนร่วมกันหาทางออกของปัญหาโดยสันติวิธีทั ้งนี ้จะเห็นได้ว่าประชาชนในเขต

เทศบาลตำบลกำแพงประกอบไปด้วยคนหลายเชื้อชาติศาสนาไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยเชื้อสาย

จีนไทยมุสลิมมลายูไทยมุสลิมสายปากีสถานอินเดียบังคลาเทศไทยที่นับถือศาสนาคริสต์อันมี

ความแตกต่างกันทั้งด้านเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมอย่างมากแต่คนในชุมชนก็ไม่เคยมีปัญหา

ขัดแย้งกันแต่ตรงกันข้ามกลับมีความเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความผูกพันฉันท์พี่น้อง

มาตั้งแต่อดีต

สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที ่เป็นเลิศที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ			

ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ของเทศบาลตำบลกำแพง	ได้แก่	

สภาศาสนา 3 กลุ่มชน 

ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันของพื้นที่เทศบาลตำบลกำแพงประกอบด้วยผู้นับถือศาสนา

อิสลามประมาณ78%ศาสนาพุทธ20%และศาสนาอื่นๆประมาณ2%และยังมีพื้นที่ตั ้งอยู่

ไม่ไกลจากสามจังหวัดชายแดนใต้แต่ประชาชนในพื้นที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

เนื่องจากเทศบาลตำบลกำแพงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะกิจกรรม

ทางประเพณีและศาสนาทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญของศาสนาอิสลาม

ศาสนาพุทธหรือผู้นับถือศาสนาพุทธเชื้อสายจีนเทศบาลจะมีการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ

เพื่อป้องกันการส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ

นอกจากนี้เทศบาลตำบลกำแพงยังมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาให้เด็ก

เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีโอกาสได้ทำการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นประสบการณ์

เพื ่อนำไปสู ่การปรับเปลี ่ยนทัศนคติที ่ดีในการอยู ่ร ่วมกันโดยยึดหลักความปรองดองและ

ความสมานฉันท์อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขภายใต้ความแตกต่างทางด้านศาสนาวัฒนธรรม

และประเพณีในพื้นที่

ดังนั ้นการดำเนินงานสำคัญที่เทศบาลนำมาใช้ในการพิจารณาการจัดกิจกรรมต่างๆ

ในพื้นที่โดยเฉพาะงานด้านประเพณีวัฒนธรรมและศาสนานั้นเทศบาลจะดำเนินการขับเคลื่อน

ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าสภาศาสนาโดยจัดให้มีสภาศาสนาสำหรับ3กลุ่มชนในการพิจารณา

กิจกรรมและการดำเนินงานของศาสนาของตนโดยมีข้อสำคัญที ่ทุกสภาจะยึดถือเป็นหัวใจ

ในการดำเนินงานได้แก่

4ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นจะต้องไม่ขัดต่อหลักศาสนาของพี่น้องทุกเชื้อชาติทุกศาสนา

4ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นต้องผ่านการกลั่นกรองอย่างถี่ถ้วนจากคณะผู้นำศาสนาทุกศาสนา

4ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นภาคประชาชนเข้ามาเป็นแกนนำในการดำเนินงาน

4ทุกภาคส่วนแม้ต่างศาสนาและวัฒนธรรมให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรม

ทั้งนี้สภาศาสนา3กลุ่มชนประกอบไปด้วย

1)		สภาซูรอ	–	เป็นสภาของศาสนาอิสลามที่นอกจากจะเป็นสภาหลักในการขับเคลื่อน

กิจกรรมทางศาสนาอิสลามแล้วยังให้ความสำคัญกับเรื่องครอบครัวในสังคมอย่างมากเนื่องจาก

ปัญหาทุกอย่างเริ่มจากครอบครัวเป็นอันดับแรกดังนั้นแม่ซึ่งเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่หลักในการดูแล

ลูกและครอบครัวจะต้องผ่านการฝึกอบรมให้ความรู ้ก ิจกรรมของสภาฯจึงเน้นไปที ่กลุ ่ม

มุสลีมะฮ์(เป็นคำภาษาอาหรับซึ ่งเรียกชื ่อสตรีมุสลิม)เพื ่อจะคอยดูแลลูกๆให้เป็นคนดี

ครอบครัวดีสังคมดีมีความสุขก่อให้เกิดความปรองดองในครอบครัว



รางวัลพระปกเกล้าทองคำ’ 61 

�6

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ’ 61 

��

2)		สภาพุทธศาสนา	–		เป็นสภาสำหรับพุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลซึ ่งมักจะมี

กิจกรรมรักษาศีลในวันพระและรักษาศีล5ตลอด3เดือนในช่วงเข้าพรรษางดการดื่มเหล้า

ของมึนเมาต่างๆปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่งสมาธิในวัดทุกวันพระส่งเสริมให้มีสติมีสมาธิมีปัญญา

ไตร่ตรองยั้งคิดนำไปสู่การลดความขัดแย้งมีความสงบสมานฉันท์เกิดขึ้น

3)		สภาสถานธรรม	–	เป็นสภาสำหรับพุทธศาสนิกชนไทยเชื้อสายจีน	ซึ่งมักจะมีกิจกรรม

รักษาศีลกินเจทั ้งนี ้ส่วนใหญ่คนที่อยู ่ในสภาสถานธรรมจะเป็นผู้รักษาศีลและตั้งใจกินเจ

ตลอดชีวิตดังนั้นถ้าสังคมมีแต่คนรักษาศีลแสดงให้เห็นว่าคนในชุมชนมีคุณธรรมมีความเมตตา

เห็นอกเห็นใจผู้อื่นปัญหาเรื่องความขัดแย้งจะมีน้อยมากจึงทำให้สังคมของชุมชนคนละงูมีแต่

ความสงบมีความสมานฉันท์

การสร้างความสันติสุขและความสมานฉันท์ในเขตพื้นที ่ความรับผิดชอบและบริเวณ

ใกล้เคียงที่สำคัญประการหนึ่งคือการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าของท้องถิ่นร่วมกัน

ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมตลอดจนชาวไทยผู้นับถือศาสนาอื่นๆ

กล่าวคือเคารพในความหลากหลายของเชื ้อชาติและศาสนามีการเสริมสร้างบรรยากาศให้

ประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกเชื้อชาติและทุกศาสนามีความภาคภูมิใจในความหลากหลายของวิถีชีวิต

ในสังคมไทยทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมและชาวไทยที่นับถือศาสนาอื่นๆซึ่งถือได้ว่าเป็น

การดึงเสน่ห์ของท้องถิ่นชายแดนใต้มานำเสนอเป็นจุดเด่นให้คนในพื้นที่และต่างถิ่นได้เห็นและ

สะท้อนให้ผู้คนในสังคมได้เข้าถึงเสน่ห์อันหลากหลายอย่างปราศจากอคติและนำไปสู่การกระตุ้น

จิตสำนึกรักภูมิลำเนาบูชาแผ่นดินเกิดให้ขึ้นแก่คนในพื้นที่ดังนั้นความแตกต่างทางวัฒนธรรม

หาใช่อุปสรรคต่อการอยู่ร่วมกันไม่

ตลาดยิ้มยิ้ม 

จากการดำเนินกิจกรรมการจัดระเบียบทางเท้าสาธารณะและตลาดสดเทศบาลตำบล

กำแพงในช่วงแรกของการดำเนินการนั ้นมีปัญหามากเนื ่องจากพ่อค้าแม่ค้ายังไม่ยอมรับ

ทางเทศบาลจึงได้เข้าไปพูดคุยและขอความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าให้เห็นถึงความสะดวกและ

ความปลอดภัยของประชาชนจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับ

เทศบาลแต่ละกลุ ่มที ่เข้ามาทำมาหากินในตลาดสดเทศบาลตำบลกำแพงสามารถปรองดอง

สมานฉันท์กันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแม่ค้าตลาดสดกลุ่มแม่ค้าตลาดนัดวันเสาร์กลุ่มอาชีพประมง

พื้นบ้านกลุ่มแม่ค้าตลาดยิ้มยิ้มกลุ่มแม่ค้าตลาดนัดรอมฎอนสามารถประกอบอาชีพในพื้นที่

เดียวกันได้อย่างสันติสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสได้มีที่ทำมาหากินเลี้ยงชีพ

ตลาดยิ้มยิ้มเป็นการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมที่มีสมาชิก55คนและได้ร่วมจัดกิจกรรม

ต่างๆมากมายอาทิถนนสายอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยและงาน“ชม	ชิม	

ช๊อป	ตลาดยิ้มยิ้ม”ซึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นมีภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมได้แก่ชมรมผู้ประกอบการ

ตลาดยิ้มยิ้มเทศบาลตำบลกำแพงศูนย์สุขภาพชุมชนกำแพงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละงูโรงพยาบาลละงูและผู้สนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับท้องถิ่นเขต12สงขลานอกจากนี้การดำเนินงานยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

ที่เน้นให้ปีพ.ศ.2558-2561เป็น	“ปีท่องเที่ยววิถีไทย”	และจากการประชุมร่วมระหว่างกระทรวง

สาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กำหนดให้มีการบูรณาการดำเนินงานร่วมกัน

เพื่อเป็นการสนับสนุนปีท่องเที่ยววิถีไทยโดยเฉพาะในเรื่องการดูแลบริหารจัดการด้านความสะอาด

สุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยวและสถานบริการด้านการท่องเที่ยว

การดำเนินงานที ่สำคัญของตลาดนัดยิ ้มยิ ้มได้แก่การดำเนินการตามมาตรฐาน

ด้านสุขาภิบาลอาหารเช่นทุกแผงลอยจำหน่ายอาหารจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้านอาหาร

สะอาดรสชาติอร่อย(CleanFoodGoodTaste)ไม่มีการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

และบุหรี่มีการจัดบริการช้อนกลางไว้สำหรับชิมอาหารด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว	โดยมีป้ายบอก

ชื ่อร้านหรือแผงลอยจำหน่ายอาหารอย่างน้อย2ภาษาพ่อค้าแม่ค้าต้อนรับนักท่องเที ่ยว

ด้วยวัฒนธรรมอันดีงามและสามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้อย่างน้อย2ภาษามีรายการ

อาหารอย่างน้อย2ภาษาพร้อมระบุราคาที่เป็นธรรมและมีรูปภาพประกอบมีระบบการรักษา

ความปลอดภัยในทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดให้มีจุดบริการ

ข้อมูลสำหรับนักท่องเที ่ยวด้านสุขภาพมีการจำหน่ายผักปลอดสารพิษทั ้งผักและผลไม้

ใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อม	กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าดำเนินกิจกรรมคัดแยก

ขยะมูลฝอยโดยขยะอินทรีย์สามารถนำไปเลี้ยงสัตว์ขยะทั่วไปเก็บขนโดยเทศบาลตำบลกำแพง

ปัจจุบ ันตลาดยิ ้มยิ ้มเล็งเห็นถึงการยกระดับตลาดโดยมุ ่งเน้นตลาดยิ ้มยิ ้มเป็น

ตลาดสีเขียว	(Green	Market)	ที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านนำพืชผักท้องถิ่นมาขายได้ไม่ผ่านพ่อค้า

คนกลางผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรงทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าปลอดสารพิษและดีต่อสุขภาพเพื่อให้

ชุมชนได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพหลีกเลี่ยงจากสารเคมีที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการผลิตในพืชผัก
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ผลไม้ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมุ่งเน้นให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง

มากขึ้นลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อที่มาจากการบริโภคเช่นความดันเบาหวานโรคไต

ท้องร่วงอาหารเป็นพิษอีกทั้งจะมีการส่งเสริมผ่านการจัดนิทรรศการและการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ให้กับผู้บริโภคเช่นการดูแลสุขภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักแพทย์วิถีธรรม

จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรแสดงการจัดการขยะแยกขยะตามหลักวิชาการการจำหน่าย

ปุ๋ยอินทรีย์การทำน้ำหมักชีวภาพและจัดกิจกรรม	“หิ้วตะกร้า	ถือถุงผ้า	มาจ่ายตลาด”	

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จ

คือการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องต่างๆที่สำคัญและอยู่ในความสนใจของ

ประชาชนอย่างต่อเนื่องชี้แจงทำความเข้าใจกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในกระบวนการทำงานสาเหตุที่มา

ของปัญหาตลอดจนแนวทางแก้ไขเพื่อสร้างความเชื่อมั่นรักษาภาพลักษณ์ความสัมพันธ์และความ

ร่วมมืออันดีส่งเสริมการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจความหลากหลายทางสินค้ามีการจัดกิจกรรม

เพื่อสร้างบรรยากาศความปลอดภัยรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ส่งเสริมความสามัคคี

สมานฉันท์ส่งเสริมวิถ ีช ีว ิตแบบประชาธิปไตยเพื ่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนส่งผลให้ประชาชนได้รับความสะดวกเกิดความปลอดภัย

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนเกิดสภาพแวดล้อมที่ดีมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ชุมชนกับการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์ 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์เป็นโครงการที่เป็นอำนาจหน้าที่ของ

เทศบาลภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีแผนงานสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชนทั้งนี้โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์ได้ดำเนินการ

ติดต่อเป็นระยะเวลา15ปีตั้งแต่ปีพ.ศ.2544-2559เทศบาลตำบลกำแพงเป็นเจ้าภาพในการ

จัดการแข่งขันกีฬาและเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การแข่งขันกีฬาต่างๆเองและมักมีปัญหา

ความขัดแย้งกันระหว่างชุมชนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเนื่องจากชุมชนมุ่งเพียงแต่การเอาชนะและ

เงินรางวัลจากการแข่งขันฯดังนั้นแต่ละชุมชนจึงพยายามหาวิธีการที่จะทำให้ชุมชนของตนเอง

ได้รับชัยชนะด้วยวิธีการดึงตัวผู้เล่นจากที่อื่นไม่ใช่ประชาชนในเขตเทศบาลจึงเกิดการโต้แย้งและ

มีการทะเลาะวิวาทเกิดการผิดใจกันระหว่างชุมชนหรือแม้แต่ญาติพี่น้องที่อยู่ต่างชุมชน

จากปัญหาดังกล่าวเทศบาลตำบลกำแพงได้เชิญคณะกรรมการชุมชนทั้ง8ชุมชนมาร่วม

ประชุมที่เทศบาลโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและหารือกันในเรื่องการกำหนด

หลักเกณฑ์การจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่จนได้ข้อสรุปว่าชุมชนจะมี

การสับเปลี ่ยนกันเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาและร่วมกำหนดกติกาการแข่งขันใหม่

โดยทั้ง8ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการเสนอรูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์

นับได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งลงได้อย่างมีประสิทธิผล

ทั้งนี้จากการดำเนินงานได้กำหนดมาตรการต่างๆที่ทำให้สามารถบรรเทาความขัดแย้ง

และนำมาซึ่งความปรองดองสมานฉันท์ให้แก่ชุมชนต่างๆดังนี้

 4 เทศบาลกำหนดให้ชุมชนเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน

เทศบาลสัมพันธ์นำไปสู่การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่จะเป็นเจ้าภาพให้ดีที่สุดเมื่อ

ถึงวาระเจ้าภาพของชุมชนตนเอง

 4 กีฬาพื้นบ้านเน้นให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการแข่งขันเพื่อเป็นการกระชับความ

สัมพันธ์ขั้นพื้นฐานในระดับครอบครัวและยังเป็นการปลูกฝังความรักความสามัคคี

ให้เกิดขึ้นในระดับชุมชนต่อไป

 4	ขบวนพาเหรดจะเน้นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละชุมชนเพื่อเป็นให้คนในชุมชน

ทุกเพศวัยได้รับรู้และดำรงไว้ซึ่งรากเหง้าความเป็นอยู่ของตนเองนับเป็นการปลูกฝัง

ความสำนึกรักในชุมชนที่อยู ่ของตนเองและนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้คนในชุมชน

ได้ดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านรูปแบบของขบวนพาเหรด

ที่ใช้วัสดุตกแต่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 4 มีการปรับเปลี ่ยนของรางวัลตอบแทนในการแข่งขันกีฬาจากถ้วยและเงินรางวัล

เป็นโต๊ะเก้าอี้เพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

 4 หลังการแข่งขันกีฬาเสร็จสิ้นจัดให้มีการเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกันทั้ง8ชุมชนเพื่อเป็น

กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันและก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร

 4 มีการร่วมมือกันของคนในชุมชนทุกเพศวัยและกลุ ่มอาชีพเพื ่อแสดงกิจกรรม

บนเวทีในงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อเป็นการสร้างความบันเทิงและผ่อนคลายให้เกิดขึ้น

ร่วมกันระหว่างชุมชน
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ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย
รัฐเอกชนและประชาสังคม





ความสำเร็จของการดำเนินงานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการเสริมสร้างสันติสุขและ

ความสมานฉันท์ดังนี้

 1. ไม่มีปัญหาความขัดแย้งไม่มีเหตุการณ์โต้เถียงหรือทะเลาะวิวาทในระหว่างการ

แข่งขันกีฬาเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนและรูปแบบกติกาที่ชุมชน

ร่วมเสนอและมีความเห็นชอบร่วมกัน

 2. มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนซึ่งทำให้

ทุกชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 3. ประชาชนทุกกลุ่มวัยอาชีพศาสนามีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชน 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

ตำบลกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์46000

โทรศัพท์0-4381-1671-3โทรสาร.0-4348-11233

ประชากร  

33,772คน(ชาย16,216คนหญิง17,556คน)

พื้นที่ 

16.96ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุม38ชุมชน)

รายได้ 

185,694,737.11บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

186,234,909.76บาท

คณะผู้บริหาร 

1.นายจารุวัฒน์บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

2. นายโฆษิตธีรกุล   ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

3. นายฉลองฆารเลิศ  ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน16คน

หญิงจำนวน1คน





เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์      
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 



รางวัลพระปกเกล้าทองคำ’ 61 

��

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ’ 61 

�5

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์ ใช้ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื ่อนงานพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์

“กาฬสินธุ์เป็นเมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล”ด้วยการนำหลักธรรมาภิบาลการบริหารงานมาใช้คือ

1.การบริหารภารกิจเพื ่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนด้วยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารของเทศบาลเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการสืบค้นและให้ความรู้แก่ประชาชนมีบริการให้

ความช ่วยเหล ือทางกฎหมายแก ่ประชาชนร ่วมก ับอ ัยการจ ังหว ัดกาฬส ินธุ ์และเป ็น

ศูนย์ประนีประนอมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลผ่าน

สื่อต่างๆเช่นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุโทรทัศน์หอกระจายข่าวเสียงตามสายเว็บไซต์เทศบาลและ

แอปพลิเคชันไลน์เป็นต้นรวมทั ้งมีการวางระบบควบคุมภายในเพื ่อป้องกันความเสี ่ยงที ่มี

นัยสำคัญและนำจุดอ่อนต่างๆมาปรับปรุงแก้ไข

2.การอำนวยความสะดวกและลดขั ้นตอนการปฏิบัติงานโดยนายกเทศมนตรีเมือง

กาฬสินธุ์ได้มอบอำนาจในการปฏิบัติราชการให้กับรองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลเพื่อ

ให้การบริหารงานมีความคล่องตัวมีการออกให้บริการพี่น้องประชาชนในเชิงรุกและใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการให้บริการมีคู ่มือบริการประชาชนที่มีแผนภูมิขั ้นตอนและระยะเวลาในการ

ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกและมีบริการเชิงรุกถึงบ้านด้วยรถEMSแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นระบบตั้งแต่การรับเรื ่องราวร้องทุกข์ผ่านช่องทางต่างๆเพื่อ

ดำเนินการแก้ไขพร้อมแจ้งผลการดำเนินการให้ได้รับทราบต่อไป

สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที ่เป็นเลิศที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ			

ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐเอกชน	และประชาสังคม	ได้แก่	

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายประชารัฐจัดการขยะลดโลกร้อน  

จากสภาพปัญหาขยะล้นเมืองที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้องให้ความสนใจเป็น

อย่างมากและมีแนวโน้มสูงมากขึ้นทุกปีทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องมีการพัฒนา

ศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการสร้างบ่อฝังกลบphase1ซึ่งการออกแบบระบบกำจัดขยะในขณะนั้น

ออกแบบเพื่อรองรับปริมาณขยะเฉพาะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เท่านั้นไม่ได้ออกแบบรองรับกลุ่ม

clusterแต่อย่างใดโดยเมื่อเริ่มใช้ระบบกำจัดขยะphase1มีท้องถิ่นอื่นนำขยะมากำจัดร่วม

เนื่องจากเป็นพื้นที่โดยรอบระบบกำจัดขยะหรือเป็นผู้ได้รับผลกระทบจำนวน15แห่งขณะนั้น

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์มีขยะต้องนำไปกำจัด32ตัน/วันและอปท.อื ่นนำขยะมากำจัดร่วม

35ตัน/วันรวมเป็นขยะที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ต้องกำจัด67ตัน/วัน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จึงประสบปัญหาไม่มีพื้นที่สำหรับกำจัดขยะส่งผลให้เกิดการสะสม

ของขยะตามพื้นที่ต่างๆจำนวนมากดังนั้นกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจึงมีนโยบายขอความร่วมมือจากท้องถิ่นที่มีระบบกำจัดขยะเดิมอยู่แล้วให้เป็นศูนย์รับ

ขยะจากพื้นที่อื่นในรูปแบบกลุ่มclusterในจังหวัดกาฬสินธุ์แบ่งออกเป็น5clusterและเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์เป็นศูนย์clusterที่1รับขยะจากอปท.อื่นในรัศมี20กิโลเมตรทำให้มีอปท.อื่น

นำขยะมากำจัดขยะเพิ่มขึ้นทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาปริมาณขยะเข้าสู่ระบบเพิ่มมากขึ้นและก่อให้เกิด

ปัญหาระบบกำจัดขยะเต็มและไม่สามารถกำจัดได้อย่างถูกหลักสุขาภิบาล

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์จึงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและลดปริมาณขยะจากต้นทาง

ให้มากขึ ้นในพื้นที ่ของตนเองและอปท.อื ่นๆที ่นำขยะมากำจัดกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

โดยดำเนินการตามขั้นตอนของการลดปริมาณขยะจากต้นทาง(Know-how)ที่ประสบความสำเร็จ

มาแล้วและสามารถลดปัญหาการเพิ่มปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้เป็นอย่างดี

มาเป็นแนวทางหลักในการเพิ่มจำนวนเครือข่ายและเสริมประสิทธิภาพให้กับเครือข่ายต่อไป

กระบวนการสร้างและการเกิดเครือข่ายเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้วิเคราะห์ข้อมูลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด27แห่งที่นำขยะมาร่วมกำจัดกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ควบคู่

ไปกับการวิเคราะห์รายจ่ายของระบบกำจัดขยะของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์พบว่าอปท.จำนวน

25แห่งมีปริมาณขยะนำเข้าสู่ระบบกำจัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคิดเป็น92.6%ของอปท.ที่นำขยะ

มาร่วมทิ้งในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายการกำจัดขยะที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เรียกเก็บเป็นอัตราที่ต่ำ

เมื่อคิดต้นทุนค่าใช้จ่ายจึงดำเนินการเพื่อให้เกิดการลดปริมาณขยะจากอปท.ก่อนจะนำมากำจัด

ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ดังนี้

 1.คืนข้อมูลพร้อมเพิ ่มมาตรการทางการเงินแจ้งให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องและเป็น

เป้าหมายทราบข้อมูลสภาพปัญหาและมาตรการแก้ไข

 2.ให้คำแนะนำเชิงรุกถึงอปท.และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ด้านการคัดแยกขยะ

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

 3.ประเมินการลดปริมาณขยะและคืนข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
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 4.ให้คำปรึกษาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 5.ติดตามผลการดำเนินงานของอปท.ที่ร่วมเป็นเครือข่ายลดปริมาณขยะ

องค์ประกอบของเครือข่ายประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนที่มีจิตอาสา

ทั้งในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และขยายสู่พื้นที่ที่มีความสนใจจนเป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ

ในการลดปริมาณขยะจึงเป็นที่มาของ “เครือข่ายประชารัฐจัดการขยะลดโลกร้อน” 

ผลการดำเนินงานของเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรมและผลสำเร็จจากการวิเคราะห์ข้อมูลการ

ลดปริมาณขยะของอปท.ร่วมกำจัดทุกเดือนและคืนข้อมูลอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ2ครั้ง

เพื่อกระตุ้นเตือนและเฝ้าระวังไม่ให้นำขยะเข้าสู่ระบบโดยไม่ผ่านการคัดแยกรวมทั้งเพื่อขยาย

เครือข่ายสู่อปท.ใหม่ๆที่ยังไม่ตัดสินใจดำเนินการสิ้นปีงบประมาณ2560เครือข่ายอปท.ที่นำ

ขยะมาร่วมกำจัดมีทั้งหมด32แห่ง

ท ั ้ งน ี ้ผลสำเร ็จด ้านการจ ัดการขยะลดโลกร ้อนประเม ินผลจากการลดปร ิมาณ

คาร์บอนไดออกไซค์ให้สิ ่งแวดล้อมในปี2560โดยคิดจากขยะRecycleไม่ต้องนำไปกำจัด

รวม95.44ตัน/วันสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้61.33ตันคาร์บอนไดออกไซค์

เทียบเท่า/วันหรือ22,385.45จากพื้นที่ลดปริมาณขยะดังนี้

 4 การลดปริมาณขยะของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์36.07ตัน/วันคิดเป็นปริมาณ

คาร์บอนเครดิต23.18ตันคาร์บอนไดออกไซค์/วันหรือ8,460.7ตันคาร์บอนได-

ออกไซค์/ป ี(ก ิจกรรมการฝังกลบขยะ1ต ันก ่อให ้เก ิดคาร ์บอนไดออกไซด์

642.64กิโลกรัมคำนวณจากโปรแกรมGHG_Simulation-Version_II-edited-

Thai-11Nov2013ค่านี้ใช้เฉพาะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เท่านั้น)

 4 การลดปริมาณขยะของอปท.59.37ตัน/วันคิดเป็นปริมาณคาร์บอนเครดิต

38.15ตันคาร์บอนไดออกไซค์/วันหรือ13,924.75ตันคาร์บอนไดออกไซค์/ปี

(กิจกรรมการฝังกลบขยะ1ตันก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์642.64กิโลกรัม

คำนวณจากโปรแกรมGHG_Simulation-Version_II-edited-Thai-11Nov2013

ค่านี้ใช้เฉพาะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เท่านั้น)

เทศบาลเม ืองกาฬส ินธุ ์ม ีการขยายเคร ือข ่ายเพ ิ ่มเต ิมไปย ังเทศบาลใกล ้ เค ียง

โดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ทำหน้าที่สนับสนุนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในการขยายเครือข่ายลด

ปริมาณขยะจากต้นทางไปยังมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พื้นที่อ.นามนและเทศบาลใกล้เคียงที่ตั้งของ

มหาวิทยาลัยอีก4แห่งและได้จัดประชุมทำความตกลงร่วมกันกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เทศบาล

ตำบลกลางหมื่นเทศบาลตำบลโคกศรีเทศบาลตำบลภูสิงห์และเทศบาลตำบลสงเปลือยในการ

ส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่และประสานความร่วมมือในด้านการบริหารจัดการขยะและ

สิ ่งแวดล้อมในจังหวัดกาฬสินธุ ์จึงมีการลงนามMOUร่วมกันเมื ่อ30พฤศจิกายน2560

ณตึกอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เครือข่ายผู้สูงอายุสุขภาพดีมีระบบดูแลและสภาพแวดล้อมเกื้อหนุน 

ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่สภาพร่างกายเริ่มเสื่อมหรือถดถอยตามธรรมชาติเริ่มมีปัญหาสุขภาพ

ที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นและตามมาด้วยการเจ็บป่วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นจากเรื่อยๆผู้สูงอายุแต่ละคนมีฐานะและความเป็นอยู่ไม่เหมือนกัน

ทำให้ดูแลสุขภาพและเข้าถึงบริการต่างๆได้แตกต่างกันจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดการให้

ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงโดยเมื่อปีพ.ศ.2560เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีประชากรตาม

ทะเบียนราษฎร์37,905คนเป็นผู้สูงอายุ3,427คนคิดเป็นร้อยละ9.04ของประชากรในปี

พ.ศ.2555มีผู้สูงอายุร้อยละ11.90ของประชากรและเป็นปีแรกที่ก้าวเข้าสู่“สังคมผู้สูงอายุ 

(Aging society)”     
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จากจำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

จึงร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดระบบการดูแลให้ทั่วถึงและเหมาะสมรวมทั้งจัดสภาพแวดล้อม

ให้เกื้อหนุนต่อการดำรงชีวิตที่อาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆสำหรับผู้สูงอายุตามมาเช่นปัญหา

ด้านสุขภาพปัญหาด้านสังคมปัญหาด้านสิ ่งแวดล้อมปัญหาด้านเศรษฐกิจปัญหาด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นฯลฯเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการดูแล

ผู้สูงอายุจากเฉพาะด้านสุขภาพมาดูแลทั้งองค์รวมทั้งสุขภาพกาย/จิตใจรวมถึงดูแลสภาพแวดล้อม

ภายใน/ภายนอกบ้านให้เหมาะสมและเอื้อต่อการดำเนินชีวิตไม่ดูแลเฉพาะผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย

เท่านั้นแต่เป็นการจัดระบบดูแลผู้สูงอายุครบทั้ง3กลุ่มโดยกลุ่มติดสังคมดูแลผ่านกิจกรรมของ

โรงเรียนผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านดูแลผ่านกิจกรรมกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพและกลุ่มติดเตียงดูแล

ให้บริการด้านสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพถึงบ้านทำให้บ้านเปรียบเสมือนโรงพยาบาลผู้ป่วยและ

ญาติไม่ต้องเทียวไปรักษาหรือนอนค้างที่โรงพยาบาลนานๆซึ่งทำให้ญาติไม่สามารถไปประกอบ

อาชีพได้และผู้ป่วยก็รู้สึกคิดถึงบ้านไม่อบอุ่นเหมือนบ้านที่มีคนในชุมชนคอยทักทายให้กำลังใจ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป็นผู้ริเริ่มเครือข่ายเริ่มดำเนินการต่อยอดจากปี2554โดยเพิ่ม

กิจกรรมจนถึงปัจจุบันทุกกิจกรรมยังดำเนินการต่อเนื่องคือตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจัดกิจกรรมกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุติดบ้านตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์สำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยและฟื้นฟูสภาพถึงบ้าน

สำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงหน่วยเคลื่อนที่ตรวจ/รักษาสุขภาพช่องปากเชิงรุกสำหรับผู้สูงอายุ

ในชุมชนตั้งกองทุนขยะrecycleเอื้ออาทรผู้ด้อยโอกาสหน่วยเคลื่อนที่ตรวจ/รักษาสุขภาพ

สายตาเชิงรุกสำหรับผู ้สูงอายุในชุมชนซ่อมแซม/เปลี ่ยนโถส้วมให้เหมาะสมสำหรับผู ้สูงอายุ

ซ่อมแซมบ้านอยู่อาศัยให้มั่นคงแข็งแรงตั้งกองทุนจุติสุขาวดีและตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุและคนพิการ

การดำเนินการร่วมกันของเครือข่ายคือ

 1. ให้การช่วยเหลือจัดการศพผู้สูงอายุในรูปแบบฌาปนกิจสงเคราะห์ชื ่อ	“สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ”	ดูแลโดยเครือข่ายภาคประชาชน

 2. ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเดิมดูแลโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยบริการปฐมภูมิ

(PrimaryCareUnit:PCU)ในพื้นที่4แห่งดูแลด้านการรักษาพยาบาลและเป็น

พี ่เลี ้ยงให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)330คนซึ ่งดูแลสุขภาพขั ้นพื ้นฐาน

ในชุมชนเมื่อปี2557ผู้สูงอายุมีจำนวนมากก้าวเข้าสู่“สังคมผู้สูงอายุ”ลำพังเจ้าหน้าที่

ของรัฐไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุให้ทั่วถึงได้และอสม.ก็มีความรู้ความสามารถพื้นฐาน

ทั่วไปเท่านั้นจึงมีแนวคิดให้ภาคประชาชนที่มีศักยภาพมาช่วยกันจัดระบบการดูแล

เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุอย่างแท้จริงแก้ไขปัญหาการดูแลไม่ทั่วถึง

และให้เกิดความยั่งยืนรวมทั้งมีความเอื้ออาทรต่อกันในสังคมจึงคัดเลือกอสม.

ที ่มีเวลาเพียงพอและมีจิตอาสาอบรมยกระดับขึ ้นเป็นอาสาสมัครดูแลผู ้สูงอายุ

โดยตรง86คนให้สามารถดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเล็กน้อย(ติดบ้าน)ในชุมชนได้

 3. ร่วมกับชมรม/สมาคมที่เกี่ยวข้องผู้สูงอายุ13แห่งตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและบริหาร

จัดการโดยคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุเอง

 4. จัดอบรมอผส.ที่มีความสามารถยกระดับเพิ่มขึ้นเป็นCareGiver33คนให้สามารถ

ดูแลผู ้สูงอายุที ่ม ีภาวะพึ ่งพิงหรือต้องอาศัยผู ้อ ื ่นในการดำเนินชีวิตประจำวัน

(ติดเตียง)ทำให้สามารถดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้อย่างทั่วถึงโดยใช้บ้านเป็นเตียง

โรงพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในขณะเดียวกันผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและ

มีศักยภาพก็มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลเพื่อชลอไม่ให้ความเสื่อมถอยกลายเป็น

ความเจ็บป่วย

 5. มีการประเมินผลกระทบสุขภาพผู้สูงอายุระดับชุมชน(CommunityHealthImpact

Assessment:CHIA)โดยให้คนในชุมชนจัดทำข้อมูลชุมชนด้วยตนเองจะทำให้เห็น

ศักยภาพของพื้นที่และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงรู้ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาวะผู้สูงอายุ

และทราบการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาวะผู้สูงอายุอย่างไรนำข้อมูล

นี้ไปสู่การกำหนดแนวทางพัฒนาการทำงานและเสนอผู้บริหารกำหนดเป็นนโยบาย

สาธารณะในการดูแลผู้สูงอายุ

ผลการดำเนินงานร่วมกันของเครือข่าย

สามารถจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุได้ครอบคลุมทุกกลุ่มสอดคล้องกับบริบทและสภาพ

ความเป็นอยู่ที่แท้จริงในชีวิตประจำวันมีกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุตามตัวชี้วัดเช่นกลุ่มติดสังคม

จำนวน2,996คนมีกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุปัจจุบันมีนักเรียน289คนกลุ่มติดบ้านที่ไม่มี
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ภาวะพึ่งพิงมีกิจกรรมเข้ากลุ่มสร้างเสริมสุขภาพเดือนละครั้งๆละ258คนกลุ่มติดบ้านที่มีภาวะ

พึ่งพิงมีระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยสหวิชาชีพจำนวน91คน(ติดบ้าน78คน/ติดเตียง13คน)

ปี2560ผลการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง13คนดีขึ้นเป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านจำนวน

3คนนับว่าประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งและเมื่อเสียชีวิตถ้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุญาติได้รับเงินช่วยเหลือจัดการศพๆละ35,670–36,945บาท

สามารถแก้ไขข้อจำกัดในด้านบุคลาภาครัฐที่ให้การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน

โดยมีการอบรมยกระดับอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง(อสม.)ขึ้นเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

(อผส.)เต็มพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์36ชุมชนๆละ2-3คนรวม86คน

สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุรวม

ทั ้งใช ้ศ ักยภาพของเครือข ่ายในการจัดกิจกรรมในการดูแลสุขภาพผู ้สูงอายุเขตเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์อย่างต่อเนื่องได้แก่กิจกรรมเข้ากลุ่มสร้างเสริมสุขภาพจัดการโดยกลุ่มอาสาสมัคร

ดูแลผู้สูงอายุ(อผส.)กิจกรรมเยี่ยมดูแลถึงบ้านและนวดฟื้นฟูสภาพและแก้ไขปัญหาด้านอื่นๆ

ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาสุขภาพจัดการโดยกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(อผส.)ร่วมกับ

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเกิดสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จัดการโดยคณะกรรมการสมาคมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุจัดการโดยคณะกรรมการโรงเรียน

ซึ่งมาจากผู้แทนสมาคม/ชมรม13กลุ่ม

เทศบาลตำบลปลายพระยา    
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

ตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่81160

โทรศัพท์0-7568-7141โทรสาร0-7568-7141

ประชากร  

6,149คน(ชาย3,096คนหญิง3,053คน)

พื้นที่ 

12.5ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน7ชุมชน)

รายได้ 

28,908,566.47บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

37,090,960.63บาท

คณะผู้บริหาร 

1.นายจเรปานจีน   นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา

2. นายเนตรนวลนุ่น   รองประธานสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา

3. นายอำนวยสงบุตร  ปลัดเทศบาลตำบลปลายพระยา

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน9คน

หญิงจำนวน1คน





เทศบาลตำบลปลายพระยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่ได้น้อมนำหลักการ

ทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯมาประยุกต์ใช้

เพื่อการบริหารงานขององค์กรและการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้

กรอบแนวทางการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการนำหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้นอกจากนี้เทศบาลตำบลปลายพระยาได้ร่วมกันหล่อหลอม

ผู้บริหารสมาชิกสภาและข้าราชการให้มีวัฒนธรรมการทำงานของคนปลายพระยาร่วมกันคือ

1)ยึดหลักการมีส่วนร่วม2)เน้นการบริหารในแนวราบ3)การสร้างองค์ความรู้4)การคิดค้น

นวัตกรรม5)การสร้างต้นแบบแบบอย่างความสำเร็จและ6)การดำเนินการต้องมีความยั่งยืน

และได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลที่ว่า	“ปลายพระยาเมืองสุขภาพ	และองค์กรแห่ง		

การเรียนรู ้”	โดยมีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ที ่ผ่านการวิเคราะห์จากสภาพการณ์ที ่เป็นปัจจัย

เชิงนโยบายความต้องการของประชาชนสภาพปัญหาและมุ่งเน้นการทำงานโดยใช้กระบวนการ

มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่บูรณาการภาครัฐเอกชนและประชาสังคมเพื่อร่วมคิดร่วมทำและ

ร่วมประเมินผลโดยมียุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

 เป้าประสงค์:การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการบริการสาธารณะ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

 เป้าประสงค์:ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

 เป้าประสงค์:ประชาชนมีความสขุภาคภมิูใจในอัตลักษณ์ของความเป็นท้องถ่ินอย่างย่ังยืน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

 เป้าประสงค์:ประชาชนมีอาชีพรายได้อย่างมั่นคงและพึ่งพาตนเองได้

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

 เป้าประสงค์:บ้านน่ามองเมืองน่าอยู่

สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ	ด้านการเสริมสร้าง

เครือข่ายรัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	ของเทศบาลตำบลปลายพระยา	ได้แก่	
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โครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลปลายพระยา 
ภายใต้ระบบภาคีเครือข่ายบูรณาการร่วมพัฒนา 

เทศบาลตำบลปลายพระยาได้มีการน้อมนำหลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลปลายพระยาอย่างเป็นระบบและรูปธรรมด้วยการประกาศใช้

อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4มิถุนายน2550และกำหนดเป็นพันธกิจเพื่อกำหนดทิศทางและบรรจุ

เป็นโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลรวมถึงบรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ

ปีงบประมาณของทุกปีนอกจากนี้ยังมีการขอรับการสนับสนุนทั้งด้านเงินคนวัสดุอุปกรณ์ไปยัง

หน่วยงานต่างๆเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจึงเน้นการดำเนินงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายบูรณาการร่วมพัฒนา

และการเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู ้ที ่สามารถให้ความรู ้ที ่หลากหลายครอบคลุมโดยเน้น

การเรียนรู ้ที ่นำไปสู ่การปฏิบัติได้จริงและสามารถนำความรู ้ที ่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้ตรงกับ

ความต้องการตามบริบทของพื้นที่ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง

โดยองค์ประกอบของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลปลายพระยามีองค์ประกอบ

ที่สำคัญคือ

1. การบริหารจัดการคือการบริหารทรัพยากรบุคคลงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์

2. การบริหารเครือข่ายคือการบริหารเครือข่ายทั ้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนและ

ภาคประชาสังคม

3. การดำเน ินก ิจกรรมค ือการสร ้างฐานเร ียนรู ้การจ ัดทำส ื ่อและนิทรรศการ

การฝึกอบรมและศึกษาดูงานและการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น

4. การพัฒนางานคือการติดตามประเมินผลการปรับปรุงและพัฒนาและการขยายผล

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบริหารงานด้วย “ระบบภาคีร่วมพัฒนา” ซึ่งประกอบด้วย

หน่วยงานภาครัฐอาทิสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงาน

ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนพนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำนัก

บำรุงทางจังหวัดพังงาสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค10สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดกระบี่สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาค

สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่สถาบันการศึกษาโรงเรียนในเขตอำเภอปลายพระยาฯลฯภาคเอกชน

และภาคประชาสังคมร่วมกันดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยร่วมกันวางแผนในการ

แก้ไขปัญหาวางกลยุทธ์ในการดำเนินการให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื ่องและ

มีโครงการกิจกรรมและทุกโครงการมีความต่อเนื ่องจากกิจกรรมหนึ ่งนำไปสู ่การต่อยอด

การปฏิบัติหรือขยายฐานกิจกรรมไปสู่อีกกิจกรรมหนึ่งได้อันจะส่งผลต่อความยั่งยืนของโครงการ

ปัจจุบันเทศบาลตำบลปลายพระยามีการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบล

ปลายพระยารวมแยกเป็น6ด้านมีฐานกิจกรรมรวม65ฐานกิจกรรม

ทั้งนี้จากการดำเนินงานฐานการเรียนรู้ทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา

เกิดรายได้และมีความมั่นคงทางอาชีพกว่าในอดีตที่ผ่านมาทั้งยังก่อให้เกิดกลุ่มอาชีพใหม่5ด้าน

ดังนี้

 4 ด้านการเลี้ยงสัตว์ประกอบด้วยกลุ่มเลี้ยงด้วงสาคูกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดกลุ่มเลี้ยงกบ

กลุ่มเลี้ยงปลาดุกกลุ่มเลี้ยงแพะและกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองและไก่ไข่

 4	ด้านการเพาะปลูกประกอบด ้วยกลุ ่มปลูกผ ักปลอดสารพ ิษกลุ ่มปลูกผ ัก

ไฮโดรโพนิกส์กลุ่มปลูกดอกดาวเรืองกลุ่มปลูกกล้วยและกลุ่มเกษตรผสมผสาน
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 4	ด้านงานบริการประกอบด้วยกลุ่มตัดผมชาย/หญิงกลุ่มเสริมสวยกลุ่มอบสมุนไพร

และชมรมผู้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(ฟิตเนส)

 4 ด้านวิสาหกิจชุมชนประกอบด้วยกลุ่มวิสาหกิจการผลิตน้ำดื่มชุมชนบ้านปากน้ำและ

กลุ่มออมทรัพย์ชุมชน

 4 ด้านการส่งเสริมการลงทุนประกอบด้วยสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา

(โรงรับจำนำ)กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารกลุ่มผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรกลุ่มผลิต

เคมีภัณฑ์กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์และกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ

ในปีงบประมาณ2560เทศบาลตำบลปลายพระยาได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมของ

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มเติมจำนวนทั้งสิ้นจำนวน19ฐานกิจกรรมดังนี้

1. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง(สัมมาชีพชุมชน)จำนวน8ฐานกิจกรรมประกอบด้วย

1)ฐานเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์2)ฐานเรียนรู้การปลูกมะนาวไม่ง้อน้ำ3)ฐานเรียนรู้

การปลูกดาวเรือง4)ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง5)ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน

6)ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร7)ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจและ8)ศูนย์จำหน่าย

ผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจพอเพียง

2. ด้านการบริหารจัดการที่ดีจำนวน2ฐานกิจกรรมประกอบด้วย1)ศูนย์สนับสนุน

การปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินจังหวัดกระบี่และ2)สถานธนานุบาลเทศบาล

ตำบลปลายพระยา(โรงรับจำนำ)

3. ด้านการจัดการศึกษาจำนวน2ฐานกิจกรรมประกอบด้วย1)ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

(ศูนย์ICT)และ2)โรงเรียนสุขภาวะวิทยา

4. ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมจำนวน2ฐานกิจกรรมประกอบด้วย1)โครงการ

ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซ

เรือนกระจกระดับเมืองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ(CarbonFootprint)และ

2)โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

5. ด้านสุขภาพและอนามัยจำนวน4ฐานกิจกรรมประกอบด้วย1)ศูนย์สุขภาพต้นทาง

(Healthcarecenter)2)ฐานเรียนรู้การอบสมุนไพร3)โครงการสร้างชุมชนแห่งการอยู่ร่วมกัน

และเข้าถึงได้ของทุกคนในสังคม(UniversalDesign)และ4)สวนน้ำ

6. ด้านสวัสดิการสังคมจำนวน1ฐานกิจกรรมคือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

และผู้พิการปัจจุบันศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลปลายพระยาภายใต้ระบบภาคี

เครือข่ายบูรณาการร่วมพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงระดับประเทศ

โดยมีหน่วยงานทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนสถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการและ

ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ได้ให้ความสนใจและเข้ามาเยี่ยมศึกษาดูงานมากกว่า129คณะประชาชน

ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยามีความเข้าใจต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีรายได้จากความรู้

ที ่ได้รับจากศูนย์เรียนรู ้และสามารถส่งต่อและขยายความรู ้ให้กับผู ้อื ่นต่อไปอีกทั ้งยังทำให้

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยาอยู่ดีมีสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับ

โครงการเทศบาล   
“บ้านและอ้อมกอดวันปิดภาคเรียน (Plaipraya S

2
IC

2
K CAMP)”   

เครือข่ายพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชน 

ในช่วงเดือนเมษายน–พฤษภาคมของทุกปีเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่ของเยาวชนซึ่งมักจะ

ถูกปล่อยปละละเลยเนื่องจากผู้ปกครองติดภารกิจและไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานในช่วงกลางวัน

หลายครอบครัวประสบกับปัญหาเด็กติดเกมเด็กถูกล่อลวงจากสื่อทางสังคมตลอดจนปัญหาเด็ก

และผู้ใหญ่เข้าสู่สังคมก้มหน้าบางครอบครัวแก้ไขปัญหาโดยการส่งให้บุตรหลานเข้าไปเรียนพิเศษ

ในตัวเมืองทำให้ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นดังนั้นการป้องกันปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิด

ขึ้นกับเด็กในช่วงปิดภาคเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญเทศบาลจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก

และเยาวชนด้านวิชาการกีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่นหรืออีกชื่อหนึ่งคือเทศบาลบ้านและอ้อม

กอดวันปิดภาคเรียน(PlaiprayaS
2
IC

2
KCAMP)โดยเทศบาลทำหน้าที่เสมือนบ้านของเด็ก

ประถมในช่วงปิดภาคเรียนโดยดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการกีฬาวัฒนธรรมพื้นบ้านความคิดเจตคติที่ดีอาชีพรวมถึง

การรู้จักแยกแยะสิ่งถูกผิดโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีต่างๆช่วยลดข้อจำกัด

ด้านงบประมาณอำนาจหน้าที ่ก่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วนในสังคม

ในแต่ละปีเทศบาลจะเปิดรับเด็กเข้าร่วมโครงการ300คนโดยจัดการเรียนการสอน

4กิจกรรมประกอบด้วย1)กิจกรรมวิชาการได้แก่ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์2)กิจกรรม

กีฬาได้แก่ฟุตบอลฟุตซอลและว่ายน้ำ3)กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นได้แก่มวยไทย

มโนราห์และ4)กิจกรรมสร้างอาชีพได้แก่ตัดผมชาย
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โครงการเทศบาลบ้านและอ้อมกอดวันปิดภาคเรียน(PlaiprayaS
2
IC

2
KCAMP)

มีจุดเด่นคือสามารถลดปัญหาทางสังคมเกี่ยวกับเด็กและเป็นโครงการแบบอรรถประโยชน์คือ

สามารถแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างประสบการณ์

ที่น่าประทับใจและเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและการถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมถิ่นจาก

รุ่นสู่รุ่นเช่นศิลปะมวยไทยมโนราห์นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างอาชีพในอนาคตเช่นตัดผมหรือ

นักกีฬาว่ายน้ำมวยไทยเป็นต้นและได้พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเด็กให้กล้าคิด

กล้าแสดงออกรู้จักใช้เหตุและผลและลดความเสี่ยงและปัญหาทางสังคมอีกทั้งเด็กจะได้รับ

การพัฒนาความรู้ทางวิชาการเช่นคณิตศาสตร์และภาอังกฤษผ่านค่ายวิชาการซึ่งกิจกรรม

ที่กล่าวมาทั้งหมดประสบความสำเร็จได้นั้นเกิดจากความร่วมมือและการบูรณาการของหน่วยงาน

ต่างๆอันประกอบด้วย

1. สถาบันการศึกษาในพื้นที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจสำรวจความ

ต้องการการทำกิจกรรมต่างๆของเด็กกลุ่มเป้าหมายสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมเป็นวิทยากร

พี่เลี้ยงสนับสนุนอาคารสถานที่และได้มีการประเมินเด็กเบื้องต้นในการทำกิจกรรมและติดตาม

ประเมินผลผู้เรียนในช่วงเปิดภาคเรียน

2. ปราชญ์ชาวบ้านและจิตอาสาในพื้นที่ที่มีความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมพร้อมกับจิตอาสา

ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมกันดูแลและเป็นวิทยากร

3. ภาคการศึกษาจังหวัดกระบี่และสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่ให้การสนับสนุน

วิทยากรในการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำรวมถึงงบประมาณ

4. ผู้ประกอบการภาคเอกชน(เจ้าของสระว่ายน้ำ)สนับสนุนสระว่ายน้ำให้เด็กใช้บริการ

ฟรีรวมถึงครูสอนว่ายน้ำ

โครงการเทศบาลบ้านและอ้อมกอดวันปิดภาคเรียน(PlaiprayaS
2
IC

2
KCAMP)มีผล

การดำเนินโครงการดังนี้

1. ลดปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดกับเด็กและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง(ในช่วงระหว่าง

เข้าร่วมโครงการ)ดังนี้เด็กถูกปล่อยปละละเลยเด็กติดเกมลดการมั่วสุมที่ไม่เหมาะสมร้อยละ

100ลดความเสี่ยงได้แก่อุบัติเหตุการจมน้ำการพลัดตกหกล้มอุบัติเหตุทางถนนร้อยละ100

สามารถแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้เป็นระยะเวลา2เดือนร้อยละ100

2. ลดปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดกับเด็กและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง(หลังจากเสร็จ

สิ้นโครงการ:ติดตามประเมินผลโดยวิธีเยี่ยมบ้านตามโครงการครูเยี่ยมบ้าน)ดังนี้ลดปัญหาทาง

สังคมของเด็กเช่นเด็กถูกปล่อยปละละเลยเด็กติดเกมลดการมั่วสุมที่ไม่เหมาะสมร้อยละ85

ลดความเสี ่ยงได้แก่อุบัติเหตุการจมน้ำการพลัดตกหกล้มอุบัติเหตุทางถนนร้อยละ90

สามารถแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้ร้อยละ95

3. ได้รับการพัฒนาศักยภาพสร้างอาชีพและอนุรักษ์วัฒนธรรมเกิดแรงบันดาลใจดังนี้

กิจกรรมทางวิชาการและเทคโนโลยีได้แก่ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์สร้างอาชีพ

ตัดผมมวยไทยอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมโนราห์รำไทยและกิจกรรมเสริมสร้างแรง

บันดาลใจได้แก่ว่ายน้ำฟุตบอลฟุตซอล

4. ส่งเสริมให้เกิดการแก้ปัญหาเด็กแบบมีส่วนร่วมโดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วม

ดำเนินการอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านหาดถั่วโรงเรียนอนุบาลคณาพรโรงเรียนบ้านบางเหียน

สภาการศึกษาจังหวัดกระบี ่สถาบันพลศึกษาจังหวัดกระบี ่สโมสรฟุตบอลจังหวัดกระบี ่

คณะมโนราห์พ.พลอำนวยศิลป์นายจำรัสวิเลสเจ้าของสระว่ายน้ำเอกชนผู ้ประกอบการ

ร้านตัดผมในพื้นที่โรงเรียนเสริมสวยเสริมสยามจังหวัดกระบี่ช่างตัดผมจิตอาสานายสุทัศน์

ทองพุ่มเป็นต้น

จากผลการดำเนินโครงการเทศบาลบ้านและอ้อมกอดวันปิดภาคเรียน(Plaipraya

S
2
IC

2
KCAMP)ตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบันมีผู ้เข้าร่วมโครงการจำนวน317คนคิดเป็น

ร้อยละ58.27ของจำนวนเด็กอายุ7-12ปีในพื้นที่เทศบาลตำบลปลายพระยาโดยผู้ร่วมโครงการ

ผ่านเกณฑ์การประเมินผลร้อยละ98ผู ้ปกครองและผู ้เข ้าร ่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ

ในกิจกรรมร้อยละ95สามารถลดภาระของผู้ปกครองที่มีบุตรในช่วงอายุ7-12ปีได้จำนวน

317คนคิดเป็นร้อยละ58.27ผู้เข้าร่วมโครงการในกิจกรรมภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ตนเรียนเพิ่มมากขึ้น(ประเมินผลจากผลการเรียนของผู้เข้าร่วม

โครงการในภาคปีการศึกษาถัดมา)เพิ่มขึ้นจำนวนร้อยละ90
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ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

ตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน51150

โทรศัพท์0-5398-3234โทรสาร0-5398-3222

ประชากร  

13,077คน(ชาย6,142คนหญิง6,935คน)

พื้นที่ 

20.09ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน11ชุมชน)

รายได้ 

65,876,837.03บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

50,919,949บาท

คณะผู้บริหาร 

1.นายขยันวิพรหมชัย  นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

2. นายประยูรบุญธรรม  ประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์

3. นายทะนงศักดิ์รัตนโสภณ ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน11คน

หญิงจำนวน1คน





เทศบาลตำบลอุโมงค์      
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 



รางวัลพระปกเกล้าทองคำ’ 61 

112

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ’ 61 

11�

เทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้กำหนดเป้าหมายสูงสุดของตำบลให้เป็น“ตำบลน่าอยู่อย่าง  

ยั ่งยืน” ซึ ่งเทศบาลตระหนักดีว ่าไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้เพียงลำพัง

จึงประสานพลังความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนและประชาสังคมในระดับตำบล

อำเภอจังหวัดและประเทศตลอดจนภาคีเครือข่ายในต่างประเทศทั้งในลักษณะแบบเป็นทางการ

คือมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)และแบบไม่เป็นทางการส่งผลให้ปัจจุบัน

เทศบาลตำบลอุโมงค์มีภาคีเครือข่ายในการทำงานเป็นจำนวนมากและสามารถพัฒนาตำบลอุโมงค์

ให้มุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายช่วยให้เทศบาลตำบลอุโมงค์ก้าวข้ามข้อจำกัดที่มีอยู ่

โดยเทศบาลได้อาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลาย

รอบด้านของภาคีเครือข่ายมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นในหลายมิติเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นตำบล

น่าอยู่อย่างยั่งยืนยกตัวอย่างเช่น

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลตำบลอุโมงค์ได้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการ

ดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆเช่นกลุ่มอาสาปันสุขให้ความช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยและ

ผู้ด้อยโอกาส,กลุ่มอปพร.ให้ความช่วยแหลือแก่ผู้ประสบสาธารณภัย,ธนาคารความดีส่งเสริม

การทำความดีของคนในชุมชน,ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ,

โรงเรียนดอกซอมพอให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในการดูแลตนเองและกลุ่มเฮือนสมุนไพรร่วมกับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์ดูแลด้านสุขภาพของชาวตำบลอุโมงค์เป็นต้น

การเสริมสร้างรายได้ เทศบาลตำบลอุโมงค์ได้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการ

ส่งเสริมให้ชาวตำบลอุโมงค์ทำการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างรายได้เช่นกลุ่มครัวเรือน

เศรษฐกิจพอเพียงให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องที่ทำกินการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์เพื่อยังชีพ

และขายเป็นรายได้และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเป็นรายได้เสริม

ให้แก่คนในชุมชน

การจัดการศึกษา เทศบาลตำบลอุโมงค์ได้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดการ

ศึกษาเช่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุโมงค์ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในระดับอนุบาล,

โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์1ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษาทำกิจกรรมplayand

learnเพื่อเรียนรู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตตามนโยบายโตไปไม่โกงและกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน

ส่งเสริมการทำกิจกรรมของกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นต้น

การทำงานในลักษณะเครือข่ายของเทศบาลตำบลอุโมงค์ช่วยให้เทศบาลตำบลอุโมงค์

ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชาวตำบลอุโมงค์ได้ครอบคลุมมากถึง13กลุ่มและ

สามารถพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในทุกมิติแบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนสู่“ตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน”  

สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที ่เป็นเลิศที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ			

ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐเอกชน	และประชาสังคม	ได้แก่	

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอุโมงค์ 

กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นระบบสวัสดิการของชุมชนในตำบลอุโมงค์เพื่อให้คนในชุมชน

สามารถพึ่งตนเองและดูแลกันเองได้ตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายเป้าหมายของกองทุนคือการให้

บริการแก่ผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนและผู้ยากไร้ทั้งนี้ชุมชนร่วมกันบริหารจัดการและร่วมกันรับ

ผลประโยชน์ในลักษณะที่“ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของ” โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับ

หมู ่บ้านและคณะกรรมการระดับตำบลทำหน้าที ่ในการบริหารจัดการสำหรับสมาชิกกองทุน

ทำการออมเงินวันละหนึ่งบาทและจะได้รับสวัสดิการครอบคลุมจำนวน26เรื่องตามระเบียบ

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ว่าด้วยการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการพ.ศ.2561

ฉบ ับท ี ่4ได ้แก ่1)แรกเก ิด2)คลอดบุตร3)จบอนุบาล4)จบประถมศ ึกษาป ีท ี ่6

5)จบมัธยมศึกษาปีที ่36)จบมัธยมศึกษาปีที ่6หรือปวช.7)จบอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

8)จบปร ิญญาตร ี9)บวชสามเณร10)บวชพระภิกษุ11)เป ็นทหารเกณฑ์12)สมรส

13)ขึ ้นบ้านใหม่14)อายุครบ70ปี15)อายุครบ80ปี16)ออมครบ10ปีอายุครบ60ปี

17)ออมครบ15ปีอายุครบ60ปี18)ออมครบ25ปีอายุครบ60ปี19)ค่าเดินทางเพื่อไป

รักษาพยาบาล20)ค่ารักษาพยาบาล21)ออมครบ180วันเสียชีวิต22)ออมครบ2ปีเสียชีวิต

23)ออมครบ4ปีเสียชีวิต24)ออมครบ6ปีเสียชีวิต25)เสียชีวิตหรือลาออกไม่เข้าข่ายได้รับ

สวัสดิการข้อใดข้อหนึ่งได้รับเงินชดเชยเงินฝากสัจจะตามจำนวนที่ฝากไว้และ26)เป็นสมาชิก

เกิน10ปีหากเสียชีวิตไม่ได้รับสวัสดิการก่อนนั้นตามข้อกำหนดในระเบียบให้ได้รับสวัสดิการ

ตามข้อกำหนดและได้รับเงินชดเชยอีก50%ของเงินฝากสัจจะที่ฝากไว้กับกองทุนฯในเวลานั้น
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เทศบาลตำบลอุโมงค์ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่กองทุนจำนวน1,200,000บาท

ต่อปีซึ ่งกองทุนได้นำงบประมาณส่วนนี้ไปใช้จัดเป็นสวัสดิการจำนวน14เรื ่องจากทั้งหมด

26เรื่องนอกจากนี้เทศบาลยังได้เสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อให้

กองทุนมีความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยมีการประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)โรงพยาบาล

จังหวัดลำพูนโรงพยาบาลอำเภอสารภีสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูนสถาบันวิจัยหริภุญชัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

จังหวัดลำพูนธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอุโมงค์มหาวิทยาลัยธนบุรีโครงการ

วิจัยและพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ลำพูนสถาบันพัฒนาองค์กรชุม(มหาชน)เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับอำเภอ

คณะกรรมการกองเลขาส่งเสริมสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำพูนและสถาบันป๋วยอึ๊งภากรณ์ทั้งนี้

ภาคีเครือข่ายได้เข้ามาช่วยให้ความรู้เกี ่ยวกับการจัดระบบสวัสดิการและการจัดทำระบบบัญชี

ของกองทุนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนงบประมาณ

และเข้ามาร่วมในการตรวจสอบบัญชีเป็นต้น

จากปีพ.ศ.2550ที่มีสมาชิกแรกเข้าเพียง5,800คนสมาชิกกองทุนได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น

ทุกปีกระทั่งปัจจุบันปีพ.ศ.2561มีสมาชิกทั้งหมด7,500คนคิดเป็นร้อยละ56ของประชากร

ทั้งหมดซึ่งหมายความว่าชาวตำบลอุโมงค์กึ่งหนึ่งมีสวัสดิการจากกองทุนชุมชนคอยให้ความ

ช่วยเหลือตั้งแต่เกิดจนตายที่สำคัญการมีภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมบริหารจัดการกองทุนส่งผลให้

กองทุนมีศักยภาพและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนกลายเป็นต้นแบบหรือตัวอย่างให้แก่

กองทุนอื่นๆโดยเป็นแหล่งศึกษาดูงานของคณะดูงานมากกว่า300คณะและกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนตำบลอุโมงค์ยังได้รับการยอมรับในระดับประเทศโดยได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการกองทุนที่ดีและมีธรรมาภิบาลดีเด่นประจำปี2559

ชมรมอาสาปันสุข “คนอุโมงค์ไม่ทอดทิ้งกัน”  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีเป็นภารกิจสำคัญประการหนี่ง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลอุโมงค์จึงสำรวจสถานการณ์ของประชากรกลุ่ม

ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่และพบว่าในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอุโมงค์มีประชาชน

กลุ ่มนี ้รวมทั ้งสิ ้น3,241คนและจำนวน652คนหรือคิดเป็นร้อยละ20.12ขาดผู ้ดูแล

ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากลูกหลานจำเป็นต้องทำงานในช่วงเวลากลางวันหรือบางครอบครัวไม่ได้

ให้การดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควรส่งผลให้ประชากรกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีมากนัก

ตั้งแต่ปีพ.ศ.2557เป็นต้นมาเทศบาลตำบลอุโมงค์จึงเริ่มต้นดำเนินงานในการดูแลเอาใจ

ใส่และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือ

ถูกทอดทิ้งโดยจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาคือการจัดตั้งชมรมอาสาปันสุขตำบลอุโมงค์

ซึ ่งเป็นชมรมที่เกิดจากการรวมตัวกันของจิตอาสากลุ่มต่างๆในตำบลอุโมงค์เพื ่อเสริมสร้าง

อาสาสมัครจิตอาสาในการทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนทั้งนี้เทศบาล

ตำบลอุโมงค์ประสานพลังกับเครือข่ายทั้ง4ภาคส่วนในการดำเนินงานได้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอื่น,ฝ่ายท้องที่หรือกำนันผู้ใหญ่บ้าน,หน่วยงานราชการในพื้นที่เช่นสถานีอนามัย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาธารณสุขจังหวัดและสถาบันการศึกษาและกลุ่มองค์กร

ชุมชนต่างๆเช่นอาสาสมัครประจำหมู่บ้านกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มผู้นำสตรีกลุ่มผู้สูงอายุและ

กลุ่มผู้นำศาสนาเป็นต้นเทศบาลตำบลอุโมงค์ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ดำเนินงานทุกขั้นตอนตั้งแต่ร่วมคิดร่วมทำร่วมเรียนรู้ร่วมพัฒนาและร่วมรับผลประโยชน์

เทศบาลตำบลอุโมงค์เริ่มต้นด้วยการประชุมชี้แจงให้ชุมชนตระหนักถึงสถานการณ์และ

ความสำคัญของผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่เกิดขึ้นในพื้นที่และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ

เป้าหมายและประโยชน์ในการจัดตั้งชมรมอาสาปันสุขขณะเดียวกันก็ได้ประสานภาคีเครือข่าย

ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาร่วมดำเนินงานจากนั้นจึงประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัคร

สมาชิกของชมรมซึ่งต้องเป็นผู้มีอายุ18ปีขึ ้นไปและมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลอุโมงค์

ภารกิจของสมาชิกชมรมประกอบด้วย5กิจกรรมได้แก่

 1. การรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้แก่การซักประวัติวัดความดันโลหิตปฐมพยาบาล

เบื้องต้นและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

 2. การดูแลอนามัยส่วนบุคคลได้แก่การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายตั ้งแต่

เส้นผมจรดปลายเท้าเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

 3. การดูแลสิ่งแวดล้อมภายในที่พักอาศัยได้แก่การจัดและทำความสะอาดที่พักอาศัยให้

ถูกสุขลักษณะมีอากาศถ่ายเทห้องน้ำห้องส้วมสะอาดไม่มีกลิ่นและไม่อับชื้นสิ่งของ

จัดวางเป็นระเบียบและมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งตลอดจนมีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด
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 4. การดูแลสิ่งแวดล้อมภายนอกที่พักอาศัยได้แก่การดูแลและทำความสะอาดบริเวณ

โดยรอบที่พักอาศัยให้มีแสงสว่างส่องถึงไม่เฉอะแฉะมีการจัดการขยะที่เหมาะสม

และจัดสถานที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ให้เป็นสัดส่วน

 5. การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลได้แก่การรวบรวมและบันทึกข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย

จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัยสำหรับ

การใช้งานในครั้งต่อไป

ก่อนการลงพื ้นที ่ตรวจเยี ่ยมผู ้สูงอายุผู ้พิการและผู ้ด้อยโอกาสในชุมชนแต่ละครั ้ง

ชมรมจะจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสมาชิกชมรมและภาคีเครือข่ายเพื่อทำความเข้าใจ

เตรียมความพร้อมและวิเคราะห์กลุ ่มเป้าหมายที ่จะทำการลงพื ้นที ่ตรวจเยี ่ยมข้อมูลของ

กลุ่มเป้าหมายมาจากฐานข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน

และกองสาธารณสุขของเทศบาลโดยชมรมทำการแบ่งกลุ่มเป้าหมายจัดลำดับความสำคัญตาม

สภาพปัญหาและความเร่งด่วนและจัดทำแผนงานสำหรับการลงพื้นที ่โดยมีการประสานงาน

ล่วงหน้ากับครอบครัวของกลุ่มเป้าหมายซึ่งการลงพื้นที่ทำเป็นประจำทุกเดือนๆละ2ครั้งใน

วันเสาร์สัปดาห์ที่2และ4ภายหลังจากการลงพื้นที่เทศบาลตำบลอุโมงค์และสมาชิกชมรมทำการ

สรุปผลการทำกิจกรรมร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานรวมถึงค้นหา

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงการทำกิจกรรมในครั้งต่อไป

ในการดำเนินกิจกรรมภาคีเครือข่ายแบ่งปันทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานร่วมกัน

กล่าวคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้การสนับสนุนข้อมูลบุคลากรผู้เชี ่ยวชาญและ

วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่สำคัญมีการจัดตั้งธนาคารกายอุปกรณ์เพื่อให้

กลุ่มเป้าหมายได้รับความช่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ช่วยในการฟื้นฟูสภาพร่างกาย

และอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันซึ ่งอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆของธนาคาร

ล้วนมาจากการบริจาคของประชาชนและภาคเอกชนในพื้นที่,สำนักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์,กองทุนต่างๆในพื้นที่เช่น

กองทุนออมทรัพย์สวัสดิการชุมชนกองทุนอาสาปันสุขและกองทุน1บาท1การประชุมเป็นต้น

สนับสนุนงบประมาณสำหรับการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกชมรมและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รวมถึง

อาหารเสริมให้แก่กลุ่มเป้าหมายหน่วยงานราชการกลุ่มองค์กรชุมชนและภาคประชาสังคม

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชมรม

ชมรมอาสาปันสุขตำบลอุโมงค์สามารถดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุผู้พิการ

และผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือถูกทอดทิ้งครบถ้วนทั้ง652คนแบ่งเป็น

ผู ้สูงอายุจำนวน74คนผู ้พิการจำนวน346คนและผู้ด้อยโอกาสจำนวน55คนรวมทั้ง

ยังสามารถขยายผลการดูแลและให้ความช่วยเหลือไปยังประชากรกลุ่มอื่นในชุมชนได้แก่ผู้ป่วย

เรื้อรังจำนวน58คนคุณแม่หลังคลอดจำนวน55คนและผู้มีปัญหาทางด้านสุขภาพจำนวน

64คนกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลและช่วยเหลือแบบองค์รวมใน4มิติคือสุขภาพจิตใจสังคม

และสภาพแวดล้อมซึ่งส่งผลให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ปกติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ได้เกิดอาสาสมัครจิตอาสาเพื่อดำเนินงานครบทุกหมู่บ้านและมีการขยายเครือข่ายอาสา

สมัครจิตอาสาออกไปยังเขตพื ้นที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอื ่นโดยมีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมาศึกษาดูงานและนำกลับไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่จำนวน110แห่งๆละ

30คนรวม3,300คนซึ่งเครือข่ายได้มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นประจำเสมอ

ที่สำคัญจากการที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชมรมอย่าง

เต็มที่ในทุกขั้นตอนส่งผลให้ชุมชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและมีสำนึกความรับผิดชอบในการทำ

กิจกรรมร่วมกันประกอบกับการเสริมสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานช่วยให้ชมรมมีศักยภาพและ

ความเข้มแข็งกล่าวคือมีความรู้ทักษะงบประมาณและทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานชมรม

อาสาปันสุขตำบลอุโมงค์จึงสามารถพึ่งตนเองและดำเนินงานได้ต่อเนื่องยั่งยืนซึ่งในปีพ.ศ.2560

ที่ผ่านมาได้จดทะเบียนเป็นองค์กรอิสระเรียบร้อยแล้ว

โรงเรียนดอกซอมพอ 

เทศบาลตำบลอุโมงค์มีประชากรผู้สูงอายุจำนวน3,156คนแบ่งเป็นชาย1,390คน

หญิง1,766คนคิดเป็นร้อยละ24.14ของประชากรทั ้งหมดรวมทั ้งมีผู ้ที ่เตรียมตัวเข้าสู ่

วัยผู้สูงอายุ(ช่วงอายุ50–59ปี)จำนวน2,538คนจากสถิติดังกล่าวทำให้เทศบาลตำบลอุโมงค์

ทราบว่าเขตพื้นที ่ของตนมีจำนวนผู้สูงอายุมากเป็นอันดับหนึ่งในจังหวัดลำพูนประกอบกับ

การสำรวจข้อมูลของผู้สูงอายุในพื้นที่ทำให้ทราบว่าในพื้นที่มีผู้สูงอายุทั้งกลุ่มติดบ้านกลุ่มติด

สังคมและกลุ่มติดเตียงซึ่งผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงประสบภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเป็นผู้พิการ

และถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียงลำพังหรืออยู่ร่วมกับผู้สูงอายุด้วยกันหรืออยู่ร่วมกับผู้พิการขณะที่

ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดสังคมมีพฤติกรรมดื่มสุราและสูบบุหรี่
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เทศบาลตำบลอุโมงค์ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์ผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นในพื้นที่

จึงมีแนวคิดในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสำหรับ

ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดสังคมมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ

ทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมในปีพ.ศ.2556เทศบาลตำบลอุโมงค์ได้ประชุมระดม

ความคิดเห็นและตัดสินใจร่วมกับชมรมผู้สูงอายุชมรมข้าราชการบำนาญแกนนำชุมชนผู้นำทาง

ศาสนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆในพื้นที่จัดตั้งโรงเรียน

ดอกซอมพอตำบลอุโมงค์และได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า“สูงวัยอย่างมีคุณค่าร่วมถ่ายทอด

ภูมิปัญญาใฝ่ศึกษาทุกช่วงวัยด้วยกายใจที่แข็งแรง”พร้อมทั้งได้กำหนดพันธกิจไว้ว่า	“พัฒนา		

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย	ให้ครอบคลุมทุกด้านบนพื้นฐาน		

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย”	

โรงเรียนดอกซอมพอตำบลอุโมงค์เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพ.ศ.2556เป็นต้นมา

จนกระทั่งปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ4ประการได้แก่1)เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตโดยจัดให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ2)เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งทาง

ด้านร่างกายและจิตใจ3)เพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ4)เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ

ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและเป็นที่ยอมรับของสังคมในด้านการถ่ายทอดภูมิปัญญาและ

องค์ความรู้ของตนสู่สาธารณะทั้งนี้หลักสูตรการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น3กลุ่มวิชาได้แก่

กลุ่มวิชาชีวิตประกอบด้วยหมวดวิชาสังคมหมวดวิชาชีวิตและสุขภาพหมวดวิชาสภาพแวดล้อม

หมวดวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาและกิจกรรมนันทนาการกลุ ่มวิชาชีพประกอบด้วย

หมวดวิชาเศรษฐกิจและกลุ่มวิชาการประกอบด้วยหมวดวิชาสังคมหมวดวิชาเศรษฐกิจและ

หมวดวิชาสุขภาพการเรียนการสอนกำหนดไว้17สัปดาห์เรียนวันละ3ชั่วโมงทั้งหมด51ครั้ง

และในสัปดาห์ที่17จะเป็นกิจกรรมการถอดบทเรียนการดำเนินงานการนำเสนอปัญหาอุปสรรค

และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนมีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุโมงค์เป็นที่ปรึกษาและรอง

นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนรวมทั้งมีภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมเป็นคณะกรรมการในการบริหารจัดการซึ ่งโครงสร้าง

การบริหารงานแบ่งออกเป็น3ฝ่ายได้แก่ฝ่ายวิชาการฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายอาคาร

สถานที ่ประกอบกับมีคณะทำงานซึ ่งก็ค ือผู ้สูงอายุทำหน้าที ่ เป ็นประธานรองประธาน

ฝ่ายการเงินฝ่ายกิจกรรมฝ่ายอำนวยการและฝ่ายประชาสัมพันธ์นอกจากนี้ภาคีเครือข่ายใน

พื้นที่ยังมีบทบาทสำคัญดังนี้

 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์สานสาดแหย่งผู้สูงอายุกลุ่มปลูกผักปลอดภัยชมรมอาสาปันสุขตำบล

อุโมงค์ชมรมข้าราชการบำนาญตำบลอุโมงค์เฮือนสมุนไพรตำบลอุโมงค์กองทุน

สวัสดิการชุมชนตำบลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นลำไยสำนักงานอัยการจังหวัด

ลำพูนศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลลำพูนร่วมเป็นวิทยากร

อบรมให้ความรู้และฝึกทักษะแก่นักเรียนผู้สูงอายุ

 4 ชมรมอาสาสมัครประจำตำบลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาล

ลำพูนให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น

 4 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์1และสถาบันการศึกษาจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาของ

ผู้สูงอายุและกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ

ที่ผ่านมาโรงเรียนดอกซอมพอตำบลอุโมงค์มีนักเรียนรวมทั้งสิ้นกว่า700คนส่งผลให้

ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดสังคมในพื้นที่มีสุขภาวะที่ดีขึ้นทั้งทางกายใจและสังคมโดยมีสุขภาพ

ที่แข็งแรงและความเสี ่ยงในการเจ็บป่วยน้อยลงมีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันสามารถ

เข้าสังคมและมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นและที่สำคัญรู้สึกมีคุณค่าที่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

เพื ่อสังคมเช่นการเป็นอาสาสมัครและการถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู ้สู ่ลูกหลานโรงเรียน

ดอกซอมพอตำบลอุโมงค์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ในการดำเนินโครงการการถอดบทเรียน

ตัวอย่างที่ดีของโรงเรียนและชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้จากมูลนิธิสถาบันวิจัยและ

พัฒนาผู ้สูงอายุไทย(มสผส.)และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ในอนาคตอันใกล้ได้วางแผนต่อยอดการดำเนินงานโดยยกระดับเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการผู้สูงอายุ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป
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Zero Waste School 

โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์1ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลตำบลอุโมงค์ได้ค้นหา

แนวทางการจัดการขยะของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งโรงเรียนตระหนักดีว่า

ไม่สามารถดำเนินการได้เพียงลำพังเพราะมีข้อจำกัดในด้านองค์ความรู้เทศบาลตำบลอุโมงค์

จึงประสานเครือข่ายเพื่อให้การสนับสนุนโรงเรียนในด้านองค์ความรู้และเป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียน

ทั้งนี้เครือข่ายของโรงเรียนประกอบด้วยฝ่ายท้องที่ได้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานภาครัฐ

ได้แก่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ ่งแวดล้อมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสถาบันการศึกษา

ได้แก่โรงเรียนอื ่นในเขตพื้นที ่ตำบลอุโมงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภาคประชาสังคมได้แก่หมู่บ้านสีเขียวหมู่2หมู่บ้านคาร์บอนต่ำหมู่1ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน

ชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะหมู่9อาสาสมัครประจำหมู่บ้านกลุ ่มผู ้สูงอายุและ

เฮือนสมุนไพรภาคีเครือข่ายต่างร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คุณครูและเด็กนักเรียนในเรื่องต่างๆ

ที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการขยะเช่นการคัดแยกขยะการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุต่างๆ

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์

การทำน้ำหมักชีวภาพการปลูกพืชปลอดสารพิษและการประหยัดพลังงานเป็นต้น

ในช่วงปีพ.ศ.2556–2557โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์1เริ ่มต้นด้วยการสร้างความ

ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในโรงเรียนโดยพยายามปลูกจิตสำนึกของ

เด็กนักเรียนผ่านกิจกรรมการให้ความรู้และการศึกษาดูงานภายในชุมชนจากการเรียนรู้จึงนำมาสู่

การปฏิบัติจริงในปีต่อมาโรงเรียนได้กำหนดมาตรการลดปริมาณขยะในโรงเรียนโดยใช้หลักการ

การลดเลี่ยงและใช้ซ้ำสิ่งที่ก่อให้เกิดขยะกำหนดแนวทางการคัดแยกขยะโดยแบ่งประเภทขยะ

เป็นขยะอินทรีย์ขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายและกำหนดแนวทางการนำขยะกลับมา

ใช้ประโยชน์นอกจากนี้ยังเสริมสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยภายในโรงเรียนให้แก่เด็ก

นักเรียนโดยแบ่งพื ้นที ่ภายในโรงเรียนให้ร่วมกันรับผิดชอบทำความสะอาดมีการแต่งตั ้ง

คณะทำงานขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดขยะและมีการสอดแทรกองค์ความรู้ที่เหมาะสมในหลักสูตร

การเรียนการสอน

ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์1มีการจัดการขยะที่โดดเด่นเป็นเลิศส่งผลให้ได้รับ

รางวัลทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศที่สำคัญกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและเป็น

สถานที ่ศึกษาดูงานเกี ่ยวกับการจัดการขยะโรงเรียนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู ้เกี ่ยวกับ

การจัดการขยะด้วยการจัดทำเป็นฐานการเรียนรู้จำนวน8ฐานได้แก่1)รู้คิดและสร้างจิตสำนึก

ในการทิ้งขยะ2)ขยะมีคุณค่าต้องนำมาคัดแยก3)นักประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์4)ปุ๋ยหมักอินทรีย์

น้ำหมักชีวภาพ5)ปลูกพืชผักปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม6)เยาวชนรุ่นใหม่โตไปต้องมีคุณธรรม

7)อาสาสมัครพิทักษ์สิ ่งแวดล้อมและ8)การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยเด็กนักเรียนมีทักษะและความรู้ความสามารถในการเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ประจำฐาน

ด้วยตนเอง
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ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

ตำบลหนองหลวงอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร62170

โทรศัพท์0-5585-7711-3โทรสาร0-5585-7714

ประชากร  

9,466คน(ชาย4,786คนหญิง4,680คน)

พื้นที่ 

89ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน14หมู่บ้าน)

รายได้ 

38,474,354.64บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

27,358,114.51บาท

คณะผู้บริหาร 

1.นายน้อยพะโยม   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

2. นายเอี๊ยดมากอยู่   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

3. นางรุ่งรัตน์จันทร์กล่ำ ผู้อำนวยการกองคลัง

        รักษาราชการแทนปลัดองค์การ

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน27คน

หญิงจำนวน-คน





องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง     
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงมุ ่งมั ่นในการทำงานโดยยึดหลัก “บริหารงาน  

ตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม และมุ่งเน้นการทำงานบูรณาการที่มี

คุณภาพและประสิทธิภาพ”โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงบริหารจัดการแบบบูรณาการ

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยประสานการทำงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ

พัฒนาทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนตั้งแต่การวางแผนการดำเนินงานเพื่อลดความ

ซ้ำซ้อนประหยัดงบประมาณและเกิดพลังในการดำเนินงานในรูปแบบเครือข่ายรวมทั้งเสริมสร้าง

จิตสำนึกของเครือข่ายในการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและความพึงพอใจ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงที่ตั้งไว้ว่า“สะดวก

สบาย	รายได้ดี	มีการศึกษาสูง	บำรุงสิ่งแวดล้อม	พร้อมสุขภาพแข็งแรง	ชุมชนเข้มแข็ง	แหล่ง

เกษตรกรรม	เทคโนโลยีเลิศล้ำ	เน้นคุณธรรมนำการพัฒนา”			

สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที ่เป็นเลิศที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ			

ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย	รัฐ	เอกชน	และประชาสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบล		

หนองหลวง	ได้แก่	

เครือข่ายส่งเสริมและดูแลสุขภาพช่องปากให้กับประชาชนตำบลหนองหลวง 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปีพ.ศ.2549ปัญหาสุขภาพด้านทันตกรรมของพื้นที่อบต.หนองหลวง

คือการเข้าถึงการรับบริการสาธารณสุขทางด้านสุขภาพในช่องปากของประชาชนตำบลหนองหลวง

และพบว่าประชาชนในเขตตำบลหนองหลวงมีปัญหาทางด้านสุขภาพทางช่องปากทุกประเภทเช่น

โรคฟันผุโรคเหงือกอักเสบโรคปริทนต์เป็นต้นรวมถึงปัญหาการเข้าถึงการรับบริการสาธารณสุข

ด้วยระยะทางที่ห่างไกลจากโรงพยาบาลประจำอำเภอประกอบกับหน่วยบริการสาธารณสุขในตำบล

หนองหลวงขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานจึงทำให้การพัฒนางานสุขภาพเชิงรุกไม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงจึงได้ดำเนินงานด้านทันตกรรมผ่านเครือข่ายส่งเสริม

และดูแลสุขภาพช่องปากให้กับประชาชนตำบลหนองหลวงร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับท้องถิ ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื ่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการด้าน

สาธารณสุขที่เหมาะสมทั่วถึงเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการสุขภาพช่องปากและการพัฒนา

องค์ความรู้แก่ประชาชนรวมถึงเผยแพร่การดำเนินงานทันตสุขภาพถ่ายทอดสู่ภาคประชาสังคม

ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดีครอบคลุมถึงระบบบริการที่มีคุณภาพต่อไป

เครอืขา่ยสง่เสรมิและดแูลสขุภาพชอ่งปากใหก้บัประชาชนตำบลหนองหลวง

ได้ดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 สำรวจกลไกหลักและประเมินสถานการณ์สุขภาพช่องปาก 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลวงเริ่มต้นด้วยการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของ

ตำบลหนองหลวงในปีพ.ศ.2552จนถึงปัจจุบันทุกปีโดยใช้แบบคัดกรองสุขภาพสุขภาพช่องปาก

จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรแล้วสรุปข้อมูลที ่ได้จากการสำรวจและข้อมูล

ที ่เกี ่ยวข้องนำเสนอแก่กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ ่นองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองหลวงในเวทีการประชุมระดับตำบลเพื่อจัดทำโครงการด้านทันตกรรมที่เหมาะสมสอดคล้อง

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี

ขั้นตอนที่ 2 สร้างเวทีการเรียนรู้ในหมู่บ้าน/ ชุมชน/ องค์กร 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงได้จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

หรือพื้นที่อบต.หนองหลวงเพื่อขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขโดยมี“คณะกรรมการบริหาร

ระบบหลักประกันส ุขภาพระดับท้องถ ิ ่น”เป ็นหลักในการบร ิหารงานประกอบไปด้วย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานกรรมการและผู ้ทรงคุณวุฒิในพื ้นที ่สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สภามอบหมายหัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ผู้แทนอาสา

สมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่คัดเลือกกันเองตัวแทนประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนที่คัดเลือก

กันเองผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ

ในพื้นที่เป็นกรรมการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้อำนวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือเจ้าหน้าที ่ที ่ผู ้บริหาร

มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการและมีสาธารณสุขอำเภอลานกระบือและผู้อำนวยการโรง

พยาบาลลานกระบือเป ็นที ่ปร ึกษาโดยองค์การบร ิหารส่วนตำบลหนองหลวงได้ประชุม

คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพทุกเดือนเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหาหรือ

สิ่งที่ต้องการพัฒนาโดยวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาสุขภาพช่องปากที่เป็นปัญหาสำหรับพื้นที่

นำสู่กระบวนการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน
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ขั้นตอนที่ 3  กระบวนการทำแผนสุขภาพชุมชน 

คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นร่วมกันวางแผนแก้ไขและ

พัฒนาหมู่บ้านจากผลการสำรวจและวิเคราะห์เพื่อให้ได้แผนสุขภาพชุมชนจากนั้นนำแผนชุมชน

ที่ได้ประกาศให้ประชาชนทั้งหมู่บ้านได้รับรู้และมีส่วนร่วมในกระบวนการทำแผนโดยใช้วิธีการ

ประชุมชาวบ้านและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้ชาวบ้านได้มีโอกาสรับรู้ได้เสนอ

โต้แย้งและประชาพิจารณ์แผนด้วยโดยแผนชุมชนมีลักษณะเป็นแผนรวมสุขภาพชุมชนและ

มีแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพช่องปากสู่การปฏิบัติโดยในแผนบอกถึงกิจกรรม

ตามปัญหาและความต้องการพัฒนาของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้กำหนดระยะเวลาในการ

ดำเนินแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพช่องปากสู่การปฏิบัติตำบลหนองหลวงดำเนินงาน

ให้บรรลุเป้าหมายปี2552-2560เป็นระยะเวลา9ปีนำโครงการ/กิจกรรมด้านทันตกรรมในพื้นที่

เข้าเสนอสู่แผนการดำเนินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อบต.หนองหลวง

ตั้งแต่ปี2552ถึงปัจจุบัน

ข้ันตอนท่ี 4 ปฏิบัติงานส่งเสริมและดูแลสุขภาพช่องปากให้กับประชาชนตำบลหนองหลวง   

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและดูแล

สุขภาพช่องปากของบุคคลากรทุกกลุ่มวัยโดยการปฏิบัติงานเครือข่ายส่งเสริมและดูแลสุขภาพ

ช่องปากให้กับประชาชนตำบลหนองหลวงได้ปฏิบัติงานด้านทันตกรรมในพื้นที ่โดยแบ่งเป็น

5กลุ ่มได้แก่1)กลุ ่มหญิงตั ้งครรภ์2)กลุ ่มเด็ก0-5ปี3)กลุ ่มอายุ6-25ปี4)กลุ ่มอายุ

26-59ปี5)กลุ่มอายุ60ปีขึ้นไป/ผู้พิการ

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผล 

ฝ่ายทันตสาธารณสุขรพ.สต.หนองหลวงจะติดตามการดำเนินกิจกรรมแปรงฟันด้วย

ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์หลังอาหารกลางวันในโรงเรียนทุกภาคเรียนและรายงานผลความก้าวหน้า

ของโครงการให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลวงทุก6เดือนจากนั้น

รพ.สต.ตำบลหนองหลวงจะรายงานผลการดำเนินงานให้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงและรพ.สต.หนองหลวงจะออกกิจกรรมคัดกรอง

ตรวจสุขภาพช่องปากทุกปี

เครอืขา่ยสง่เสรมิและดแูลสขุภาพชอ่งปากใหก้บัประชาชนตำบลหนองหลวง

ประกอบด้วย

1.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงสนับสนุนบุคลากรกำหนดแนวทางการส่ง

เสริมสุขภาพช่องปาก/การบริการทันตกรรมและงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมส่ง

เสริมและดูแลสุขภาพช่องปากในพื้นที่ตำบลหนองหลวง

2.ส่วนราชการได้แก่

 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลวง/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

บึงมาลย์สนับสนุนบุคคลากรเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานในการ

ดำเนินโครงการและให้บริการด้านทันตกรรม

 - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานกระบือสนับสนุนความรู้และดูแลงบประมาณ

จากหน่วยงานส่วนกลาง

 -สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรสนับสนุนความรู้และดูแลงบประมาณ

จากหน่วยงานส่วนกลาง

 -โรงเรียนในเขตพื้นที่(8แห่ง)สนับสนุนบุคลากรร่วมการขับเคลื่อนงานอนามัย

ในโรงเรียนตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงสนับสนุนบุคลากร

ร่วมการขับเคลื่อนงานอนามัยในโรงเรียนตามแนวทางของกรมอนามัยกระทรวง

สาธารณสุข

3. ภาคประชาสังคม

 -ประชาชนร่วมมือในการดูแลสุขภาพช่องปากและการนำเสนอข้อมูลปัญหา

 -อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ร่วมมือในการดูแลสุขภาพช่องปาก

การนำเสนอข้อมูลปัญหาและการให้ความรู ้แนะนำการดูแลสุขภาพช่องปาก

เบื้องต้นแก่ครัวเรือนที่ตนเองรับผิดชอบ

 -ผู ้นำชุมชน(กำนัน/ผู ้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภาอบต.)ร่วมมือในการดูแลสุขภาพ

ช่องปากการนำเสนอข้อมูลปัญหา

 -ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหลวงร่วมมือในการดูแลสุขภาพช่องปากการนำเสนอ

ข้อมูลปัญหา
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 -ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลหนองหลวงร่วมมือในการ

ดูแลสุขภาพช่องปากการนำเสนอข้อมูลปัญหาและการให้ความรู้แนะนำการดูแล

สุขภาพช่องปากเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง

4. อื่นๆ

 -กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อบต.หนองหลวงขับเคลื่อน

โครงการโดยเป็นผู้อนุมัติโครงการ/งบประมาณในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ

ช่องปาก

 -สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อบต.หนองหลวง

ผลจากการมุ่งมั่นดำเนินการของเครือข่ายส่งเสริมและดูแลสุขภาพช่องปากให้กับประชาชน

ตำบลหนองหลวงที่ผ่านมาทำให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหลวงผ่านมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ

จำนวน1แห่ง

2. เด็กอายุ3ปีฟันน้ำนมดีทั้งปาก(Cariesfreeปี)มากกว่าร้อยละ50

3. โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสจำนวน8โรงเรียนผ่านมาตรฐาน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง4โรงเรียน

4. เด็กนักเรียนอายุ6-15ปีมีฟันแท้ดีทั ้งปาก(Cariesfree)ทั ้งโรงเรียนมากกว่า

ร้อยละ50

5. โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสจำนวน8โรงเรียนผ่านมาตรฐาน

เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีจำนวน1เครือข่าย

6.มีอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญงานทันตสาธารณสุขครอบคลุมทั้ง14หมู่บ้าน

7.รพ.สต.มีการจัดบริการสุขภาพช่องปากครบ6กลุ่มวัย14กิจกรรม

8.ชมรมผู้สูงอายุเกิดงานทันตสาธารณสุขในชมรมผู้สูงอายุจำนวน1ชมรม

9. ประชาชนในตำบลหนองหลวงได้รับส่งเสริมสุขภาพช่องปากอย่างทั่วถึงทั้งเชิงรุกและ

เชิงรับลดปัญหาการต้องรอรับบริการทันตกรรมที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ

แนวทางการสร้างความยั่งยืนของงานทันตสาธารณสุขตำบลหนองหลวง

จุดเริ่มต้นงานทันตสาธารณสุขของตำบลหนองหลวงเกิดจากความต้องการของประชาชน

ในพื้นที่ผ่านกระบวนการเวทีชาวบ้านสู่เวทีประชาคมเข้าสู่แผนสุขภาพชุมชนทำให้เกิดการจัดซื้อ

ยูนิตทันตกรรมและสนับสนุนโดยการจ้างทันตบุคลากรมาดำเนินงานในพื้นที่โดยมีการจัดทำ

แผนที ่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการขับเคลื ่อนกิจกรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ร่วมดำเนินกิจกรรมร่วมประเมินผลกิจกรรมทุกปีอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมาย3ระยะคือ

ระยะสั้นคือเด็กปฐมวัยฟันน้ำนมไม่ผุระยะกลางคือเด็กอายุ12ปีฟันดีทุกซี่และระยะยาวคือ

ผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้เคี้ยวอาหาร28ซี่โดยผู้สูงอายุอย่างน้อยต้องมีฟันแท้ใช้งาน20ซี่ซึ ่งเป็น

เป้าหมายหลักของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนตำบลหนองหลวงในอนาคต

เครือข่ายการดำเนินงานการบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงได้จัดตั้งและดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองหลวงเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ2-5ปีและเป็นการกระจายโอกาสให้

ประชาชนได้รับบริการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพจำนวน

6ศูนย์ครอบคลุมทั้ง14หมู่บ้านหากแต่ยังมีปัญหาเรื่องการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี

คุณภาพเป็นไปมาตรฐานการดำเนินงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากเด็กปฐมวัยอายุ2-5ปี

ในเขตตำบลหนองหลวงและนอกเขตพื้นที่เข้ามารับการอบรมเลี้ยงดูเพิ่มมากขึ้นทำให้การอบรม

เลี้ยงดูเป็นไปอย่างไม่ทั ่วถึงประกอบกับบริบทในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ประชาชนมีอาชีพหลักคือเกษตรกรรมทำไร่ทำนาซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนมีรายได้ไม่เพียงพอ

ต่อการดำรงชีพพ่อแม่ของเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่จึงต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่เพื่อหารายได้เพิ่ม

ภาระการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยจึงตกอยู่กับปู่ย่าตายายการรับ–ส่งเด็กจึงไม่สะดวกอีกทั้ง

เด็กไม่ได้แยกอบรมเลี้ยงดูตามสัดส่วนอายุการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆเช่นการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กไม่ต่อเนื่องบุคลากรแยกกันประจำแต่ละศูนย์ทำให้การจัดทำ
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เอกสารมาตรฐานไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันด้านการจัดสรรงบประมาณสิ้นเปลืองอาคาร

สถานที่ของแต่ละศูนย์มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนสัดส่วนพื้นที่

ของห้องเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนเด็กและการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องไม่สะดวกในด้านระยะทางส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาอบรมเลี้ยงดูไม่เป็นไปตาม

มาตรฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงได้เห็นถึงปัญหาดังกล่าวในปีพ.ศ.2557ได้ริเริ่ม

การดำเนินงานในรูปแบบ“เครือข่ายการดำเนินงานการบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ดำเนินการ

รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง6ศูนย์ทำให้การบริหารและดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพ

และเป็นไปตามมาตรฐานพร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัยในช่วงอาย2-5ปีมีพัฒนาการ

ที่ดีเหมาะสมตามวัยทั้ง4ด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาพัฒนาเด็กเล็กให้มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัยตามบริบท

และวัฒนธรรมของชุมชนและให้เด็กเล็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ

อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขโดยความร่วมมือกันในรูปแบบเครือข่ายดังต่อไปนี้

1.  มีการเรียนการสอนตามหลักสูตร สอดแทรกค่านิยมระเบียบวินัยคุณธรรม

จริยธรรมรวมทั้งการส่งเสริมการมีสุขลักษณะสุขภาพกายและสุขภาพจิตที ่ดีที ่มุ ่งเน้นให้

การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพได้มาตรฐานด้านอาคารสถานที่องค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองหลวงได้ก่อสร้างอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ

มีการปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนให้ครู

ผู้ดูแลเด็กศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเอกปฐมวัยและศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเอกบริหาร

การศึกษามีการจัดทำหลักสูตรโดยแยกเป็นช่วงอายุ2-3ปีและหลักสูตร3ปีเพื่อส่งเสริมให้

เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามบริบทของท้องถิ่นและความต้องการของชุมชน

2.  การรับ - ส่งเด็กปฐมวัยผู ้บริหารมีนโยบายแบ่งเบาภาระผู้ปกครองประกอบกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงได้เข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนได้อำนวย

ความสะดวกจัดให้มีการบริการรถตู้รับ-ส่งและมีจุดรับ-ส่งครอบคลุมพื้นที่ทั้ง14หมู่บ้าน

เพียงพอต่อความต้องการ

3.  การบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมของเครือข่าย ได้แก่ผู้บริหารคณะกรรมการศูนย์ฯ

คณะที่ปรึกษาผู้ปกครองชุมชนโดยคำนึงถึงความต้องการของเด็กผู้ปกครองและบริบทท้องถิ่น

เป็นศูนย์กลางเพื่อให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานให้แก่

บุคคลและหน่วยงานที่สนใจ

เครือข่ายการดำเนินงานการบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองหลวงประกอบไปด้วย

 4 คณะที่ปรึกษาประกอบด้วยผู ้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคประชาชนทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือ

ให้คำปรึกษาโดยมีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ1-2ครั้ง

 4 คณะกรรมการศูนย์ฯประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนผู้นำชุมชนผู้ปกครอง

อสม.ครูทำหน้าที่เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นกำหนดแนวทางในการดำเนินงานโดยมี

การประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ1-2ครั้ง

 4 คณะกรรมการจัดหาสื่อการเรียนการสอนประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุขผู้แทนผู้ปกครองครูเพื่อ

พิจารณาเห็นชอบในการคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน

 4 คณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วยปลัดผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านการศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนครูทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลการทำงาน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 4 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ1-2ครั้งและ

มีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนร่วมจัดกิจกรรมต่างๆร่วมคิด

ดำเนินการและติดตามประเมินผล

 4 ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการฯช่วยวางแผนให้คำปรึกษาและประเมินผล

 4 หัวหน้าศูนย์ฯวางแผนดูแลบุคลากรและการดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้อย่าง

ถูกต้องเรียบร้อยผู้ดูแลเด็กทำหน้าที่อบรมเลี้ยงดูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมตามวัย
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 4 ผู้สูงอายุเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับเด็กปฐมวัย

 4 วัดพระภิกษุสงฆ์อบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมทางศาสนาธรรม

ศึกษา

 4 โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงมีส่วนร่วมในการจัดการ

ศึกษาให้คำแนะนำการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยพิจารณาคัดเลือกสื่อ

การเรียนการสอน

 4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพอนามัย

ให้ความรู้กับครูผู้ดูแลเด็กผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรช่วยในการพัฒนางานวิชาการการจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้

 4 สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพัฒนาให้คำแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพ

การดำเนินงานของเครือข่ายการบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองหลวงได้ส่งผลให้เกิดกิจกรรม “โรงเรียนพ่อแม่”ที่ไม่ได้หมายถึงการสอนพ่อแม่

ในโรงเรียนแต่เป็นการแนะนำบริการความรู ้ให้กับพ่อแม่ทำให้เด็กสามารถเรียนรู ้ได้ตามวัย

มีพัฒนาการที่ดีตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกันกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โดยมีแผนการจัดกิจกรรมเช่นการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการตามวัยอุบัติเหตุที่เกิด

ขึ้นในเด็กอายุ2-5ปีการเล่นและเล่านิทานการป้องกันโรคติดต่อในเด็กทันตกรรมสุขภาพฟัน

ในเด็กการใช้ยาในเด็กและวัคซีนตามวัยโภชนาการตามวัยฯนอกจากนี้มีการจัดกิจกรรม

เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กและสามารถต่อยอดไปถึงผู้ปกครองได้เช่น

การส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้การคัดแยกขยะเช่นถุงนมถุงขนมกล่องนมถุงพลาสติกขวดน้ำ

ซึ่งการจัดกิจกรรมให้กับเด็กต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกฝังอย่างต่อเนื่องและต้องได้รับความ

ร่วมมือกับผู้ปกครองกิจกรรมดังกล่าวจะทำให้เด็กรู้จักการจัดการขยะได้ในระยะยาวเป็นต้นและ

ผลงานทั้งหลายที่เป็นที่ประจักษ์นี้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกและทำให้ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กฯเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานต่างๆและผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศ

เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.หนองหลวง  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงได้เร ิ ่มจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน

สาธารณภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)เมื่อปีพ.ศ.2548โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย

ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและประชาชนได้ทำการ

ฝึกอบรมเพิ่มจำนวนอปพร.เพื่อพร้อมปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ2ของประชาชนในพื้นที่

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงมีจำนวนสมาชิกอปพร.ทั้งสิ้นจำนวน209คน

โดยมีศูนย์ปฏิบัติงานตั้งอยู่ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงการดำเนินงานของ

ศูนย์มุ่งเน้นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยงานอำนวยการงานป้องกันและงานฟื้นฟู

ภายหลังเกิดสาธารณภัยโดยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้เข้าไปมีส่วนร่วมและบทบาท

เป็นอย่างมากอันได้แก่การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงการให้

ความช่วยเหลือสาธารณภัยต่างๆเช่นอัคคีภัยอุทกภัยวาตภัยที่รวดเร็วยามเกิดเหตุการอำนวย

ความสะดวกจราจรให้กับส่วนราชการหมู ่บ้าน/ชุมชนในงานพิธีต่างๆการช่วยเหลือภัยบน

ท้องถนนงานกู้ชีพกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นของผู้ประสบเหตุและการรักษาความสะอาด

สิ่งแวดล้อมคูคลองร่วมขุดลอกวัชพืชที่ปิดกั้นทางน้ำเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีงามฯลฯ
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เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงตั้งอยู่ในเขตอำเภอลานกระบือซึ่งเป็น

แหล่งน้ำมันดิบบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

จึงตระหนักว่าหากเกิดสาธารณภัยที่ขยายวงกว้างและมีความรุนแรงในพื้นที่องค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองหลวงเพียงหน่วยงานเดียวอาจไม่สามารถเข้าระงับเหตุได้ทันท่วงทีและอาจก่อ

ให้เกิดความเสียหายชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากได้จึงได้มีการจัดทำเครือข่ายอาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอลานกระบือ/พื้นที่ใกล้เคียงและ

ส่วนราชการอื่นเช่นสถานีตำรวจสถานศึกษาวัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาล

ลานกระบือส่วนราชการอำเภอลานกระบือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

กำแพงเพชรภาคเอกชนเช่นบริษัทปตท.สผ.สยามจำกัดเป็นต้นเพื่อการดำเนินการร่วมกัน

ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

เพื่อทำบริการสาธารณะด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตอำเภอลานกระบือ(องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงองค์การบริหารส่วนตำบล

บึงทับแรตองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวงองค์การ

บริหารส่วนตำบลจันทิมาเทศบาลตำบลลานกระบือเทศบาลตำบลช่องลม)และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพรานกระต่ายซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียง(องค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง

เทศบาลตำบลคลองพิไกร)เพื่อการประสานการช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่ร่วมเครือข่ายจะได้เข้ามาร่วมในการ

ให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการนำวัสดุอุปกรณ์กำลังเจ้าหน้าที่กำลังของอปพร.มาดำเนินการ

ช่วยเหลือเพื่อให้เหตุนั้นสงบหรือเบาบางลงในระดับหนึ่งแล้วนั้นยังช่วยลดการสูญเสียชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนสามารถรับมือกับสถานการณ์การเมื่อเกิดสาธารณภัยและสามารถฟื้นฟู

สถานการณ์ภายหลังการเกิดภัยได้ร่วมกันได้

นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆที่เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายแล้วยังมีหน่วยงาน

อื่นๆที่เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอบต.หนองหลวงได้แก่

1. วัดในเขตพื ้นที ่ตำบลหนองหลวงเพื ่อการอำนวยความสะดวกในด้านการจราจร

การจัดกิจกรรมทางศาสนาศาสนพิธีต่างๆหรือการจัดงานประจำปีรวมทั้งการเฝ้าระวังการเกิด

เหตุที่จะเกิดขึ้นภายในงานร่วมกับตำรวจในพื้นที่นอกจากนี้ยังใช้วัดเป็นสถานที่อพยพเมื่อยามเกิด

เหตุสาธารณภัยอีกด้วย

2. สถานศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหลวงโดยองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองหลวงจัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเด็กนักเรียนเพื่อให้มี

ความรู้และเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยเช่นภัยทางน้ำภัยอัคคีภัยเป็นต้น

นอกจากนี้ยังใช้โรงเรียนเป็นสถานที่อพยพเมื่อยามเกิดเหตุสาธารณภัยอีกด้วย

3. หมู่บ้าน/ชุมชนจัดทำแผนการป้องกันภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานซึ่งเป็นการให้

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดสาธารณภัยต่างๆในชุมชนโดยมีการร่วมคิดร่วมวางแผน

ป้องกันและการช่วยเหลือเบื้องต้นในยามเกิดสาธารณภัย

4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลวงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบึงมาลย์

ให้ความช่วยเหลือการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยก่อนนำส่งโรงพยาบาลอำเภอ

ลานกระบือหรือโรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร

5. สถานีตำรวจร่วมมือในการปฏิบัต ิภารกิจร่วมกันในช่วงเทศกาลสำคัญๆกับ

อปพร.เช่นการจัดตั ้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่เทศกาลวันสงกรานต์เป็นต้นเพื ่อความ

ปลอดภัยบนท้องถนนของผู ้ท ี ่ส ัญจรไปมาทั ้งยังร่วมกันในการอำนวยความสะดวกให้แก่

เด็กนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน

6. ส่วนราชการระดับอำเภอลานกระบือประสานรายงานเหตุด่วนเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย

และการประสานขอรับความร่วมมือ/ช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชรร่วมสนับสนุนวิทยากร

ในการให้ความรู้เพิ่มฝึกทักษะให้แก่อปพร.เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรวมถึงการเตรียมวัสดุอุปกรณ์

8. ภาคเอกชนได้แก่บริษัทปตท.สผ.จำกัดมหาชนเนื่องจากเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในเขต

พื้นที่อำเภอลานกระบือมีฐานการขุดเจาะน้ำมันกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ในเขตอำเภอลานกระบือและ

บริษัทฯได้มีการซ้อมแผนเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดภัยเช่นการอบรมดับเพลิงขั้นก้าวหน้า

ซึ่งอปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงได้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนการป้องกันภัยร่วมกับ

บริษัทฯอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาปรับใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่

นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแล้วเครือข่ายการช่วยเหลือด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยได้มีการดำเนินการเตรียมพร้อมพื้นที่เสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยจากการผลิต
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น้ำมัน(ความเสี่ยงพิเศษ)โดยมีการซ้อมแผนฉุกเฉินในฐานน้ำมันร่วมกับเครือข่ายเนื่องจาก

ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงมีฐานผลิตน้ำมันของบริษัท

ซีเอ็นพีซีเอชเค(ไทยแลนด์)จำกัดจำนวน9ฐานบริษัทปตท.สผ.จำกัดจำนวน3ฐาน

ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดภัยขึ้นได้เมื่อใดดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุและ

รับมือกับเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นเครือข่ายจึงได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนการเกิดอัคคีภัยในฐานผลิต

น้ำมันณฐานผลิตน้ำมันดิบบึงม่วงใต้2(BMS2)ในเขตหมู่ที่7ต.หนองหลวงอ.ลานกระบือ

จ.กำแพงเพชรของบริษัทซีเอ็นพีซีเอชเค(ไทยแลนด์)จำกัดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับ

เหตุฉุกเฉิน(EmergencyPreparedness)เป็นกระบวนการควบคุมความสูญเสียโดยการจัด

เตรียมความพร้อมของบุคลากรอุปกรณ์เครื ่องมือต่างๆที ่ใช้ในการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยเพื่อที่จะสามารถนำมาใช้ได้ทันท่วงทีเมื ่อเกิดเหตุรวมถึงการฝึกซ้อมเพื่อให้เกิด

ความคุ้นเคยสามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสอดคล้อง

กับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ

การดำเนินการซ้อมแผนฉุกเฉินในฐานน้ำมันทำให้แต่ละหน่วยงานของเครือข่ายอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอบต.หนองหลวงได้ทราบถึงศักยภาพของทรัพยากรที ่ม ีได้แก่

วัสดุอุปกรณ์บุคลากรของเครือข่ายรวมถึงได้ทราบถึงจุดอ่อนอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นทำให้องค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองหลวงมีแนวทางในการจัดการเครือข่ายให้มีความเป็นเลิศและพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนต่อไปอาทิ

 4องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงมุ ่งหวังเพิ ่มจำนวนสมาชิกอปพร.จาก

ประชาชนที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลือด้านสาธารณภัยมุ่งพัฒนาศักยภาพอปพร.เพื่อ

ให้สามารถปฏิบัติการเผชิญเหตุและจัดการวิกฤตภัยรุนแรงเฉพาะด้านรวมถึงมุ่งหน้า

พัฒนาอปพร.ให้เป็นต้นแบบเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

ประเทศมีมาตรฐานการปฏิบัติในระดับสากล

 4 การจัดฝึกอบรมร่วมกันของเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอลานกระบือและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อการเพิ่ม

ทักษะความรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสมาชิกอปพร.เครือข่ายการฝึก

ปฏิบัติร่วมกันอย่างน้อยปีละครั้งโดยมีส่วนราชการระดับอำเภอสำนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชรได้เข้ามามีส่วนร่วมและส่งเสริมในการฝึก

อบรม

 4 การดำเนินการของเครือข่ายส่วนราชการอื่นภาคเอกชนและประชาชนไม่ว่าจะเป็น

สถานีตำรวจสถานศึกษาวัดหมู่บ้าน/ชุมชนบริษัทเอกชนส่วนราชการอำเภอและ

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยังคงมีการดำเนินการโดยความ

ร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการอบรม

ให้ความรู้ทั้งแก่สมาชิกอปพร.เด็กนักเรียนหมู่บ้าน/ชุมชนบุคลากรเจ้าหน้าที่

และการอำนวยความสะดวกความเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื ่อยามเกิดเหตุและ

การป้องกันเบื้องต้นเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวม
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ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

ตำบลข่วงเปาอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่50160

โทรศัพท์0-5382-6839โทรสาร0-5382-6839

ประชากร  

5,972คน(ชาย2,887คนหญิง3,085คน)

พื้นที่ 

49.5ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน13หมู่บ้าน/ชุมชน)

รายได้ 

19,765,385.66บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

17,658,221.68บาท

คณะผู้บริหาร 

1.นายรุ่งสุริยาเชียงชีระ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา

2. นายพิทยาเอี๊ยะไพบูลย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา

3. จ.ส.ต.จิตประชามูลสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน17คน

หญิงจำนวน8คน





องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา     
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปาเน้นการบริหารงานที่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ที่“เป็นองค์กร

แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นหน่วยงานที่เชื ่อมโยง สร้างเครือข่าย สร้างความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน”ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวสะท้อนถึง

ระบบการบริหารงานแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่และนอกพื้นที่เน้นการเปิดพื้นที่และ

สร้างโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามาเติมเต็มองค์ความรู้ที่ยังขาดแก่ตำบลข่วงเปารวมทั้งการช่วยสนับสนุน

การทำงานของภาคีเครือข่ายให้สะดวกและคล่องตัวมากขึ้นมีการใช้หลักการ “5 ร-2 ใจ” ร่วมคิด

ร่วมมือร่วมทำร่วมติดตามร่วมเป็นเจ้าของและให้ความจริงใจสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

จนเกิดเป็นความเต็มใจและพร้อมร่วมเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างกันได้นอกจากนี้

ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปายังมีศาสตร์และศิลป์ที่จะหลอมรวม

ความรู้และภาคีเครือข่ายที่สมัครใจให้เข้ามาทำกิจกรรมเพื่อสร้างชุมชนข่วงเปาที่เข้มแข็งและยั่งยืน

การบริหารเช่นนี้จึงเป็นความโดดเด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปาโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปาดำเนินการจัดระเบียบโครงสร้างเครือข่ายต่างๆให้มี

ความเหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิเชื่อถือเอื้ออาทร

ซึ่งกันและกันประกอบกับการเป็นศูนย์กลางเพื่อการประสานงานให้แก่เครือข่ายจนปรากฏผลงาน

ความสำเร็จผ่านโครงการในพื้นที่อย่างชัดเจน

สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที ่เป็นเลิศที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ			

ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ	เอกชน	และประชาสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา	

ได้แก่	

ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาตำบลข่วงเปา 

ปัญหาสภาพพื้นที่ของตำบลข่วงเปาที่เป็นที่ราบเชิงเขามักจะประสบปัญหาดินและน้ำท่วม

และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอันเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็ว

และการบุกรุกพื้นที่สาธารณะอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการทำแผนชุมชนป้องกันปัญหาในลักษณะนี้

มาแล้วก็ตามก็ยังพบว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื ่องดินและน้ำท่วมได้อย่างยั ่งยืนเป็นเพียง

การแก้ไขปัญหาระยะสั้นประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยเรื่องการดำเนินงานโครงการ

“น้ำคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ” ที่เข้ามายังองค์การบริหาร

ส่วนตำบลข่วงเปาซึ่งเป็นนโยบายสำคัญให้นำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและ

ขยายผลโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกับภาครัฐเอกชนชุมชนจัดหาที่ดินว่างเปล่า

ทำแปลงเกษตรผสมผสานและพัฒนาแหล่งน้ำให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอ

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปาจึงวางแผนแบบระยะยาวโดยเร่ิมต้นด้วยการปรับปรงุ

พื้นที่รกร้างกำจัดวัชพืชผักตบชวาในแหล่งน้ำในพื้นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์(อ่างเก็บน้ำ

หนองปุ๊)ในเดือนกรกฎาคมพ.ศ.2560ซึ่งการปรับปรุงและกำจัดผักตบชวาในอ่างเก็บน้ำดังกล่าว

ทำให้ได้รับคัดเลือกเป็นตำบลต้นแบบโครงการกำจัดวัชพืชผักตบชวาในแหล่งน้ำของอำเภอ

จอมทองผลจากการพัฒนาอ่างเก็บน้ำเกิดเป็นแนวคิดและการสร้างประโยชน์จากผักตบชวา

และสานต่อเป็นโครงการต่อเนื่องหลากหลายโครงการอาทิการทำปุ๋ยอินทรีย์ด้วยผักตบชวา

ให้ชุมชนผ่านการสนับสนุนมูลสัตว์ในการจัดทำปุ๋ยจากภาคเอกชนการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ

พื้นที่สาธารณะการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาการก่อสร้างโรงเรือนปศุสัตว์

แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์สวนผักคนเมืองจนกระทั่งกลายเป็นศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง

ตามศาสตร์พระราชาตำบลข่วงเปาเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง

จากแนวคิดดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปาและภาคีเครือข่ายจึงร่วมกันเน้นให้

ศูนย์สาธิตฯเป็นศูนย์ครบวงจรอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการบริหารงาน

เรื ่องการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื ่อพัฒนาศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชน้อมนำไปสู่การปฏิบัติมีการร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและน้อมนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็น

รูปธรรมและสร้างเครือข่ายชุมชนการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

อย่างยั่งยืน

การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่รกร้างดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการพัฒนาชุมชน

แบบเชิงรุกและวางกรอบแนวคิดที ่ตอบโจทย์ของชุมชนในระยะยาวการจัดตั ้งศูนย์สาธิตฯ

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสาน

พลังงานทดแทนและการปศุสัตว์สสยึดแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงาน

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นพื้นฐานการเรียนรู้รวมทั้งเป็นโรงเรียนชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์

เกษตรผสมผสานพลังงานทดแทนการปศุสัตว์การใช้ทรัพยากรชุมชนอย่างคุ้มค่าพึ่งพาตนเอง

อย่างยั ่งยืนแก่เครือข่ายเกษตรกรตำบลข่วงเปาและเกษตรกรนอกพื้นที ่ซึ ่งองค์การบริหาร

ส่วนตำบลข่วงเปาทำหน้าที่เป็นผู้ประสานเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละภาคีเครือข่ายทำงาน
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ร่วมกันกำหนดให้ภาคีเครือข่ายและชุมชนต่างเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาซึ่งเป็นทุนทางสังคม

สำคัญที่เอื้อทำให้เกิดความเชื่อมั่นและได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง

รูปแบบการดำเนินงานจะใช้วิธีการเชิญและมอบหมายให้ภาคีเครือข่ายเป็นคณะะกรรมการ

เพื่อปฏิบัติงานแต่ละด้านหรือเชิญเข้าเป็นคณะกรรมการร่วมในชุมชนเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ตำบลข่วงเปาและขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา

ในลำดับแรกต่อจากนั้นจะดำเนินการประชุม/วางแผนขับเคลื่อนการบริหารงานของศูนย์สาธิตฯ

อย่างต่อเนื่องมีการขอรับอุดหนุนงบประมาณจากเครือข่ายที่เกี ่ยวข้องและมีศักยภาพเพื่อให้

เครือข่ายมีทุนในการบริหารจัดการโครงการมีการเปิดช่องทางรับสมัครจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือ

เกษตรกรในการอบรมให้ความรู้

ภาคีเครือข่ายสำคัญในโครงการดังกล่าวมีบทบาทและหน้าที่ดังนี้

1. ภาครัฐได้แก่

 4 ที่ว่าการอำเภอจอมทองประชุมวางแผนเลือกเป็นKingofผักตบชวา(จังหวัด

สะอาด)

 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนเรือบุคลากรและรถแบคโฮ

 4 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36สำนักงานพัฒนาภาค3สนับสนุนกำลังพลทหาร

รถแบคโฮในการดำเนินงานขุดลอกและปรับปรุงพื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองปุ๊

 4 เกษตรอำเภอจอมทองเป็นที่ปรึกษาโครงการและคณะกรรมการศูนย์ฯพืชและผัก

ในศูนย์สาธิตฯการบริการตรวจวิเคราะห์ดินการอบรมให้ความรู้วิชาการด้าน

การเกษตร

 4 ประมงอำเภอจอมทอง/ปศุสัตว์อำเภอจอมทองสนับสนุนองค์ความรู้และวิธีการ

เลี้ยงสัตว์สนับสนุนพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยในอ่างเก็บน้ำหนองปุ๊

 4 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทองสนับสนุนน้ำดื่ม

2. ภาคเอกชนได้แก่

 4 บริษัทซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)ให้สนับสนุนมูลสัตว์จัดทำปุ๋ยและ

วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิตฯ

 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัดภู่พิสิฐพาณิชย์ให้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างศูนย์และบุคลากร

บริษัทนิ่มซีเส็งจำกัดสนับสนุนน้ำดื่ม

3.  ภาคประชาสังคมได้แก่

 4 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)(พอช.)ออกแบบผังบริเวณพื้นที่

ใช้สอยร่วมกับกองช่างของอบต.ข่วงเปาลงพื ้นที ่ประชาคมหมู ่บ้าน/ประชุม

คณะกรรมการคัดเลือกผู้ยากไร้ที่มีคุณสมบัติออกแบบและวางผังบริเวณและ

สนับสนุนงบประมาณ

4. ผู้นำชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน  

 4 กำนันตำบลข่วงเปาให้ความรู้และการเลี้ยงโค

 4 ปราชญ์ชุมชนหมอดินดูแลให้ความรู ้เร ื ่องการจัดการดินและแปลงผักด้าน

การเกษตร

 4 กลุ่มผู้ใช้น้ำม.8บ้านใหม่สันตึงมีส่วนร่วมในการขุดลอกผักตบชวาสนับสนุน

อาหารโดยกลุ่มแม่บ้านดูแลและบริหารจัดการน้ำ

หลักสำคัญในการบริหารงานความสำเร็จที่เป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา

คือการทำหน้าที่หลักประสานงานและเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายที่แตกต่างกันซึ่งมีหน้าที่การทำงาน

ที่ไม่เหมือนกันให้เข้าถึงชุมชนและร่วมมือแก้ไขปัญหาพร้อมกับชุมชนได้อย่างดีเยี่ยมเป็นผู้นำทาง

ความเชื่อมั่นให้ชุมชนในการพัฒนางานซึ่งผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา

จะไม่กำหนดบทบาทตนเองเป็นผู้นำในการทำงานในทางตรงกันข้ามจะให้ชุมชนเป็นผู้นำในการ

พัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการบริหารงานร่วมกับภาคีเครือข่ายการบริหารงานดังกล่าวเป็นกลยุทธ์

การบริหารจัดการที่ยั่งยืนของโครงการรวมทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายให้เชื่อมโยง

และต่อยอดในอีกหลายโครงการในอนาคต

การดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์สาธิตฯจึงนับเป็นความสำเร็จที่เป็นเลิศขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลข่วงเปากล่าวอีกนัยหนี่งศูนย์สาธิตฯคือ“บ้าน”และ“โรงเรียน”บ่มเพาะและสร้าง

องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ชุมชนจากความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย

เผยแพร่เทคนิคในการทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆให้แก่ชุมชนและให้ชุมชนไปถ่ายทอดความรู้

ต่อยอดเองได้โดยไม่รู้สึกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปาหรือหน่วยงานราชการเป็นเจ้าของ

สถานที่แต่ชุมชนคือเจ้าของศูนย์สาธิตฯที ่แท้จริงเพื ่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั ่งยืนปัจจุบัน

ศูนย์สาธิตฯเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ศึกษาดูงานด้านเกษตรและบ้านมั่นคงชนบท
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โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินและเมืองพัฒนาคุณภาพชีวิต  
อย่างมีส่วนร่วม 

ฐานข้อมูลชุมชนตำบลข่วงเปาพบว่าประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนมีหนี้สิน

ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรมตั้งแต่ปีพ.ศ.2556ทางองค์การบริหารส่วนตำบล

ข่วงเปาจึงรีบดำเนินแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันทีเริ่มต้นด้วยการทำโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้และ

ผูด้้อยโอกาสทางสังคมตำบลข่วงเปาซ่อมแซมบ้านและช่วยเหลือปัจจัยยังชีพในปีพ.ศ.2556-2559

โดยร่วมกับบริษัทCPF(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)ช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ

และผู้พิการจำนวน15หลังคาเรือนศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่13จังหวัดเชียงใหม่ช่วยเหลือ

ซ่อมแซมไปจำนวน10หลังคาเรือนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

เชียงใหม่ซ่อมแซมไปจำนวน15หลังคาเรือนและศูนย์จัดสวัสดิการสังคมผู ้สูงอายุบ้าน

ธรรมปกรณ์ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาสผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลข่วงเปาซ่อมแซม

ไปจำนวน35หลังคาเรือนผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าวช่วยคลี่คลายได้แก้ปัญหาระยะสั้น

ได้เพียงส่วนหนึ่งอย่างไรก็ตามจากฐานข้อมูลพบปัญหาเพิ่มเติมว่าหลายหมู่บ้านประสบปัญหา

เรื่องคดีการบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ของหน่วยงานราชการหลายแห่งเช่นพื้นที่ของแขวงการทางพื้นที่

ป่าสงวนแห่งชาติที่ดินของเอกชนพื้นที่ของกรมเจ้าท่าเป็นต้นการขยายตัวของปัญหาดังกล่าว

จึงเป็นที่มาของโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินและเมืองพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมี

ส่วนร่วมในปีพ.ศ.2560องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปาจึงรื้อแนวคิดเดิมที่ทำเพียงการแก้ไข

ปัญหาด้วยซ่อมแซมบ้านที่ชำรุดทรุดโทรมซึ่งปัญหาดังกล่าวสอดคล้องโดยตรงกับนโยบายและ

วิสัยทัศน์ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)ที ่ต้องการสนับสนุนและให้การ

ช่วยเหลือการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนด้วยเหตุนี้เององค์การบริหารส่วนตำบล

ข่วงเปาจึงเชื่อมประสานงานการดำเนินโครงการและงบประมาณอย่างเข้มแข็งโดยมีการจัดตั้ง

“คณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู ่อาศัยอบต.ข่วงเปา”ซึ ่งมีหน้าที ่ในการรวบรวมข้อมูลพร้อม

วิเคราะห์การสนับสนุนแผนพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมประสานเชื่อมโยงการทำงานอย่างบูรณาการ

ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องบริหารโครงการและส่งเสริมยกระดับแผนงานเชิงนโยบาย

โดยคณะกรรมการดังกล่าวยังมีภาคีเครือข่ายที่สำคัญดังนี้

1. ผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา

2. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

  ความมั่นคงของมนุษย์

3. สภาองค์กรชุมชน

4. หน่วยงานจังหวัด

5. ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

6. ตัวแทนกลุ่มคุณภาพชีวิต

7. ตัวแทนกลุ่มสตรีแม่บ้าน

8. ตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน

9. ตัวแทนผู้เดือดร้อนทั้ง15หมู่บ้าน

โครงการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงระบบความคิดที่ชาญฉลาดและวางแผนดำเนินงาน

แบบครอบคลุมทุกมิติซึ่งต้องแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยอย่าง

เป็นธรรมและทั่วถึงพร้อมกับการกำหนด“แนวทางการดำเนินงานขอใช้ที่ดินในตำบลข่วงเปา”

อันเป็นแนวทางการปรับปรุงในที่ดินเดิมสร้างความเข้าใจของชุมชนและการเจรจาเช่าที่ดินการขอ

ผ่อนผันการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่กับหน่วยงานที่เป็นคู่กรณีอย่างชัดเจนในแต่ละช่วงเวลา

และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ ่งจากภาคีเครือข่ายเดิมและใหม่ทั ้งนี ้เพื ่อวัตถุประสงค์

ที่ต้องการให้ผู้มีรายได้น้อยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนครอบคลุมมิติการพัฒนาด้านกายภาพ

เศรษฐกิจสังคมเกิดความมั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัยและสิทธิการครอบครองที่ดินชุมชนเข้ามา

ดำเนินการและมีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจเกิดกระบวนการเรียนรู ้ร ่วมกันที ่จะยุติปัญหา

สร้างอนาคตใหม่ให้ผู้ที ่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากการถูกไล่ที่ได้อย่างมีความสุข

สามารถแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดไม่ให้ขยายตัวลดความขัดแย้งและการฟ้องร้องเรื่องการบุกรุก

ในพื้นที่ได้อย่างยอดเยี่ยม

นอกจากนี้วิธีคิดและการบริหารที่มีความเป็นเลิศของโครงการดังกล่าวคือการที่ผู้บริหาร

บุคลากรท้องถิ่นและเครือข่ายร่วมกันกำหนด“แนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งตำบล”เพื่อสร้างความ

ยั่งยืนของบ้านและที่ดินโดยมีชุมชนเป็นหุ้นส่วนพัฒนาเมืองทุกมิติรวมทั้งยุติปัญหาการไร้ที่อยู่

อย่างบูรณาการและชัดเจนมากขึ้นอาทิแก้ปัญหาของผู้เดือนร้อนในชุมชนที่ไม่มีทั้งที่ดินและบ้าน

จำนวน318คร ัวเร ือนการปรับปรุงซ ่อมแซมของผู ้ท ี ่ยากจนจำนวน40คร ัวเร ือนและ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู ้ที ่ไม่เดือดร้อนจำนวน2,130ครัวเรือนอีกทั ้งยังมีการจัดทำ

“แผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยตำบลข่วงเปา”ซึ่งประกอบด้วยการซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัย

การสร้างบ้านมั่งคงชนบทบ้านมั่งคงเมืองการย้ายออกจากพื้นที่สาธารณะที่บุกรุกไปอยู่ที่แห่งใหม่
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พร้อมกับการสร้างคุณภาพชีวิตให้ครัวเรือนที ่ได้รับผลกระทบนอกจากนี ้องค์การบริหาร

ส่วนตำบลข่วงเปายังบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเชื่อมโยงโครงการนี้ไปยังศูนย์สาธิต

เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาตำบลข่วงเปาในเรื่องการแบ่งพื้นที่สร้างบ้านมั่นคงชนบท

ในศูนย์สาธิตฯจำนวน6หลังคาเรือน

หากพิจารณาหน้าที่ของแต่ละภาคีเครือข่ายจะเห็นได้ว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปารับผิดชอบงานด้านธุรการการประสานงานการจัดตั้ง

คณะกรรมการภาคีเครือข่ายการเจรจาหารือ/ปรึกษา/ระหว่างหน่วยงานคู ่กรณีกับชุมชน

การสำรวจหาที ่อยู ่อาศัยใหม่การประสานของบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

การสนับสนุนการดำเนินงานภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่รวบรวมข้อมูลและสรุปปัญหาของ

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเสนอแก่ภาคีเครือข่ายในการได้รับความช่วยเหลือ

ตามประเด็นปัญหาได้แก่กลุ่มบ้านพรสรรค์กลุ่มที่ราชพัสดุม.3บ้านท่าศาลากลุ่มบ้านสันดอย

(ม.8บ้านใหม่สันตึง)กลุ ่มบ้านโท้งป่าหมากม.10บ้านใหม่สามัคคีกลุ ่มบ้านใหม่อังครักษ์

หมู่ที่15กลุ่มบ้านอังครักษ์หมู่ที่14กลุ่มพัฒนาหนองปุ๊กลุ่มสร้างสรรค์บ้านใหม่

ภาครัฐได้แก่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) (พอช.)รับผิดชอบงาน

ด้านการออกแบบสนับสนุนงบประมาณหลักสำหรับการปรับปรุงบ้านมั ่นคง(ที ่ดินเดิมและ

สร้างบ้านใหม่บนที่ดินใหม่)บุคลากรในการสำรวจและลงพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยตาม

ความเป็นจริงตรวจสอบปัญหาของผู้ที่ได้รับผลกระทบให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นเสนอแนวทาง

ในการสร้างที่อยู่อาศัย

ชุมชนตำบลข่วงเปา/ผู้นำชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน/ส.อบต./กลุ่มผู้ประสบปัญหาเรื่องที่ดิน

ทำกิน รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นฉบับเพิ ่มเติมผ่านการทำประชาคมหมู ่บ้าน

ทุกหมู่บ้านเพื่อชี้แจงโครงการการร่วมกันรับรองสิทธิในที่ดินกันเองการสำรวจที่ดินที่จะรองรับ

ผู ้ท ี ่ เด ือดร้อนการลงมติเห็นชอบในหลักการและการดำเนินงานก่อสร้างที ่อยู ่อาศัยและ

การซ่อมแซมบ้านการสร้างกฎกติกาการอยู่อาศัยร่วมกัน

ภาคประชาสังคมได้แก่สภาองค์กรชุมชนตำบลข่วงเปารับผิดชอบด้านการประสานงาน

กับองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่การดูแลคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใหม่ของชุมชน

ภาคเอกชน ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดภู่พิสิฐพาณิชย์สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

บ้าน

โดยเครือข่ายทั้ง3ส่วนจะร่วมกันดำเนินงานโดยสรุปดังนี้

 1. การสร้างความเข้าใจของโครงการในระดับชุมชน

 2. การแบ่งทีมงานแต่ละภาคส่วนให้ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจข้อเท็จจริงสภาพบ้านที่อยู่

อาศัยข้อมูลประวัติอาชีพสถานะและรายละเอียดของผู ้ที ่เดือดร้อนการเก็บ

ภาพถ่ายเพื่อใช้อ้างอิงและฐานข้อมูลเพื่อดำเนินการเจรจาและชี้แจงปัญหา

 3. การรังวัดพื้นที่และขอบเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

 4. การนำข้อมูลมาสรุปและรวบรวมเป็นฐานข้อมูลจัดแยกประเภทและกรองข้อมูลเพื่อ

วิเคราะห์ปัญหา

ความสำเร็จของโครงการกล่าวได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปาได้เปิดโอกาสและ

บริหารเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ดึงศักยภาพของภาคีเครือข่ายออกมาใช้ตามหน้าที่ที่รับ

ผิดชอบกำหนดแผนงานช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจนจนเกิดความคล่องตัวและสามารถ

แก้ไขปัญหาและดำเนินโครงการให้บรรลุผลได้รวดเร็วที่สำคัญและแตกต่างจากการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นทั ่วไปคือการมีวิธีคิดแบบผลทวีคูณทางเศรษฐกิจและสังคม

(Multipliereffects)ภายใต้งบประมาณที่จำกัดพยายามสร้างมาตรฐานการบริหารมีการจัดเก็บ

ฐานข้อมูลในชุมชนและนำมาใช้อย่างชาญฉลาดรวมทั้งสามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยงให้เกิด

กระบวนการร่วมกันระหว่างชุมชนและภาคีเครือข่ายได้อย่างลงตัวทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล

ข่วงเปาไม่ได้เป็นเพียง“องค์กร”ปกครองส่วนท้องถิ่นหากแต่เป็น“ครอบครัว” ที่คอยทำหน้าที่

เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมประสานความช่วยเหลือและดูแล“ชีวิต”ของคนในตำบลกล่าวได้ว่า

นี ่คือผลงานที ่ท้าทายซับซ้อนและยากมากสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กเพียง

แห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่
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องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว     
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่50180

โทรศัพท์0-5312-1574โทรสาร0-5312-1572

ประชากร  

15,698คน(ชาย8,003คนหญิง7,695คน)

พื้นที่ 

48.53ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน10หมู่บ้าน)

รายได้ 

48,499,581.81บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

34,319,399.00บาท

คณะผู้บริหาร 

1. นายนพดลณเชียงใหม่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2. นายฉัตรมงคลชัยวงค์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

3. นายอุบลยะไวทย์ณะวิชัย  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน12คน

หญิงจำนวน7คน
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องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วดำเนินงานในภารกิจต่างๆร่วมกับเครือข่าย

โดยยึดหลัก“พลังภาคีเครือข่ายในทุกระดับชั้น	ที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน”ซึ่งจะ

ทำให้ภารกิจต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้แม้จะมีงบประมาณ

ไม่เพียงพอโดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วได้แบ่งเครือข่ายในการทำงานออกเป็น

3ระดับได้แก่

4 ระดับภายในองค์กรประกอบไปด้วยหน่วยงานภายในต่างๆขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลดอนแก้วที่จะคอยสนับสนุนด้านบุคลากรทีมงานและองค์ความรู้มาร่วมในการดำเนิน

โครงการหรือภารกิจต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

4 ระดับในพื้นที่ กลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ประกอบไปด้วยกลุ่มและหน่วยงานต่างๆของรัฐ

ที ่อยู ่ในพื้นที ่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วซึ ่งถือว่าเป็นทุนที่สำคัญที่องค์การบริหาร

ส่วนตำบลดอนแก้วได้ชักชวนมาเป็นเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่

4 ระดับนอกพื้นที่ คือเครือข่ายที่อยู ่นอกพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

เป็นกลุ่มเครือข่ายที่มีความเชียวชาญหรือความชำนาญเฉพาะด้านที่สามารถเป็นแรงหนุนในการ

พัฒนาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วในด้านต่างๆเช่นด้านวิชาการด้านงบประมาณ

ด้านวัสดุอุปกรณ์รวมไปถึงด้านบุคลากรเป็นต้น

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วมีวิธีในการดำเนินการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือข่าย

เพื่อให้สามารถสร้างนวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการบ่มเพาะคนสาย

พันธุ์ดอนแก้ว(DonkaewDNA)โดยเริ่มจากคนในองค์กรและคนในพื้นที่เพื่อที่จะให้คนทั้ง

สองกลุ่มเกิดความเข้มแข็งและสามารถไปชักชวนโน้มน้าวภาคีเครือข่ายอื่นๆให้มาร่วมพัฒนา

พื้นที่อย่างบูรณาการโดยลักษณะของคนสายพันธุ์ดอนแก้วจะมีลักษณะดังนี้“ไม่ทุจริต จิตอาสา 

กล้านำ ทำสิ่งใหม่”ด้วยการดำเนินการของคนสายพันธุ์ดอนแก้วทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนแก้วประสบความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาพื้นที่จนได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ

สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที ่เป็นเลิศที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ			

ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย	รัฐ	เอกชน	และประชาสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว		

ได้แก่	

เครือข่ายป้องกันและควบคุมโรคตำบลดอนแก้ว 

ตำบลดอนแก้วเป็นเขตติดต่อกับอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ ่งมีการหลั่งไหลเข้าเมืองของ

ประชาชนนักท่องเทียวทั่วในประเทศและต่างประเทศและยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการกว่า

40หน่วยงานทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคติดต่อแพร่กระจายได้ง่ายหากไม่มีการเฝ้า

ระวังและป้องกันโรคที่ดีการตอบสนองต่อการเกิดโรคที่ทันเวลาและระบบสนับสนุนที่จำเป็น

ในปัจจุบันสถานการณ์โรคติดต่อและภัยสุขภาพในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

ที ่นับว่าเป็นวาระสำคัญที ่จะต้องให้ความสำคัญคือ“โรคไข้เลือกออก” และโรคอื ่นๆได้แก่

โรคไข้หวัดใหญ่ที่มีการระบาดในหน่วยงานโรคมือเท้าปากที่ระบาดในโรงเรียนและอาหารเป็นพิษ

พบในโรงเรียนเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นหน่วยงานหลักในพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบคือหน่วยงาน

ด้านการสาธารณะสุขในพื้นที่และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วและด้วยการทำงานในระยะ

เวลาอันสั้นอาจทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วเพียงองค์กรเดียวไม่สามารถจัดการกับ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกๆด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

จึงตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมโดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมดำเนินการ

โดยเริ ่มจากในชุมชนคือชุมชนประชาชนอาสาสมัครสาธารณสุขและอาสาปศุสัตว์ตำบล

ดอนแก้วเพื่อให้คนในพื้นที่ตระหนักถึงปัญหาและเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและ

ควบคุมโรคหลังจากนั้นก็ได้มีการแสวงหาเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว

ในการดำเนินงานเช่นโรงพยาบาลนครพิงค์สาธารณสุขอำเภอแม่ริมปศุสัตว์อำเภอแม่ริมเป็นต้น

จึงเกิดเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในตำบลดอนแก้วและมีการร่วม

ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

หน้าที่ของเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค

ตำบลดอนแก้ว

จากการดำเนินการสร้างเครือข่ายการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วส่งผล

ให้เกิดเครือข่ายในการทำงานอยู่3ระดับคือเครือข่ายภายในองค์กรเครือข่ายภายในพื้นที่และ

เครือข่ายภายนอกพื้นที่ซึ่งจะกล่าวถึงเครือข่ายเพียง2ระดับคือเครือข่ายภายในพื้นที่และ

เครือข่ายภายนอกพื้นที่ดังนี้
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เครือข่ายภายในพื้นที่   

1. โรงพยาบาลนครพิงค์ มีหน้าที่ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและให้การรักษา

พยาบาลรวมทั้งสนับสนุนประสานงานเครือข่ายพยาบาลในพื้นที ่จังหวัดเชียงใหม่อีกทั ้งยัง

ดำเนินการจัดระบบเฝ้าระวังโรคและคัดกรองโรคสนับสนุนกำลังพลและยานพาหนะสถานที่และ

วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน

2. โรงเรียนและสถานศึกษาในพื้นที่ทุกโรงเรียน มีหน้าที่ในการร่วมควบคุมโรคภายใน

โรงเรียนของตนโดยมีเครือข่ายครูทุกคนในโรงเรียนจะเป็นผู้คอยเฝ้าระวังประจำภาคนามและ

ยังสามารถร่วมคัดกรองโรคร่วมกับทีมพยาบาลได้

3. หน่วยงานอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ทำหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันการเกิดเหตุจมน้ำในอ่าง

เก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าโดยเป็นหน่วยในการการจัดการอบรม(Trainingcenter)ให้แก่เด็กและ

เยาวชนในการว่ายน้ำการลอยตัวและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในน้ำ

4. เครือข่ายภาคประชาสังคม ได้แก่อสม.อาสาปศุสัตว์(อสป.)และจิตอาสาในพื้นที่

รวมกันจัดระบบเฝ้าระวังป้องกันโรคในชุมชนของตนเองร่วมรณรงค์ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย

พ่นหมอกควันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯลฯ

5. กลุ่มจิตอาสาในพื้นที่ เช่นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มผู้สูงอายุผู้นำหมู่บ้านโดยกลุ่มเครือข่าย

เหล่านี ้จะไม่ได้มีหน้าที ่หลักในการดำเนินงานแต่เป็นกลุ่มที่จะคอยช่วยให้การสนับสนุนการ

ดำเนินงานเมื่อเกิดเหตุโรคระบาดขึ้นโดยการช่วยบริจาคทรัพย์สินเพื่อซื้อวัคซีนช่วยรณรงค์

การป้องกันโรคช่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นต้น

เครือข่ายภายนอกพื้นที่  

ได้แก่1)สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่2)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงใหม่3)สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ4)สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด5)สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

6)เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น7)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอแม่ริม

หน่วยงานเหล่านี้เป็นเครือข่ายที่คอยสนับสนุนความรู้ทางวิชาการการวิเคราะห์ข้อมูลการระบาด

ของโรคเพื่อหาทางควบคุมที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่องค์การบริหาร

ส่วนตำบลดอนแก้วไม่สามารถจัดซื ้อจัดจ้างได้รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านบุคลากรในการ

ดำเนินงานร่วมกัน

จากการบูรณาการร่วมกันของเครือข่ายป้องกันและควบคุมโรคตำบลดอนแก้วองค์การ

บริหารส่วนตำบลดอนแก้วมีหน้าที่เป็น“นักจัดการเครือข่ายเชิงพื้นที่” ในการป้องกันและควบคุม

โรคในพื ้นที ่อำนวยความสะดวกบริหารจัดการคนงานเงินและความรู ้ต่างๆเพื ่อให้การ

ดำเนินงานมีประสิทธิภาพรวมถึงการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทุกระดับอีกทั้งยังเป็น

หน่วยงานที่คอย“เสริมสร้างความเข้มแข็ง”ให้กับกลุ่มองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ให้มีศักยภาพ

ในการป้องกันและควบคุมโรคให้มีความพร้อมที่จะตอบโต้ต่อการแพร่กระจายของโรคติดต่อ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนนิงานเครอืขา่ยในการดำเนนิงานดา้นการปอ้งกนัและควบคมุโรค

ตำบลดอนแก้ว

จากการทำงานร่วมกับเครือข่ายส่งผลให้อัตราการแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออกลดลง

จากสถิติในปีพ.ศ.2548พบว่าในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วมีจำนวนผู้ป่วยเป็นโรคไข้

เลือดออกจำนวน79คนแต่ในปีพ.ศ.2561พบว่าสถิติผู ้ป่วยลดลงเหลือเพียงจำนวน6คน

รวมทั้งโรคไข้หวัดใหญ่ที่ในปีพ.ศ.2548มีจำนวนผู้ป่วย8คนแต่ในปีพ.ศ.2561ไม่พบผู้ป่วย

เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ซึ ่งแสดงให้เห็นว่าการทำงานของเครือข่ายมีการดำเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่ตอบโจทย์การเฝ้าระวังในทุกด้านสิ่งสำคัญที่ทำให้การดำเนิน

โครงการประสบความสำเร็จได้นั้นเกิดจากการดำเนินการของเครือข่ายที่มีการเชื่อมประสานข้อมูล

ระหว่างกันและมีการสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การดำเนินงานของเครือข่ายเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันนอกจากนี้การบริหารงานของคณะผู้บริหารที่มีการกระจายอำนาจในการดำเนินงาน

ให้เครือข่ายสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองโดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้านงบประมาณบุคลากรภารกิจและทรัพยากรต่างๆร่วมกับเครือข่าย

จนทำให้ประสบความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรม “เครือข่ายป้องกันและควบคุมโรคตำบล  

ดอนแก้ว” 

เครือข่ายวิทยาลัยจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  

จากสภาพปัญหาสังคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วที่เปลี่ยนแปลงลักษณะ

ของชุมชนจากชุมชนผสมผสานกึ ่งเมืองกึ ่งชนบทกลายเป็นชุมชนเมืองประกอบกับจำนวน

กลุ่มประชากรพิเศษซึ่งได้แก่ผู้ด้อยโอกาสสตรีกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยระยะ
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สุดท้ายผู้ป่วยจิตเวชผู้พิการเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและ

ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นอกจากนี้ยังพบว่า

ประชากรกลุ่มพิเศษในบางชุมชนถูกทอดทิ้งในช่วงเวลากลางวันเนื่องจากสมาชิกในครอบครัว

ต้องออกไปทำงานทำให้ขาดคนดูแลส่งผลให้กลุ่มประชากรพิเศษบางรายมีสุขภาพแย่ลง

จากปัญหาข้างต้นทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วได้นำเอาแนวคิดเร ื ่อง

“จิตสาธารณะ”มาใช้ในการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

สร้างสังคมแห่งการเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกันก่อให้เกิดเป็นนโยบายการบริหารจัดการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วที่มุ่งเน้นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตาม

วิสัยทัศน์การพัฒนาคือ“ดอนแก้วตำบลแห่งสุขภาวะ” นำมาซึ่งวิธีการจัดการปัญหาของชุมชน

โดยอาศัยกลไกการทำงานในรูปแบบของจิตอาสาที่ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง

การดำเนินโครงการเครือข่ายวิทยาลัยจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมีจุดเริ่มต้นจาก

การนำแนวคิดเรื่องจิตอาสาหรือจิตสาธารณะเข้าสู่เวทีกำกึ๊ดหรือลานระดมความคิดเห็นของตำบล

ซึ่งมีประชาชนผู้นำชุมชนท้องที่หรือกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคีเครือข่ายมาร่วมพูดคุยกันนำมาสู่

การสร้างความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายและขยายกลุ่มจิตอาสาให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นรวมทั้ง

สร้างจิตอาสารุ่นใหม่ที่มีทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถให้ความช่วยเหลือกลุ่มประชากร

พิเศษดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพของจิตอาสาและสร้างทักษะและความรู้ให้กับจิตอาสาหน้าใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วจึงจัดให้มีหลักสูตรวิทยาลัยอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นเพื่อ

ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในตำบลดอนแก้วร่วมสร้างและพัฒนาตำบลด้วยจิตอาสาเสริมสร้างและ

ขยายกลุ่มคนดีที่มีจิตอาสาในทุกกลุ่มวัยทั่วพื้นที่ตำบลดอนแก้วลักษณะการศึกษาจะเน้นทั้งส่วน

ทฤษฎีและภาคปฏิบัติผู้เข้าอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ร่วมกันได้มีการระยะเวลา

การอบรม30ช ั ่วโมงประกอบด้วยภาคทฤษฎี15ช ั ่วโมงและภาคปฏิบ ัต ิ15ช ั ่วโมง

โดยหลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาดังนี้

 1. วิชาความรู้ทั่วไปจิตอาสา

 2. วิชาสุขภาวะ4มิติ

 3. วิชาการดูแลผู้สูงอายุ

 4. วิชาการดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

 5. วิชาการปรับสภาพแวดล้อม

 6. วิชาความปลอดภัยในชุมชน

การจัดทำหลักสูตรวิทยาลัยอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้

หากขาดการทำงานร่วมมือกันในการทำงานของเครือข่ายในพื้นที่โดยแต่ละเครือข่ายมีบทบาทและ

หน้าที่ดังนี้

เครือข่ายในพื้นที่ 

1. ครูชุมชนมีหน้าที่ในการร่วมเป็นผู้สอนและให้ความรู้แก่ประชาชนด้านจิตอาสา

2. ภาคเอกช มูลนิธิ ร้านค้า สถานประกอบการ มีหน้าที่ในการร่วมต้อนรับเครือข่ายและ

ร่วมให้แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ฝนชุมชน

3. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนบุคลากรในการสอนประจำวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตอาสา

4. โรงพยาบาลนครพิงค์ ร่วมสนับสนุนบุคลากรในการสอนประจำวิชาสุขภาวะ4มิติ

วิชาการดูแลผู้สูงอายุและวิชาการดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

5. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมสนับสนุนบุคลากรในการสอน

ประจำวิชาการปรับสภาพแวดล้อมในที่พักอาศัย

6. พระสงค์ในตำบล ร่วมเป็นผู้สอนในหลักธรรมศาสนาเกี่ยวกับการให้และการเสียสระ

7. โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว และกองสวัสดิการสังคม ร่วมสนับสนุนบุคลากร

ในการสอนประจำวิชาสุขภาวะ4มิติ

เครือข่ายภายนอกพื้นที่  

1. สื่อมวลชล มีหน้าที ่ประชาสัมพันธ์งานเปิดวิทยาลัยเพื ่อให้ประชาชนได้รับทราบ

อย่างทั่วถึงและเชิญชวนให้มีผู้มาสมัครเข้ารับการเรียนการสอน

2. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุนทรัพยากร

ในการจัดการเรียนการสอน

จากการบูรณาการการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายที่กล่าวมาข้างต้นทำให้องค์การ

บริหารส่วนตำบลดอนแก้วสามารถจัดตั้งวิทยาลัยจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีการตั้ง

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯซึ่งประกอบด้วยภาคประชาชนภาคท้องที่ภาคท้องถิ่นและ
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ภาคีเครือข่ายอื่นๆและมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมจิตอาสาของตำบลดอนแก้วซึ่งในปัจจุบัน

มีจิตอาสาในพื้นที่ที ่จบตามหลักสูตรวิทยาลัยจิตอาสาตำบลดอนแก้วจำนวน220คนและผู้ที ่

ประสบปัญหาทางสังคมได้รับบริการช่วยเหลือจากทีมจิตอาสามืออาชีพแล้วจำนวน1,950ราย

ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กล่าวได้ว่าโครงการเครือข่ายวิทยาลัยจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยองค์การบริหาร

ส่วนตำบลดอนแก้วเป็นนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาด

เล็กที่ต้องการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายจิตอาสาให้เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยตนเองโดยการสร้าง

เครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่จนนำมาสู่การสร้างสรรค์โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชากรกลุ่มพิเศษที่มีปัญหาทางสังคมได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันได้

เครือข่ายการจัดการสุขภาพชุมชน : สถานีอนามัยถ่ายโอน 

จากการพระราชบัญญัติแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542ที่มีการกระจายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดระบบบริการ

สาธารณะด้านสาธารณสุขทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วต้องพัฒนาศักยภาพขององค์กร

เพื่อยกระดับบริการสาธารณะและพัฒนาบริการสาธารณะให้เทียบเท่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สากลโดยเริ ่มจากการลูกข่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพูนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในโครงการตำบลสุขภาวะเครือข่ายในช่วงปีพ.ศ.2552-2554และได้พัฒนาศักยภาพพื้นที่ของ

ตนเองจนถูกยกระดับให้เป็นแม่ข่ายในปีพ.ศ.2553สามารถยกระดับเครือข่ายตำบลสุขภาวะ

เป็นมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุขพร้อมทั้งถอดบทเรียนวิธีการทำงานจนได้เป็นองค์ความรู้

ที่ครอบคลุมสามารถถ่ายทอดให้แก่พื้นที่หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่สนใจ

จากการพัฒนาและยกระดับเครือข่ายตำบลสุขภาวะเป็นมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข

จนสามารถสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ไปยังหน่วยงานอื่นๆได้นั้นนำไปสู่การทำบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ(MOU)3ฝ่ายได้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพและองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วเพื่อสร้างการเรียนรู้การจัดการ

สุขภาพขุมชนเชิงพื้นที่ยกระดับการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะในพื้นที่ถ่ายโอน

สถานีอนามัยให้มีความครอบคลุมและพัฒนาศักยภาพทักษะของบุคลากรองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นบุคลากรสถานีอนามัยถ่ายโอนผู้นำอาสาสมัครให้สามารถออกแบบระบบบริการ

สาธารณสุขและบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพโดยมีการจัดทำหลักสูตร2หลักสูตรคือ

1)หลักสูตรการจัดการสุขภาพชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนสถานี

อนามัยและ2)หลักสูตรการบริหารงานท้องถิ ่นโดยมีกลุ ่มเป้าหมายเป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยท้องถิ่นจังหวัดรวมถึงท้องถิ่นอำเภอทั่วประเทศที่จะ

ต้องมาเข้ารับการอบรมจากมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข

หน้าที่ในการดำเนินงานของเครือข่าย

เครือข่ายภายในองค์กร 

1. โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้วเป็นโรงพยาบาลต้นแบบการถ่ายโอนสถานีอนามัย

ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงานเชิงรุกให้กับประชาชนทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ

ตามชุดสิทธิประโยชน์ของตนได้ครบถ้วนเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรออกแบบระบบการเรียนรู้

การบริหารจัดการพื้นที่และประสานงานติดตามเครือข่าย

2. กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม กองคลัง   

กองช่าง กองส่งเสริมการเกษตร และสำนักปลัดทำหน้าที่เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดบทบาท

หน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในการให้การสนับสนุนช่วยเหลืองานของสถานีอนามัยถ่ายโอน

เครือข่ายภายในพื้นที่  

1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี โรงพยาบาลนครพิงค์ ทำหน้าที ่ให้การสนับสนุน

วิทยากรในการเรียนรู้

2. กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ และปราชญ์ชาวบ้านมีหน้าที่เป็นวิทยากรแห่งเรียนรู้ต่างๆ

เครือข่ายภายนอกพื้นที่  

1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนเครือข่าย

สถานีอนามัยถ่ายโอนโดยให้การช่วยเหลือในการกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับ

ถ่ายโอนภารกิจฯจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการสุขภาพชุมชน:สถานีอนามัย

ถ่ายโอน

2. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ให้การสนับสนุนด้าน

งบประมาณ
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3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัย

ขอนแก่นมีหน้าที่ในการออกแบบหลักสูตร

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเครือข่ายจำนวน34แห่งและสถานีอนามัย

ถ่ายโอน43แห่งทำหน้าที่จัดหาบุคลากรเข้ารับการอบรมแห่งละไม่เกิน15คนร่วมเรียนรู้และ

สร้างนวัตกรรมในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วทำหน้าท ี ่ เป ็นศูนย์ฝ ึกอบรมภายใต้หลักสูตร

ManagementforHealthyCommunity(MHC)และเป็นโค้ชหรือพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาปัญหา

ด้านต่างๆเช่นด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างนวัตกรรมด้านการจัดระบบบริการเป็นต้น

และยังเป็นศูนย์กลางในการประสานงานเชื ่อมต่อระหว่างเครือข่ายด้วยกันกับกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุข

ผลการดำเนินงานของเครือข่ายการจัดการสุขภาพชุมชน:สถานีอนามัย

ถ่ายโอน

จากการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายทั้ง3หน่วยงานที่ต้องการพัฒนาศักยภาพองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้มีทักษะเชี่ยวชาญและเกิดการแลกเปลี่ยน

เร ียนรู ้ระหว่างเครือข ่ายส่งผลให้ม ีเคร ือข ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเข ้ามาเร ียนรู ้

การดำเนินงานสถานีอนามัยถ่ายโอนทั ้งหมด35ตำบลจำนวนคนทั ้งสิ ้น352คนเกิดเป็น

เครือข่ายถ่ายโอนสถานีอนามัยและจากเครือข่ายที่เข้ามาเรียนรู้ทั้งหมด35ตำบลมีตำบลที่จัดทำ

ระบบการจัดการสุขภาพสำเร็จ28แห่งได้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกว่า510คนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี

ต่อประชาชนคือเกิดอาสาสมัครที่มีบทบาทสำคัญและเป็นตัวแทนของประชาชนกว่า220คน

เกิดต้นแบบจิตอาสาในการดูแลพื ้นที ่ด ้วยตนเองและที ่สำคัญคือประชาชนมีสุขภาพที ่ด ี

ร่างกายแข็งแรงผู้ป่วยที่มีสภาวะติดบ้านติดเตียงได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง100เปอร์เซ็นต์และ

ประชาชนทุกกลุ ่มว ัยได้เข ้าถ ึงส ิทธ ิประโยชน์ของตนเองอย่างทั ่วถ ึงและได้ร ับการดูแล

อย่างครอบคลุม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่      
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

ตำบลนาพู่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี41150

โทรศัพท์0-4221-9917โทรสาร0-4221-9917

ประชากร  

12,587คน(ชาย6,284คนหญิง6,303คน)

พื้นที่ 

59ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน17หมู่บ้าน)

รายได้ 

29,999,411.50บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

33,223,411บาท

คณะผู้บริหาร 

1.นายอำนวยอินทรธิราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่

2. นายวิจิตรมีเงิน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่

3. นายณิชพนอุดมศรีภ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน24คน

หญิงจำนวน10คน





องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ นับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่เป็นแบบอย่าง

ในการบริหารงานทั ้งในระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศจากการดำเนินงาน

ในโครงการต้นแบบต่างๆเช่นโครงการนวัตกรรมไข่ไก่ไอโอดีนเพื่อแก้ไขปัญหาโรคเอ๋อและโรค

ขาดสารไอโอดีนอย่างยั่งยืนโรงเรียนผู้สูงอายุฯจากวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคือ	“เศรษฐกิจ		

พอเพียง	บ้านเมืองน่าอยู่	รู ้ค่าการศึกษา	พัฒนาสุขภาพอนามัย”โดยยึดหลักแนวทางพัฒนา

ที่สำคัญได้แก่

 4 ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง

 4 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

 4 ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสีเขียว

 4 ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน

  ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทำงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในรูปแบบบริหาร

ราชการเชิงบูรณาการและหลักธรรมาภิบาล

 4 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

 4 ลดขั้นตอนและปรับเปลี่ยนแนวทางในการให้บริการเป็นแบบขั้นตอนเดียวรวดเร็ว

ถูกต้อง

ทั้งนี้ในการดำเนินงานการพัฒนาหรือการดำเนินกิจกรรมต่างๆแม้มีข้อจำกัดมากมาย

ในการดำเนินงานเช่นข้อจำกัดด้านกฎหมายข้อจำกัดด้านงบประมาณข้อจำกัดด้านบุคลากร

ข้อจำกัดด้านความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆเป็นต้นองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่จึงจำเป็นต้อง

อาศัยเครือข่ายภายนอกองค์กรทั ้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที ่มีศักยภาพ

ความเชี่ยวชาญมาร่วมกันพัฒนาในพื้นที่โดยมีเป้าหมายในการทำงานที่เหมือนกันคือมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ทำให้ต้องปรับเปลี่ยน

วัฒนธรรมการทำงานปรับโลกทัศน์การนำเทคโนโลยีให้เข้ากับสังคมตำบลนาพู่ในการดำรงชีพ

ต่างๆมีการใช้ทรัพยากรในพื้นที่มาเป็นทุนดำเนินงานเช่นภูมิปัญญาท้องถิ่นทุนทางสังคมฯลฯ

และเป็นตัวกลางสำคัญที่ขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเป้าหมายให้ประชาชนมีความสุขมั่งคั่ง

ยั่งยืนต่อไป

สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที ่เป็นเลิศที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ			

ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย	รัฐ	เอกชน	และประชาสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่	

ได้แก่	
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เครือข่ายเสริมสร้างรายได้ ปลดหนี้สิน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตำบลนาพู ่เป็นสังคมเกษตรกรรมชาวบ้านทั ่วไปมีอาชีพทำไร่ทำนาเลี ้ยงสัตว์และ

บางส่วนทำงานรับจ้างในตัวเมืองทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ว่างงานในช่วงนอกฤดูการทำนาเนื่องจาก

เกษตรกรส่วนใหญ่ทำการผลิตในลักษณะเกษตรเชิงเดี่ยวพึ่งพาผลผลิตทางการเกษตรเพียง

ชนิดเดียวเช่นทำนาอย่างเดียวเลี ้ยงสัตว์อย่างเดียวดังนั ้นเมื ่อราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

จึงได้รับผลกระทบที่รุนแรงเนื่องจากไม่มีรายได้จากส่วนอื่นมาชดเชยอีกทั้งประชาชนบางส่วน

เป็นหนี้ทั ้งในระบบและนอกระบบซึ่งเป็นปัญหาต่อการดำรงชีวิตของครอบครัวอันจะส่งผล

ให้เกิดปัญหาของสังคมที่หลากหลายต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่และภาคีเครือข่ายได้ตระหนักถึงปัญหาความไม่มั่นคงด้าน

รายได้ของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาพู่จึงได้ริเริ่มกระบวนการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักปรัชญา

“เศรษฐกิจพอเพียง”ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รัชกาลที่9เป็นแนวทางให้ประชาชนได้พึ่งพาตนเองและเป็นการสร้างความมั่นคงของรายได้ใน

อนาคตองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ได้ผลักดันให้เกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาอาชีพ

เกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้ระดมความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการ

สร้างองค์ความรู้และแนวทางการดำเนินชีวิตของครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการจากนั้นได้จัดอบรม

ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่การปลูกพืชเศรษฐกิจการเลี้ยงสัตว์การทำปุ๋ยหมักชีวภาพฯและ

ฝึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อลดปัญหาหนี้สินพร้อมทั้งมีการติดตามผล

และให้คำปรึกษาแก่ผู ้เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดซึ ่งส่งผลให้ผู ้เข้าร่วมโครงการมีสภาพ

ความเป็นอยู่ดีขึ้นรายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้นรายจ่ายและปัญหาหนี้สินลดลงจึงอยากให้มีการ

แบ่งปันความรู ้และประสบการณ์แก่เกษตรกรรายอื ่นๆโดยได้มีการจัดตั ้งคณะกรรมการ

ศูนย์ถ่ายทอดความรู้และขยายเครือข่ายไปในแต่ละหมู่บ้านให้เกษตรกรได้แบ่งปันความรู้และ

ประสบการณ์จากการนำศาสตร์พระราชาและโครงการพระราชดำริมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง

ให้กับประชาชนที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้สามารถนำแนวทางไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมพึ่งพา

ตนเองได้

การดำเนินงานดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของ

ประชาชนในพื้นที่ไม่ใช่การดำเนินงานแต่เพียงลำพังหากเป็นการขับเคลื่อนที่อาศัยพลังเครือข่าย

ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนร่วมกันโดยแบ่งบทบาทหน้าที่การดำเนินงานด้านต่างๆดังนี้

สมาชิกเครือข่าย บทบาท 

เครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย(กศน.)อำเภอเพ็ญ

-ให้ความรู ้และทักษะการปฏิบ ัต ิตามแนวหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาการอำเภอเพ็ญ -ให้ความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนตลอดจนการวางแผน
การใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมระหว่างรายรับและรายจ่ายในแต่
ละวัน

สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ -ให้ความรู ้ด ้านเทคโนโลยีเกษตรแบบผสมผสานและ
เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการเกษตรให้ชำนาญ

สำนักงานปศุสัตว์อำเพ็ญ -ให้ความรู้หลักการเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการดำเนิน
กิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสมกับ
ภูมิสังคมปรับเปลี่ยนการผลิตการเกษตรไปสู่การผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี - ให ้ความรู ้ กลยุทธทางการตลาดการใช ้ เทคโนโลย ี
ที่เหมาะสมราคาเหมาะสมและถูกต้องกับสถานการณ์

กลุ่มอาชีพวิถีพอเพียงตำบลนาพู่
วิสาหกิจชุมชนดอกกระเจียวหวาน
บ้านดอนยาง
กลุ ่มนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาพู่
กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ตำบลนาพู่

-ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาชีพต่างๆภายในตำบล
นาพู่แบบบูรณาการ
-ช ่วยเหล ือสน ับสนุนและถ ่ายทอดองค ์ความรู ้ตาม
ความเชี ่ยวชาญเฉพาะเช่นปุ ๋ยอินทรีย์น้ำหมักอินทรีย์
การปรับปรุงดินการเลี้ยงใส้เดือนฯลฯ

จากผลการดำเนินงานของเครือข่ายเสริมสร้างรายได้ปลดหนี้สินโดยใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ประชาชนตำบลนาพู่มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ถูกต้องและสามารถบูรณาการการทำเกษตรแบบผสมผสานให้เข้ากับพื้นที่ของตนเองเกษตรกร

รู้จักการแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนอย่างเหมาะสมและใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดจากที่มีอยู่

เดิมได้เป็นอย่างดีสามารถปลูกพืชผักขายและบริโภคเองในครัวเรือนและเลี้ยงสัตว์ซึ่งสามารถ

สร้างรายได้ลดรายจ่ายมีอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนอย่างเพียงพอและยังมีการแบ่งปัน

แลกเปลี่ยนผลผลิตของตนเองให้กับครัวเรือนและชุมชนใกล้เคียงนอกจากนี้ยังเกิดการรวมกลุ่ม

ของเกษตรกรปลูกพืชพันธุ์เศรษฐกิจเป็นวิสาหกิจขนาดย่อมและร่วมกันสร้างการเรียนรู้เรื่องการใช้

ปุ๋ยหมักชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีที่ส่งผลให้เกิดปัญหาในการสร้างต้นทุนในการผลิตและ

ผลเสียทางระบบนิเวศของชุมชนได้ในระยะยาว
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ผลที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมของครัวเรือนที่เข้าร่วมเครือข่ายเสริมสร้างรายได้ปลดหนี้สิน

โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติอย่างจริงจังนั้นทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ80

และมีรายจ่ายน้อยลงร้อยละ86.67จำนวนหนี้สินในครัวเรือนลดลงร้อยละ100สามารถใช้หนี้ได้

ตามกำหนดคิดเป็นร้อยละ100สามารถปลดหนี้ได้ร้อยละ16.67จำนวนหนี้สินในครัวเรือนลดลง

คิดเป็นร้อยละ100สามารถใช้หนี้ได้ตามกำหนดคิดเป็นร้อยละ100และสามารถปลดหนี้ได้

จำนวน5ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ16.67รวมทั้งเกิดศูนย์การเรียนรู้ถ่ายทอดการดำเนินชีวิตตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถึงจำนวน20ศูนย์ทำให้เกิดการขยายผลไปสู่ประชาชนทั่วไปให้มี

ความสนใจเรียนรู ้ด้านการเกษตรตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตลอดจนการสร้างคุณภาพชีวิตของตนเองให้มีความอยู ่ดีกินดีมีความสุขเป็นอีกแรงพลัง

ใ น

การขับเคลื่อนชุมชนให้มีความเข็มแข็งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

เครือข่ายร่วมเฝ้าระวังโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ 

จากฐานข้อมูลประชากรในปี2560ตำบลนาพู่มีประชากรจำนวนทั้งหมด12,564คนเป็น

ผู้สูงอายุจำนวน1,489คนคิดเป็นร้อยละ11.85ของจำนวนประชากรทั้งหมดซึ่งปัญหาที่พบใน

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่คือปัญหาโรคประจำตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคความดัน

โลหิตสูงโรคหัวใจโรคไตโรคข้อเสื่อมที่ทำให้เกิดภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของผู้สูง

อายุเช่นการเจ็บป่วยจากพฤติกรรมส่งผลทำให้เกิดการเจ็บป่วยทั้งด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้

และป้องกันไม่ได้รวมทั้งโรคพื้นฐานที่ผู ้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้โรคบางอย่างเกิดจาก

พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์เช่นการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องขาดการออกกำลังกายอย่าง

สม่ำเสมอซึ่งจะส่งผลนำไปสู่ภาวะพึ่งพาที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ในการดำรงชีวิตเป็นภาระในการ

ดูแลของคนในครอบครัวที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี ่ยวข้องดำเนินการแก้ไข

ปัญหาโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุโดยการตรวจคัดกรองความเสี่ยงเพื่อค้นหาโรคเรื้อรังในระยะเริ่มต้น

โดยผ่านโรงเรียนผู ้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพู ่ที ่ดำเนินการอบรมให้ความรู ้

สร้างทักษะที่จำเป็นและพัฒนาพฤติกรรมด้านสุขภาพให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้

ผู ้สูงอายุสามารถดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ตนเองครอบครัวและชุมชนได้

ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นจะต้องดำเนินการเสริมสร้างและพัฒนาพฤติกรรมด้านสุขภาพ

ที่สำคัญช่วยให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะห่างไกลโรคโดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือการสร้างสุขภาพที่ดี

ให้กับผู ้สูงอายุที ่มีภาวะเป็นโรคเรื ้อรังและลดปัญหาการเกิดโรคเรื ้อรังในระยะยาวโดยใช้

กระบวนการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนให้การดำเนินงาน

ให้ห่างไกลโรคให้บรรลุผลสำเร็จโดยมียุทธศาสตร์คือการส่งเสริมให้มีความรู้มีทักษะในการดูแล

ตนเองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ตระหนักดีว่าการดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ

เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญแต่ไม่อาจดำเนินการได้เองโดยลำพัง

จำเป็นอย่างยิ ่งที ่ต ้องอาศัยเครือข่ายจากทุกภาคส่วนทั ้งจากหน่วยงานรัฐด้านการศึกษา

สาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์รวมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลนาพู่บูรณาการการทำงาน

ร่วมกันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นมาเพื่อดูแลผู้สูงอายุ

ที่มีภาวะเสี่ยงโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื่อรังอย่างเป็นเครือข่ายด้วยร่วมมือกับภาคี

ที่เกี่ยวข้องดังนี้

สมาชิกเครือข่าย บทบาท 

วิทยาลัยบรมราชชนนีอุดรธานี  

จังหวัดอุดรธานี 

-ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการการวิจัยการพัฒนา
การวัดผลประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู ้การฝึกภาค
ปฏิบัติของคณะครูอาจารย์นักศึกษา

-สนับสนุนวิทยากรด้านสันทนาการการดูแลสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ทักษะการดำรงชีวิตใน
สังคม

-ระดมทุนทรัพยากรศักยภาพในการขับเคลื่อนโรงเรียน
ผู้สูงอายุ

การศึกษานอกระบบและการศึกษา  

ตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอเพ็ญ 

-ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทั้งในและนอกระบบการศึกษา

-สนับสนุนวิทยากรด้านการสันทนาการการฝึกอาชีพภาษา
และเทคโนโลยี

-ระดมทุนทรัพยากรศักยภาพในการขับเคลื่อนโรงเรียน
ผู้สูงอายุ
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สมาชิกเครือข่าย บทบาท 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ตำบลบ้านหลวง 

-ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการกิจกรรมการเรียนรู ้
การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตตลอดจนการป้องกัน
การรักษาการส่งเสริมสุขภาพ

-สนับสนุนวิทยากรด้านสันทนาการการดูแลสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตกิจกรมกลุ ่มสัมพันธ์ท ักษะการดำรงชีว ิต
ในสังคม

-ระดมทุนทรัพยาการศักยภาพในการขับเคลื่อนโรงเรียน
ผู้สูงอายุ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ   

จังหวัดอุดรธานี 

-ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการกิจกรรมการเรียนรู ้
การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตตลอดจนการป้องกัน
การรักษาการส่งเสริมสุขภาพสนับสนุนวิทยากรด้าน
สันทนาการการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์ทักษะการดำรงชีวิตในสังคม

-ระดมทุนทรัพยากรศักยภาพในการขับเคลื่อนโรงเรียน
ผู้สูงอายุ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดอุดรธานี 

-ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการกิจกรรมการเรียนรู ้
ตลอดจนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการส่งเสริม
อาชีพการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรง
ชีวิตของผู้สูงอายุ

-สนับสนุนวิทยากรด้านสันทนาการกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ทักษะการดำรงชีวิตในสังคมสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-ระดมทุนทรัพยาการศักยภาพในการขับเคลื่อนโรงเรียน
ผู้สูงอายุ

สโมสรโรตารี่อุดรธานี -ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ก ิจกรรมโรงเร ียนผู ้สูงอายุ
ประสานงานแหล่งเร ียนรู ้ว ิทยากรจิตอาสาตลอดจน
หน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้องกับการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของ
ผู้สูงอายุ

หอการค้าอุดรธานี -ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ก ิจกรรมโรงเร ียนผู ้สูงอายุ
ประสานงานแหล่งเร ียนรู ้ว ิทยากรจิตอาสาตลอดจน
หน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้องกับการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของ
ผู้สูงอายุ

สมาชิกเครือข่าย บทบาท 

กลุ่มข้าราชการบำนาญตำบลนาพู่ -ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู ้สูงอายุ
การขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุการเป็นวิทยากรจิตอาสา
บริหารจัดการให้เกิดความเข้มแข็งประสานกับหน่วยงาน
ที ่เกี ่ยวข้องในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้ตลอดจน
การปรับปรุงแนวทางการดำเนินกิจกรรม

ชมรมผู้สูงอายุตำบลนาพู่ -ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู ้สูงอายุ
การขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุการเป็นวิทยากรจิตอาสา
ในการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นประสานปราชญ์ชาวบ้าน
ด้านต่างๆหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันให้ความรู้ประสานงาน
และเผยแพร่กิจกรรมโรงเรียนผู ้สูงอายุให้สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุในตำบลนาพู่ได้รับข้อมูลข่าวสาร

สมาคมผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี -ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู ้สูงอายุ
การขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุการเป็นวิทยากรจิตอาสา
มาให้ความรู้ตามความเหมาะสมประสานหน่วยงานองค์กร
ภาครัฐเอกชนสังคมและเข้ามามีส ่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาพู่ -เป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้สูงอายุในกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
-เป็นวิทยากรจิตอาสาด้านการสันทนาการและกลุ่มสัมพันธ์

กลุ่ม อผส. และ อสม. ในตำบลนาพู่ -เป็นจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ
-ติดตามและคอยเฝ้าระวังดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงต่อ
การเป็นโรคเรื้อรังเป็นวิทยากรจิตอาสาในการดูแลสุขภาพ
และการออกกำลังกาย

เครือข่ายร่วมเฝ้าระวังโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุนี้มีการดำเนินงานร่วมกันซึ่งมีการร่วมกันรับ

ผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละเครือข่ายจัดกิจกรรมลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังที่เหมาะสมกับ

แต่ละบุคคลโดยการวางแผนร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายกับจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุโดยดำเนินการ

ผ่านโรงเรียนผู้สูงอายุดังนี้

1.ประชุมคณะทีมงานเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาโรคความดันเบาหวานและผู้มีภาวะ

เสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ
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2.สำรวจเก็บข้อมูลคัดกรองภาวะโรคความดันเบาหวานประมวลค่าBMIในผู้สูงอายุ

โดยเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานีและรับสมัครกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ

3.เครือข่ายระดมสรรพกำลังให้ความรู้เฝ้าระวังติดตามเสริมทักษะการดำเนินชีวิต

การคัดกรองโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องโดยผ่านกระบวนการโรงเรียนผู้สูงอายุและขยายผลสู่ผู้สูงอายุ

ที่มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังในเขตตำบลนาพู่

4.เครือข่ายสร้างหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ

ขยายผลการพัฒนาชุมชนสู่ผู้สูงอายุพร้อมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลวัดผลและประเมินผลการจัดทำ

กิจกรรมให้เหมาะกับบริบทในพื้นที่

5.สร้างวิทยากรในพื้นที ่เพื ่อเพิ ่มศักยภาพในการเป็นวิทยากร/กระบวนการในการ

ถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่องในโรงเรียนผู้สูงอายุจำนวน40คน

6.ติดตามและประเมินผลเป็นระยะวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโดยการร่วมมือของ

กลุ ่มเป้าหมายและการทำงานในพื ้นที ่ของเครือข่ายตลอดจนการสร้างความเข้าใจในทักษะ

การปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง

7.ขยายผลไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้การลดและแก้ไขปัญหา

โรคเรื้อรังในผู้สูงอายุมีจำนวนและสถิติลดน้อยลงอันจะส่งผลให้ชุมชนมีการดูแลซึ่งกันและกัน

อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ผลการดำเนินงานของเครือข่ายร่วมเฝ้าระวังโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ 

จากข้อมูลผู ้สูงอายุที ่ เข ้าข่ายเป็นโรคเรื ้อรังและได้เข้าร ่วมโครงการจำนวน30คน

ได้ผลดังนี้

1.ผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีค่าความดันโลหิตลดลงจำนวน25คน

คิดเป็นร้อยละ83.33และหายจากโรคความดันโลหิตจำนวน5คนคิดเป็นร้อนละ16.66ของ

กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

2.ผู้สูงอายุที่เสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังสามารถลดและหยุดรับประทานยารักษาจำนวน5คน

คิดเป็นร้อยละ16.66และหายจากภาวะเสี่ยงโรคเรื้อรังจำนวน4คนคิดเป็นร้อยละ13.33

3.มีจิตอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจำนวน60คน

4.ผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าดัชนีมวลกาย(BMI)จากผิดปกติกลับเป็นปกติจำนวน4คน

คิดเป็นร้อยละ13.33

5.ผู้สูงอายุอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการมีค่าความดันโลหิตลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนจำนวน

25คนคิดเป็นร้อยละ83.33และหายจากโรคความดันโลหิตสูงและหยุดรับประทานยาคิดเป็น

ร้อยละ13.33ของจำนวนผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

6.ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมกับตนเองไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องการกินอาหารการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเองการป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อน

ในผู้สูงอายุอีกทั้งผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมแก้ไขปัญหาโรคเรื้อรัง

ทำให้เกิดความสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์

7.มีผู้สูงอายุเข้าร่วมเป็นจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังซึ่งกันและกัน

เพิ่มขึ้นซึ่งได้นำความรู้ทักษะประสบการณ์ตลอดจนแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันถ่ายทอดช่วย

เหลือกันทำให้สังคมผู้สูงอายุเกิดความใกล้ชิดกันผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้ไม่เป็นภาระของ

สังคม
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รางวัลพระปกเกล้า2561
เกียรติภูมิท้องถิ่น 



 
ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 18 กับ “รางวัลพระปกเกล้า”  

รางวัลอันทรงเกียรติ ที่มีอายุยาวนานที่สุดในประเทศไทย  
ที่มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศและโดดเด่น 



วัตถุประสงค์ 

สถาบันพระปกเกล้าในฐานะเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของ

ประธานร ัฐสภาม ีพ ันธกิจในการส่งเสร ิมและพัฒนาความรู ้และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานที่มั่นคง

ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศ

เกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2544เป็นต้นมาซึ่งให้ความสำคัญกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนต่อมาในปี2552สถาบันฯได้ขยายรางวัลพระปกเกล้าให้ครอบคลุมการดำเนินงานของ

ท้องถิ่นอาทิการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการท้องถิ่นการเสริมสร้างสันติสุขและ

ความสมานฉันท์ในท้องถิ่นและการเสริมสร้างเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆในการดำเนินงานพัฒนา

ท้องถิ่นเป็นต้น

ในปี	2561	สถาบันพระปกเกล้า	แบ่งรางวัลพระปกเกล้า	ออกเป็น	3	ประเภทรางวัล	

ได้แก่	
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ประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์  
เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิด

ประชาชนในพื้นที่มากที่สุดซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลรักษาความสงบตลอดจนปลุกจิตสำนึก

แห่งพลังความสามัคคีของคนในพื้นที่ได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานในการเสริมสร้างสันติสุขและ

ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะก่อให้เกิดความสันติสุขสมานฉันท์

ในระดับชาติ

กรอบแนวคิดสำคัญ 













ประเภทที่ 3 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่บริหาร

จัดการท้องถิ ่นให้สามารถร่วมมือกับเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆในพื ้นที ่ได้แก่ภาครัฐ

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ร่วมกัน

กรอบแนวคิดสำคัญ 







ด้าน
ความโปร่งใส
และส่งเสริม

การมีส่วนร่วม
ของประชาชน

6.โครงการโดดเด่น
เป็นเลิศด้านความ

โปร่งใสและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน

1.การจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

2.การจัดทำ
โครงการ
และบริการ
สาธารณะ

3.การบริหาร
การเงินการคลัง
ท้องถิ่น

4.กิจการ
สภาท้องถิ่น

5.
การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร

และการ
รับเรื่อง
ร้องเรียน
ร้องทุกข์

ประเภทที่ 1  
รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ 

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ประเภทที่ 2  
รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ               

ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ 
 

ประเภทที่ 3  
รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ 

ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 


ประเภทที่ 1  
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

เพื ่อส่งเสริมและกระตุ ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นตระหนักถึงความสำคัญของ

หลักธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความโปร่งใสในการบริหารงาน

และหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรอบแนวคิดสำคัญ 

ด้านการ
เสริมสร้าง

เครือข่ายรัฐเอกชน
และประชาสังคม

1.
ตัวชี้วัด

ขั้นพื้นฐาน

2.การจัด
องค์กรเพื่อ

เสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ

เอกชน
และประชา-
สังคม

3.
การส่งเสริม

ศักยภาพ
และความ
เข้มแข็งของ

ประชาชน

4.
โครงการ

ความร่วมมือ
ระหว่างเครือข่าย
รัฐเอกชน

และประชา
สังคม

ที่เป็นเลิศ

ด้าน
การเสริมสร้าง

สันติสุข
และความ
สมานฉันท์

1.
ตัวชี้วัด

ขั้นพื้นฐาน

2.การจัด
องค์กรเพื่อ

เสริมสร้าง
สันติสุข

และความ
สมานฉันท์


3.

การส่งเสริม
ศักยภาพ

และความ
เข้มแข็งของ

ประชาชน

4.
โครงการ
ที่โดดเด่น

เป็นเลิศด้าน
การเสริมสร้าง
สันติสุขและ

ความ
สมานฉันท์
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 2)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์สถาบันฯ

ที่www.kpi.ac.th

ขั้นที่2ประเมินคุณสมบัติขั้นต้น

คณะวิจัยฯทำการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วม

โครงการทั้งหมดโดยพิจารณาให้คะแนนจากเกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนา

(แยกตามประเภทรางวัลฯ)ในขั ้นนี ้หลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณาที ่เกี ่ยวข้อง

ซึ ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจัดส่งให้แก่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯจะได้รับการ

ตรวจสอบและให้คะแนนอย่างถี่ถ้วน

ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นภารกิจที่บังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกระทำหรือ

ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามระเบียบและกฎหมายเช่นแต่งตั้งตัวแทนประชาชนเป็น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเปิดเผยรายรับรายจ่ายการจัดทำแผนการจัด

ซื้อจัดจ้างเป็นต้นหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่มีการปฏิบัติตามตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานตัวใด

ตัวหนึ่งแล้วจะถือได้ว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในขั้นต้น

ตัวชี้วัดขั้นพัฒนาเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงวิธีการหรือแนวทางการดำเนินงานตามอำนาจ

หน้าที่ที่มีการพัฒนาและมีความก้าวหน้ามากขึ้นรวมทั้งมีความเข้มข้นในด้านการปฏิบัติงานก่อให้

เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นในชุมชนท้องถิ่น

“ทั้งนี้	ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนาที่กล่าวมานั้น	จะถูกนำมาแปลงเป็น		

ข้อคำถามในใบสมัครการเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า	ในแต่ละประเภท	ซึ่งจะมีการ		

คิดคะแนนที่ให้น้ำหนักแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมในแต่ละตัวชี้วัด”	

ขั้นที่3ประเมินคุณสมบัติเฉพาะประเด็นแบ่งเป็น

ขั้นที่ 3.1 การประเมินความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 

คณะวิจัยฯได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยการใช้แบบสอบถามในการ

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็น

ต่างๆ

หลักเกณฑ์ 
การมอบรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า 

การมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในด้านต่างๆที ่กล่าวมา

แบ่งการมอบรางวัลพระปกเกล้าออกเป็น2ระดับคือ

% โล่รางวัลพระปกเกล้า พร้อมใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า 

 มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ

  แล้วว่ามีความเป็นเลิศในด้านนั้นๆ

% ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า 

 มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ

  แล้วว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้	ในด้านนั้นๆ

กระบวนการประเมินและคัดเลือก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า 2561 

การประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมอบรางวัลพระปกเกล้าและ

ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้ามีกระบวนการหลักดังนี้

ขั้นที่1รับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในโครงการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้าประจำปี2561

โดยกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้าพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการ

พิจารณาตามที่ได้กำหนดไว้ในใบสมัคร

ทั้งนี ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า

ประจำปี2561ได้เพียง1ประเภทรางวัลเท่านั้นโดยทำการเลือกประเภทรางวัลฯตามที่ได้กำหนด

ไว้ในหน้าแรกของใบสมัครและต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภท

ของรางวัลฯซึ ่งมีการแยกประเภทรางวัลฯไว้แล้วในใบสมัครส่วนต่างๆซึ ่งองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นสามารถนำใบสมัครมาจาก2ช่องทางสำคัญได้แก่

 1)สถาบันฯจัดส่งใบสมัครให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งโดยตรง
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ผลการตัดสิน
ของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 

เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561 

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

จำนวน�แห่ง

 1. เทศบาลนครภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

 2.เทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลา

 �.เทศบาลเมืองลำพูนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน

 �.เทศบาลตำบลป่าไผ่อำเภอลี้จังหวัดลำพูน

 5.เทศบาลตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลย

 6.องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนอำเภอเสิงสางจังหวัดนครราชสีมา

 �.องค์การบริหารส่วนตำบลตำนานอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง

 �.องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี

 �.องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง



ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์

จำนวน2แห่ง

1.เทศบาลตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์

2.เทศบาลตำบลท่าสาปอำเภอเมืองจังหวัดยะลา



รางวัลพระปกเกล้า
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศประจำปี2561

ข้ันท่ี 3.2 การประเมินการดำเนินโครงการและกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

คณะว ิจ ัยฯได ้ดำเน ินการเก ็บรวบรวมข ้อมูลภาคสนามโดยการสนทนากลุ ่ม

การสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่การดำเนินงานของโครงการและ

กิจกรรม

ขั้นที่4คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯทำการศึกษาข้อมูลในพื้นที่

ในขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นหลังจากคณะวิจัยฯนำเสนอผลคะแนนที่ได้จากการประเมินตาม

ขั ้นที่2และ3ซึ ่งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯจะมีการประชุมเพื่อกำหนดการลงพื้นที่

ประเมินจริงในภาคสนามโดยเกณฑ์ในการพิจารณาประเมินขั้นนี้พิจารณาจาก

 1) การนำเสนอผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 2) การสังเกตสภาพท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสภาพท่ัวไปของเมืองโดยรวม

 3) การเยี่ยมชมโครงการและกิจกรรมตัวอย่างที่ดี

ขั้นที่5ประชุมคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัล

พระปกเกล้า2561

เมื ่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯทำการศึกษาข้อมูลในพื ้นที ่แล้วได้จัดให้มี

การประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่และพิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใด

มีความเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลพระปกเกล้าในฐานะที่มี“ความเป็นเลิศ”และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแห่งใดที่“ผ่านเกณฑ์”และสมควรได้รับใบประกาศเกียรติของคุณสถาบันพระปกเกล้า

ทั้งนี้ในการพิจารณาของคณะกรรมการฯจะมีการพิจารณาโดยนำข้อมูลการร้องเรียน

ที่ได้จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ(ป.ป.ช.)คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.)และ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นกระทรวงมหาดไทยในประเด็นเรื ่องการทุจริตและความ

ไม่โปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมด้วย
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ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ประจำปี2561



ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

จำนวน�แห่ง

 1.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 2.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

 �.เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ

 �.เทศบาลตำบลวังกะอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี

 5.เทศบาลตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์

 6.เทศบาลตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี

 �.เทศบาลตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

 �.เทศบาลตำบลโพตลาดแก้วอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี

 �.องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง





ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์

จำนวน1แห่ง

 1.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์อำเภอนาด้วงจังหวัดเลย

ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคม

จำนวน11แห่ง

 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 2.เทศบาลเมืองบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี

 �.เทศบาลตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่น

 �.เทศบาลตำบลบ้านแฮดอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่น

 5.เทศบาลตำบลชมภูอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่

 6.เทศบาลตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูน

 �.เทศบาลตำบลป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน

 �.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขืออำเภอพลจังหวัดขอนแก่น

 �.องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

10.องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง

11.องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูล
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รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561 

ประเภทที่1
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน



ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคม

จำนวน�แห่ง

 1.เทศบาลเมืองมหาสารคามอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม

 2.เทศบาลเมืองยโสธรอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร

 �.เทศบาลตำบลท่าคันโทอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์

 �.เทศบาลตำบลพุเตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์

 5.องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น

 6.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองธงอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุง

 �.องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นกอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี
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ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต83000

โทรศัพท์0-7622-2932โทรสาร0-7622-2932

ประชากร  

ประชากร79,881คน(ชาย36,916คนหญิง42,965คน)

พื้นที่ 

12.56ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน22ชุมชน)

รายได้ 

755,282,196.46บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

466,813,756บาท

คณะผู้บริหาร 

1.นางสาวสมใจสุวรรณศุภพนา  นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

2.นายพงษ์สิงห์ณนคร  ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต

3.นายธวัชชัยทองมั่ง   ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน17คน

หญิงจำนวน5คน





เทศบาลนครภูเก็ต     
   อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
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เทศบาลนครภูเก็ตเน้นพัฒนาคนเป็นเป้าหมายหลักเพื ่อมุ ่งไปสู ่เป้าหมายการเป็น

“นครแห่งการเรียนรู ้ตลอดชีวิต”พร้อมจะก้าวสู ่“เมืองอัจฉริยะ”โดยยึดหลักการสำคัญ

ในการทำงานที่ว่าไม่ว่าเมืองจะเจริญเติบโตไปในทิศทางใดประชาชนต้องร่วมคิดร่วมทำร่วมแสดง

ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

ของชาวภูเก็ตตามวิสัยทัศน์ที่ว่า“นครภูเก็ต	เป็นนครแห่งการสร้างสรรค์และน่าอยู่อย่างยั่งยืน”	

โดยผ่านยุทธศาสตร์ทั ้ง9ยุทธศาสตร์ได้แก่1.ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา2.ยุทธศาสตร์

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน3.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการ

ภาครัฐ4.ยุทธศาสตร์เมืองดี5.ยุทธศาสตร์คนมีสุข6.ยุทธศาสตร์เมืองสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจ

ยั ่งยืน7.ยุทธศาสตร์มุ ่งสู ่ เมืองคาร์บอนต่ำ8.ยุทธศาสตร์พัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่และ

9.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์โดยเป้าหมายของทุก

ยุทธศาสตร์ที่เทศบาลฯทำนั้นไม่เพียงแต่ต้องการที่จะให้เกิดผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมในรูปของ

กิจกรรมสาธารณะหรือโครงการพัฒนาต่างๆหากแต่ยังเน้นใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของกลุ่มชุมชนคณะกรรมการ

เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดสร้างความรู้สึกอันเป็นเจ้าของ

(Senseofbelonging)ให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกๆคนอีกด้วย

โดยการร่วมกันทำงานในลักษณะที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสามารถแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้

1.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการเปิดโอกาสให้ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน

ภาคประชาสังคมและประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำหรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นผ่านทาง

การประชุมประชาคมชุมชนนครภูเก็ตปีละ1ครั้ง(ต.ค.59และก.ค.60ที่ผ่านมา)แต่ละครั้ง

เทศบาลจะได้คำติชมรวมถึงข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะโดยตรงจากประชาชนที่เป็นข้อมูลชั้นดี

ให้ทางเทศบาลนำไปปรับแผนการพัฒนาฯในอนาคตนอกจากนั้นเทศบาลยังเปิดโอกาสให้ภาคส่วน

ต่างๆมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนอื่นของเทศบาลอีกด้วยเช่นการจัดอบรมปรับปรุงทบทวน

การจ ัดทำแผนชุมชนการอบรมเช ิงปฏิบ ัต ิการจ ัดทำแผนเช ิงยุทธศาสตร์ด ้านการศึกษา

การจัดทำพิมพ์เข ียวการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนที ่ทางเดินยุทธศาสตร์กองทุน

หลักประกันสุขภาพเป็นต้น

2.  การติดตามประเมินผลผ่านรูปแบบคณะกรรมการเช่นคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ตคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลนครภูเก็ตเป็นต้นรวมถึงการนิเทศติดตามงานในพื้นที่ของคณะอนุกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพและการลงพื้นที่เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลจริงจากผู้ตอบแบบสอบถาม

ในแต่ละโครงการพัฒนา

3.  การจัดบริการสาธารณะ เทศบาลได้เปิดโอกาสให้องค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่และ

ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมริเริ ่มเสนอแผนงานและโครงการที่ตนเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

ผ่านการจัดประชุมประชาคมอันเป็นการร่างโครงการจากประชาชนขึ้นมา(Bottom-Up)เพื่อขอรับ

เงินอุดหนุนในการจัดกิจกรรมเช่นโครงการปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์เพื่อของบฯจากมูลนิธิ

เพื่อสิ่งแวดล้อมภูเก็ตเป็นต้นส่วนโครงการพัฒนาต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่

เทศบาลจะเปิดโอกาสให้องค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการให้

ข้อมูลแสดงความคิดเห็นตัดสินใจและพิจารณาเห็นชอบเช่นโครงการรับฟังความคิดเห็น

โครงการระบบเคเบิ้ลใต้ดินเขตย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ตเป็นต้น

4.  การบริหารการเงินการคลังท้องถิ ่นเทศบาลเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐอื ่นๆ

ภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

โดยวิธีปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างณที่ทำการชุมชนให้ประชาชนรับทราบและให้ประชาชน

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ

จากเทศบาลในการเสียภาษีและชำระค่าธรรมเนียมต่างๆได้ง่ายขึ ้นทั ้งช่องทางของธนาคาร

การชำระออนไลน์การรับชำระนอกเวลารวมถึงวันหยุดราชการมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ

รายได้ของเทศบาลนครภูเก็ตและสถานะทางการเงินให้แก่ภาคประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์

รายงานกิจการปิดประกาศณบอร์ดประชาสัมพันธ์เป็นต้น

5.  กิจการสภาท้องถิ่นเป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่มีหน้าที่ในการพิจารณาเห็นชอบเทศบัญญัติ

แผนพัฒนาและงบประมาณต่างๆของเทศบาลทำหน้าที ่เป็นสื่อกลางที่นำความต้องการของ

ประชาชนสู่คณะผู้บริหารผลักดันนโยบายและเป็นตัวแทนของประชาชนในการดูแลตรวจสอบ

การดำเนินงานให้เกิดความโปร่งใสตามหลักของกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลซึ ่งเป็นไปใน

รูปแบบการยื่นกระทู้ถามคณะผู้บริหารและในทุกครั้งที ่มีการประชุมจะมีการเผยแพร่รายงาน

การประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ตให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ

6.  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื ่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ทุกโครงการและ

กิจกรรมที ่เทศบาลดำเนินการผลการดำเนินงานข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับจัดเก็บภาษีอากร



รางวัลพระปกเกล้า’ 61 

1��

รางวัลพระปกเกล้า’ 61 

1��

ค่าธรรมเนียมข้อมูลรายรับรายจ่ายของเทศบาลข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ตลอดจนข้อมูลอื่นๆเช่นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้

ประชาชนได้เข้าดูและตรวจสอบได้อย่างสะดวกในหลายช่องทางได้แก่เว ็บไซต์เทศบาล

นครภูเก็ตwww.phuketcity.go.thเฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์นครภูเก็ตวารสาร“รัษฎานุสาร”

ของเทศบาลนครภูเก็ตป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆของเมืองจดหมายข่าวติดประกาศ

ณบอร์ดประชาสัมพันธ์จัดหน่วยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รายการวิทยุและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ภายในเทศบาลในส่วนของวิธีการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนนอกจากสามารถ

ร้องเรียนร้องทุกข์ทางเว็บไซต์เทศบาลแล้วยังมีอีก2ช่องทางคือสายด่วน1132และ

ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครภูเก็ตทั้งหมดนี้เพื่อความโปร่งใสในการทำงานและการนำประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมกับเทศบาลให้มากขึ้นผ่านการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางดังกล่าวข้างต้น

สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที ่เป็นเลิศที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ			

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	ของเทศบาลนครภูเก็ต	ได้แก่	

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวบูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่น 

เรื ่องราวเริ ่มขึ ้นเมื ่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นได้คัดเลือกโรงเรียน80แห่ง

ทั ่วประเทศเพื ่อจัดตั ้งเป็นศูนย์การเรียนรู ้ด้านการท่องเที ่ยวในปี2555ซึ ่งโรงเรียนเทศบาล

บ้านบางเหนียวเป็นหนึ่งในโรงเรียนจำนวน80แห่งที่ได้รับการคัดเลือกด้วยงบประมาณเริ่มต้น

เพียง100,000บาทเท่านั้นโรงเรียนจึงเกิดแนวคิดในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว

บูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ ่นขึ ้นเนื ่องจากที ่ตั ้งของโรงเรียนอยู ่ในใจกลางชุมชนบางเหนียว

ส่วนรอบๆโรงเรียนนั้นต่างล้อมรอบไปด้วยเป็นสถานที่สำคัญที่ชาวชุมชนเรียกกัน“อ๊าม”หรือ

ศาลเจ้าของชาวจีนอพยพชุมชนแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ที ่เก่าแก่ยาวนานนับร้อยปีมีประเพณี

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนแต่ไม่มีการบันทึกไว้อย่างเป็น

ทางการนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและขนมพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของคนในชุมชนที่เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาถึงวัฒนธรรม

อันงดงามของชาวจีนที่มาตั้งถิ่นฐานในชุมชนแห่งนี้ซึ่งต่างตระหนักดีว่าเมื่อนานไปสิ่งเหล่านี้อาจจะ

สูญหายหากลูกหลานชาวบ่างเหลียว(หมายถึงสถานที่ตากแหตากอวนในภาษาจีนฮกเกี้ยน)หรือ

ที ่เพี ้ยนมาเป็นบางเหนียวในปัจจุบันไม่ร่วมใจกันอนุรักษ์สืบสานดูแลประกอบกับเทศบาล

นครภูเก็ตเองได้ริเริ ่มให้เกิดการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยโครงการย้อนอดีตเมืองภูเก็ต

ณบริเวณถนนถลางจนประสบความสำเร็จเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ให้คนใน

ชุมชนได้อย่างดีดังนั้นเทศบาลนครภูเก็ตจึงมีแนวคิดในการพัฒนาต่อยอดมาสู่การสร้างเครือข่าย

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวบูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่นขึ้นในชุมชนบางเหนียวโรงเรียน

เทศบาลบ้านบางเหนียวซึ่งเป็นโรงเรียนในชุมชนจึงได้ตระหนักในความสำคัญดังกล่าวเห็นว่า

ถึงเวลาแล้วที่จะต้องพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ในท้องถิ่นและเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์อันยาวนานของชุมชน

อย่างไรก็ตามในระยะเริ่มแรกของโครงการนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากและมีอุปสรรค

มากมายประการแรกคือเรื่องงบประมาณโครงการดังกล่าวจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก

อาศัยแต่เพียงงบประมาณตั้งต้นจากกรมส่งเสริมฯนั้นไม่เพียงพอเทศบาลจึงต้องระดมทุนจาก

พลพรรคทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดโครงการนี้ขึ ้นประการที่สองคือเรื ่องการรวบรวมข้อมูลทาง

ประวัติศาสตร์ของชุมชนในช่วงแรกพบว่าการได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นเรื่องเล่าดั้งเดิมนั้นยากลำบาก

เพราะภูมิรู ้เหล่านี้มักกระจุกตัวอยู่กับผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนซึ่งมีจำนวนน้อยคนที่จะถ่ายทอดได้

รวมถึงพบว่าข้อมูลที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชนนั้นไม่เคยมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร

ที่เป็นระบบระเบียบมาก่อนจึงต้องอาศัยความพยายามอย่างมากที่จะรวบรวมเรื่องราวที่เป็นช่วง

ตอนที่แตกต่างกันมาประติดประต่อทีละน้อยๆให้ค่อยเห็นภาพใหญ่ขึ้นมาทั้งจากคำบอกเล่า

โดยตรงของผู้รู ้ในชุมชนการสำรวจโบราณวัตถุที่มีอยู่ในชุมชนและเอกสารทางโบราณคดีของ

ชุมชนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถหาได้ประการที่สามคือความไม่เข้าใจและไม่เห็นความสำคัญ

ของคนในชุมชนพบว่าในช่วงแรกนั้นเทศบาลต้องเป็นผู้ลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลและเก็บข้อมูลเองเป็น

ส่วนใหญ่เนื่องจากคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเด็กๆวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ยังไม่เห็นความสำคัญและ

ไม่เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการเท่าที่ควรอย่างไรก็ตามด้วยความมุ่งมั่นของเทศบาลและโรงเรียน

บ้านบางเหนียวที่ต้องการจะเห็นศูนย์แห่งนี้พัฒนาขึ้นเป็นศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ที่สำคัญของชุมชนต่อไปในอนาคตเทศบาลฯและโรงเรียนฯจึงค่อยๆเริ่มดำเนินการไปทีละน้อยๆ

โดยวางแผนการทำงานเป็นระยะต่างๆดังต่อไปนี้

ระยะที่1สร้างพลัง

เร ิ ่มต ้นด ้วยการหาเคร ือข ่ ายเพ ื ่อทำความร ่วมม ือระหว ่างก ันม ีการทำMOU

(memorandumofunderstanding)ระหว่างโรงเรียนกับเทศบาลนครภูเก็ตการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตและสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน)
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โดยในช่วงเริ่มต้นนั้นสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติร่วมกับเทศบาลทำหน้าที่เป็นแกนนำ

หลักในการสร้างความเข้าใจให้แก่ครูบุคลากรในโรงเรียนผู้ปกครองและคนในชุมชนให้ได้

ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดทำศูนย์การเรียนรู ้ต่อจากนั้นได้มีการแต่งตั ้งคณะ

กรรมการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวจากบุคคลหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้ง

ผู้บริหารครูและบุคลากรในโรงเรียนต่อมาได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นโดยมีทีมวิทยากร

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(NationalDiscoveryMuseumInstitute:NDMI)

สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้ (องค์การมหาชน)(OfficeofKnowledge

ManagementandDevelopment(PublicOrganization)หรือOKMDเป็นผู้นำในการให้

ความรู้และแนวคิดแก่เทศบาลบุคลากรในโรงเรียนรวมถึงภาคประชาสังคมประชาชนที่มารับฟัง

ในระยะแรกของการประชุมพบว่าเกิดปัญหาพอสมควรเช่นความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ

และผู้รับความรู้ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านคิดว่าการประชุมล่าช้าเกินไปมีความคิดเห็นมีความแตกต่าง

หลากหลายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลานานประกอบกับยังไม่ได้

ข้อมูลชัดเจนเสียทีดังนั้นจึงมีการเชิญนักวิชาการที่มีความชำนาญด้านการจัดทำพิพิธภัณฑ์เข้ามา

ช่วยให้ความรู้และเชิญผู้มีความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นนักประวัติศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิและ

ผู ้เฒ่าผู ้แก่ในท้องถิ ่นมาให้ความรู ้และถ่ายทอดข้อมูลการประชุมจัดขึ ้นอย่างเป็นทางการถึง

11ครั้งนอกจากนี้ยังมีการประชุมนอกรอบอย่างไม่เป็นทางการอีกหลายครั้งเพื่อการจัดข้อมูล

ที่ครบถ้วนและมีความถูกต้องมากแม่นยำมากที่สุด

ระยะที่2การปฏิบัติงานเป็นทีม

เริ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูลและการจัดการความรู้โดยข้อมูลเริ่มเก็บนั้นมาจากภูมิปัญญา

หรือภูมิรู้ของคนในท้องถิ่นซึ่งถือเป็นจุดเริ่มที่สำคัญเนื่องจากเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นโดยผู้ที่อยู่ในช่วง

เวลานั้นๆโดยตรงหรือมิเช่นนั้นก็ได้รับการบอกกล่าวถ่ายทอดโดยตรงมาแบบรุ่นสู่รุ่นโรงเรียน

ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มาจากหลายฝ่ายเพื่อลงปฏิบัติงานในพื้นที่

จริงในชุมชนรวมถึงลงมือเก็บข้อมูลที่หลากหลายจากผู้รู ้หลายท่านแล้วจึงนำมาวิเคราะห์และ

สังเคราะห์โดยนักวิชาการก่อนที่จะสรุปเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำมากที่สุดเพื่อบันทึกไว้เป็น

ฐานข้อมูลในการปะติดปะต่อเรื ่องราวให้เป็นรูปเป็นร่างมีการประชุมนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็น

ข้อมูลเพื่อการออกแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวบูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่นรวมถึง

การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักเรียนผู้ปกครองและคนในชุมชนเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

มีองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นของตนเองกิจกรรมที่จัดขึ้นเช่นกิจกรรม

การอบรมมัคคุเทศก์น้อย(เจ้าบ้านน้อย)กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการประชุมสัมมนา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจัดเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชุมชนกิจกรรมอบรมการทำอาหาร

พื้นเมืองภูเก็ตกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์(OneClassOneProduct)เป็นต้น

ส่วนด้านการจัดหางบประมาณนั้นโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณ

เพื่อร่วมกันประชุมวางแผนเรื่องการระดมทุนและการจัดหางบประมาณให้เพียงพอในการสร้าง

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวซึ่งโรงเรียนก็จะได้งบประมาณมาจากหลายภาคส่วน

ระยะที่3สร้างสรรค์

ขั้นนี้คณะกรรมการได้ประชุมเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเริ่มจากประชุม

ร่วมกันเพื่อออกแบบและเริ่มการก่อสร้างปรับปรุงห้องศูนย์ซึ่งผู้ที่มาออกแบบศูนย์นั้นเทศบาล

ไม่ได้ใช้คนจากภายนอกหากแต่เป็นคนในชุมชนที่มีความรู้ด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรม

มาร่วมลงแรงสร้างสรรค์ศูนย์แห่งนี้ขึ้นมีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้จากบุคคลที่มี

ความรู้ความสามารถในด้านประวัติศาสตร์ประเพณีและวัฒนธรรมเป็นผู้ตรวจโครงสร้างเพื่อให้

เป็นไปตามแบบที ่ถูกต้องในเชิงประวัติศาสตร์สำหรับกระบวนการจัดจ้างได้มีการแต่งตั ้ง

คณะกรรมการตามระเบียบพัสดุการใช้งบประมาณของรัฐในกรณีที่ใช้งบประมาณจากการระดม

ทุนของผู้ปกครองก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ปกครองเข้าร่วมในการดำเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างด้วยหากเป็นงบประมาณที่มาจากมูลนิธิก็มีการแต่งตั้งบุคลากรจากมูลนิธิเข้าร่วม

เป็นกรรมการตรวจรับด้วย

ระยะที่4ประเมินและพัฒนา

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมประเมินผลโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว

บูรณาการท้องถิ่นและนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อต่อยอดเป็นนวัตกรรม

โดยโรงเรียนจะประเมินโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษาโดยใช้รูปแบบการประเมินซิปของสตัฟเฟิลบีม

(Stufflebeam’sCIPPModel)

โดยสรุปแล้วโครงการนี้เป็นแนวคิดใหม่ที่นำเอากระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนซึ่งเป็นสถานที่ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ประเพณีและ

วัฒนธรรมของชุมชนโดยมีสถานศึกษาทำหน้าที ่เป็นผู ้นำรวมทั้งการสานพลัง(synergize)

ให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมโดยประชาชน(public
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participation)ในการทำงานตั ้งแต่ในขั ้นร่วมกันคิดวางแผนหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน

ใช้หลักการจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการระดมความร่วมมือ

ไม่ว ่าจะเป็นด้านงบประมาณจากหลายหน่วยงานเช ่นเทศบาลนครภูเก ็ตจ ังหวัดภูเก ็ต

การท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทยศาลเจ้าบางเหนียว(มูลนิธิเทพราศีและมูลนิธิพรหมมณีศรี)

คณะกรรมการศิษย์เก่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชมรมผู้ปกครองเป็นต้นด้าน

ความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู ้ฯเองก็ได้ความร่วมมือจากหลายส่วนเช่น

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู ้แห่งชาติ(สพร.)ผู ้ทรงคุณวุฒิประชาชนผู ้มีความรู ้ในเรื ่อง

ประวัติศาสตร์ชุมชนเป็นต้นทั้งหมดร่วมกันระดมความคิดในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้และริเริ่ม

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวให้แก่เด็กและเยาวชนคนในท้องถิ่นโดยใช้

วิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเองมีการดำเนินการเชิงบูรณาการ(integrated)โดยการแต่งตั้ง

คณะทำงานที่มาจากหลายฝ่ายประกอบด้วยนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตรองนายกเทศมนตรี

ผู้บริหารเทศบาลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสถาบันพิพิธภัณฑ์แห่งชาติคณะผู้บริหารครู

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศิษย์เก่าชมรมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

คณะกรรมการศาลเจ้าบางเหนียวชุมชนกอไผ่ชุมชน40ห้องชุมชนแสนสุขชุมชนต้นโพธิ์

มูลนิธิเทพราศีมูลนิธิพรหมมณีศรีและผู ้เชี ่ยวชาญด้านอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ในท้องถิ ่น

ด้านการบริหารงานของศูนย์ฯเน้นการพัฒนาคนในชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการเรียนรู้แก้ไขฝึกฝนและ

พัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือตนเองและพึ่งพาตนเองได้นอกจากนี้

ยังช่วยสร้างความรู้สึกหวงแหนและความรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่อันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจ

ในความเป็นชุมชนบางเหนียวและเกิดความรักในถิ่นกำเนิดของตนเองในที่สุด

ศูนย์การเรียนรู ้ด้านการท่องเที ่ยวบูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ ่น(BaanBangneaw

Museum)แห่งนี ้แบ่งการตกแต่งออกเป็นการตกแต่งภายในจำนวน8ห้องห้องที ่1ห้อง

“อะหนึ่งหยิน” เป็นห้องที่เล่าถึงประวัติการทำไข่เค็มอะหนึ่งหยินทำจากไข่แดงของไข่เป็ดนำมาตาก

แห้งเก็บไว้เป็นอาหารประจำวันนิยมนำมานึ่งไว้ปากหม้อข้าวแล้วนำมาคลุกข้าวสวยร้อนๆรสชาติ

กลมกล่อมอร่อยเป็นอาหารประจำครอบครัวมาตั้งแต่อดีตและหาทานยากมากในปัจจุบันห้องที่2

ห้อง“ถิ่นฐานบ้านบางเหนียว”พูดถึงบ้านบางเหนียวในฐานะบ้านบ่างเหลียว(ที่ตากแหตากอวน)

ในอดีตห้องที่3ห้อง“เลิศรสอาหารท้องถิ่น” จัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในครัวเรือนของชุมชน

รวมถึงอาหารการกินมีรูปปั ้นเครื ่องมือเครื ่องใช้และอาหารถิ ่นจำลองหลายชนิดห้องที ่4

ห้อง“เรียนรู ้ว ิถีชีว ิตชุมชน” ห้องนี ้แสดงวิถีชีว ิตชาวประมงบ้านบางเหนียวมีเรือก่อจ๊าน

(เรือหาปลาโบราณที่ชาวบ้านต่อเองเป็นเรือเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านบางเหนียว)เรืออวนลอย

เรือท้ายเป็ดเป็นต้นห้องที่5ห้อง“รื่นรมย์แหล่งบันเทิง”จัดแสดงกิจกรรมยามว่างที่ชาวบ้าน

ทำเป็นการพักผ่อนหย่อนใจเช่นโรงฝิ่นโรงรำวงโรงลิเกและโรงงิ ้วเป็นต้นห้องที่6ห้อง

“อ๊ามพ้อต่อก๊ง”แสดงประเพณีพ้อต่อในอดีตซึ่งเป็นการหามเต่า(ตั่วกู้)มาไหว้องค์พ้อต่อก๊ง

นอกจากนี้ยังมีหมูย่างตัวโตมาถวายด้วยห้องที่7ห้อง “อ๊ามบางเหนียว”หรืออ๊ามต่าวบู้เก้งของ

ชาวบ้านเป็นอ๊าม(ศาลเจ้า)เก่าแก่สร้างเมื่อปี2447เป็นอ๊ามแห่งความเชื่อความศรัทธาในพิธี

ถือศีลกินผักของชุมชนบางเหนียวห้องสุดท้ายห้อง“อุโมงค์ 3 ยุค”จัดแสดงภาพในอดีตของ

ชุมชนบางเหนียวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยได้รับความร่วมมือจากชาวบางเหนียวอย่างดีเยี่ยม

ที่ได้ให้ภาพอันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ชุมชนเหล่านี้แก่ทางศูนย์ฯ

เมื่อศูนย์ฯดำเนินการเสร็จสิ้นทางโรงเรียนได้แต่งตั้งครูเพื่อรับผิดชอบจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ให้นักเรียนและชุมชนเกิดรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวส่งผลให้คนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก

รักท้องถิ่นมากขึ้นนักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้

ที ่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวที่สนใจนอกจากนี้ศูนย์ฯ

ยังส่งผลให้เกิดการยกระดับรายได้ของคนในชุมชนผ่านการท่องเที่ยวทำให้จังหวัดภูเก็ตมีสถานที่

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตชุมชนเมืองเพิ่มขึ้นถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้

แก่คนในชุมชนบางเหนียวที่สำคัญที่สุดคือประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์

ของท้องถิ่นที่เหมือนจะกำลังเลือนหายไปตามกาลเวลาได้ถูกอนุรักษ์และสืบสานไว้ต่อไปรวมทั้ง

ยังเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในรากเหง้าของตนเองให้แก่คนรุ่นหลังคนใน

ชุมชนเองก็มีส่วนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ส่งผลให้ให้ศูนย์ฯแห่งนี้

เกิดความยั่งยืนเพราะชุมชนมีส่วนร่วมศูนย์ฯแห่งนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่เอื ้อต่อ

กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการท่องเที่ยวบูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่โรงเรียนจัดให้

กับนักเรียนทุกระดับเพื่อการเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองและสามารถถ่ายทอด

ความรู้สู่นักท่องเที่ยวได้อีกด้วย
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ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

ตำบลสะเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลา95000

โทรศัพท์0-7322-3666ต่อ1034โทรสาร0-7321-5675,0-7324-4292

ประชากร  

61,384คน(ชาย29,290คนหญิง32,094คน)

พื้นที่ 

19.4ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน7ชุมชน)

รายได้ 

552,846,419.25บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

437,783,965.21บาท

คณะผู้บริหาร 

1.นายพงษ์ศักดิ์ยิ่งชนม์เจริญ  นายกเทศมนตรีนครยะลา

2.นายเสริมวิทย์ลิขิตกำจร  ประธานสภาเทศบาลนครยะลา

3.นายมานพเกิดแดง   ปลัดเทศบาลนครยะลา

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน20คน

หญิงจำนวน4คน





เทศบาลนครยะลา    
   อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 
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เทศบาลนครยะลาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศในการบริหารงาน

ในทุกมิติเป็นอันดับต้นของประเทศโดยบริหารราชการด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาลและ

หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดีโดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา

ส่งเสริมการปลุกจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของเมืองภายใต้กระบวนการมี

ส่วนร่วมของภาคประชาชน(people’sparticipation)ตั้งแต่กระบวนการร่วมคิดร่วมวางแผน

ร่วมตัดสินใจร่วมดำเนินการและร่วมตรวจสอบและให้ความสำคัญในเรื่องการบริการประชาชน

อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมทุกกลุ่มคนมีการกระจายอำนาจสู่ชุมชนสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้

และถือปฏิบัติตามกฎหมายข้อระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอนการทำงานและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเป็น

ช่องทางการติดต่อสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

เทศบาลนครยะลาใช ้หล ักการบร ิหารงานแบบมืออาช ีพ8ด ้านประกอบด้วย

1) การมีส่วนร่วมทุกมิติ  2) การกระจายอำนาจ 3) สร้างเครือข่าย 4) ถือปฏิบัติตามกฎหมาย   

5) สร้างความโปร่งใส 6) บริหารเชิงรุก 7) รับผิดชอบต่อสังคมและ8) การประเมินผลส่งผลให้

เทศบาลนครยะลามีการบริหารงานที่เป็นระบบมีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนทั้งในส่วนบุคลากร

งบประมาณวัสดุอุปกรณ์และฐานข้อมูล(Data)ที ่มีความสำคัญยิ ่งและถูกนำมาใช้ในการ

วางแผนเพื่อการพัฒนาเมืองอีกทั้งยังสามารถยกระดับให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง(High

PerformanceOrganization)รวมไปถึงเครือข่ายภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะเครือข่าย

ภาคประชาชนที่ได้เข้ามาร่วมกันพัฒนาเมืองยะลาตลอดมาส่งผลให้เทศบาลสามารถขับเคลื่อน

วิสัยทัศน์“เมืองแห่งพหุวัฒนธรรม	สร้างสรรค์นวัตกรรม	สู ่คุณภาพชีวิตที่ดี”ได้อย่างเป็น

รูปธรรมสามารถพิสูจน์จับต้องได้ในเชิงประจักษ์ที่ตั้งมั่นอยู่บนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน

ด้วยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมผ่านโครงการ/กิจกรรม/เวทีต่างๆอย่างเปิดเผยโปร่งใส

สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของชุมชนอย่างแท้จริง

โดยหลักการบริหารงานที่เทศบาลนครยะลานำมาใช้การพัฒนาเมืองยะลาแบ่งออกเป็น8ด้านดังนี้

1.  การมีส่วนร่วมทุกมิติ เทศบาลนครยะลามีความเชื่อว่าเมืองจะบริหารและพัฒนา

ได้อย่างยั่งยืนต้องอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจและการสำนึกรักท้องถิ่นของประชาชนจึงได้ส่งเสริมให้

ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานกับเทศบาลทั้งประชาชนหน่วยงานภาครัฐเอกชน

และประชาสังคมและร่วมตรวจสอบการทำงานของเทศบาลผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมทุกมิติ

เพื ่อให้การทำงานได้ร ับการยอมรับและสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นผ่านโครงการ

สภาประชาชนสภากาแฟเทศบาลสัญจรประชุมคณะกรรมการชุมชนศูนย์ประสานงานสวัสดิการ

ประชาชนพบปะยามเช้า

2.  การกระจายอำนาจไม่ใช่แค่การกระจายจากส่วนกลางให้แก่ท้องถิ่นแต่คือการที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระจายอำนาจสู่ชุมชนซึ่งเป็นหลักที่เทศบาลยึดถือในการทำงาน

เสมอมาโดยให ้ชุมชนได ้ค ิดดำเน ินการและบร ิหารจ ัดการเองและเทศบาลเป ็นเพ ียง

หน่วยสนับสนุนและที่ปรึกษาให้กับชุมชนเช่นให้ชุมชนบริหารจัดการสนามกีฬาบริหารจัดการ

โครงการและให้ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในชุมชนตนเองเป็นต้น

3.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือเทศบาลได้สร้างพันธมิตรเครือข่ายในการทำงานกับ

หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนสังคมส่งผลให้แต่ละหน่วยงานมีการเชื่อมโยง

ประสานการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการบูรณาการสามารถประหยัดทรัพยากรลดต้นทุน

ในการทำงานไม่ว ่าจะเป็นเครือข่ายด้านโครงสร้างพื ้นฐานด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐกิจเป็นต้น

4.  ถือปฏิบัติตามกฎหมายการบริหารราชการภายในเทศบาลได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย

ระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการในขณะ

เดียวกันเทศบาลก็ได้ออกกฎเพื่อบังคับใช้ภายในท้องถิ่นในการสร้างเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยระยะแรกในช่วงของการบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนจะใช้

หลักการทางรัฐศาสตร์ในการตักเตือนพูดคุยและเจรจาซึ่งหากยังไม่ปฏิบัติตามจะใช้หลักการทาง

กฎหมายบังคับอย่างเข้มงวด

5.  การสร้างความโปร่งใส จุดเริ่มต้นของความโปร่งใสมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการรับรู้และได้ร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลโดยจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเปิดเผย

การจัดซื้อจัดจ้างจัดทำคู่มือประชาชนจัดอบรมเรื ่องผลประโยชน์ทับซ้อนการพิจารณาและ

ตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่นการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตและการตรวจสอบภายในระดับ

องค์กรโดยวัดได้จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐประจำปีพ.ศ.2560ซึ่งเทศบาลนครยะลาได้รับผลคะแนนในระดับสูงคิดเป็นร้อยละ

75.36



รางวัลพระปกเกล้า’ 61 

1��

รางวัลพระปกเกล้า’ 61 

1��

6.  บริหารเชิงรุก เทศบาลเน้นการปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

ที ่กำลังเผชิญอยู ่และมุ ่งป้องกันปัญหามากกว่าการรอคอยแก้ไขโดยอาศัยหลักการคิดและ

วิเคราะห์อยู ่บนฐานข้อมูลที ่มีการเก็บรวบรวมประมวลและสรุปผลและให้ความสำคัญกับ

เหตุการณ์ที ่จะเกิดขึ ้นในอนาคตและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเช่นปัญหา

เศรษฐกิจตกต่ำการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการเติบโตของเมืองในอนาคตการสร้าง

แบรนด์ของเมืองเป็นต้น

7.  การรับผิดชอบต่อสังคมเทศบาลดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนและ

สิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญหากโครงการใดส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและหลากหลายจะจัดให้มีเวทีรับ

ฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนนอกจากนี้ได้ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ลดโลกร้อนด้วย

การเป็นองค์กรปลอดโฟมรวมถึงการทำฝายปลูกป่าและกิจกรรมจิตอาสาอื่นๆอีกมากมาย

8.  การประเมินผล การประเมินผลมีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานอย่างยิ่ง

เนื่องจากใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาหรือยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้สูงขึ้นอีกทั้ง

ยังเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ได้เป็นอย่างดีโดยได้สำรวจข้อมูลและความพึงพอใจต่อการดำเนินงานทุกโครงการพร้อมสรุปผล

ให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการปรับการทำงานในครั้งต่อไปนอกจากนี้ยังใช้หลักการวิจัยมาใช้ใน

การพัฒนาเมืองการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนรวมถึงถอดบทเรียนในการดำเนินงานเพื่อ

เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานอื่นๆ

สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที ่เป็นเลิศที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ			

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	ของเทศบาลนครยะลา	ได้แก่	

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 

ปัจจุบันสถานการณ์ขยะมูลฝอยทั ่วประเทศมีแนวโน้มที ่เพิ ่มขึ ้นทุกปีปีพ.ศ.2559

เทศบาลนครยะลามีขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดประมาณ80ตันต่อวันโดยมีองค์ประกอบเป็น

ขยะอินทรีย์(เศษผักและผลไม้)ร้อยละ45.15กระดาษร้อยละ15.21พลาสติกร้อยละ20.16

แก้วร้อยละ10.14โลหะและอื่นๆร้อยละ3.93ซึ่งเทศบาลต้องใช้งบประมาณในการกำจัดขยะ

สูงถึง13ล้านบาทต่อปีเมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของขยะพบว่าขยะส่วนใหญ่ร้อยละ80

สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

เทศบาลนครยะลาจึงมีแนวคิดในการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ

ร่วมคิดร่วมดำเนินการจัดการปัญหาขยะอย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง

กลางทางและปลายทางนอกจากนี้ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการศึกษาการแปรรูปขยะมูลฝอย

เป็นเชื้อเพลิง(RDF)เพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าและเทศบาลให้ความสำคัญกับการปลูกจิตสำนึก

รักท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชนและประชาชนเพื่อร่วมกันรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นต้นทุนคู่กับจังหวัดยะลาต่อไปซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบาย

รัฐบาลด้านที่9การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในการควบคุมและแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค

รวมถึงการจัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานและสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี

ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐระยะ1ปี(พ.ศ.2559-2560)

ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ(พ.ศ.2559-2564)โดยขับเคลื่อน

ประเทศไทยไปสู่สังคมปลอดขยะ(ZeroWasteSociety)โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

1. ประชุมวางแผนเชิญประชุมทุกภาคส่วนทั ้งหน่วยงานของรัฐภาคเอกชนและ

ประชาชนในการรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการปัญหาขยะเพื่อ

สร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดและการร่วมตัดสินใจผ่านเวทีสาธารณะต่างๆ

2. ดำเนินกิจกรรม โดยการจัดการปัญหาขยะได้แบ่งขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

	 2.1	การจัดการขยะต้นทาง	เทศบาลนครยะลาได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางเพื่อนำขยะกลับมาใช้ใหม่ซึ่งเป็นจุดเน้นที่สำคัญโดยจัด

อบรมให้ความรู้ตามหลัก3Rs(Reduce-Reuse-Recycle)แก่ประชาชนในชุมชนและขยายผลไป

ยังสถานศึกษาภายในเขตเทศบาล

	 2.2	การจัดการขยะกลางทาง	เทศบาลเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเก็บขนขยะโดย

การติดGPSประจำรถขยะเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการเก็บขนขยะ

และร่วมกับสถานศึกษาและประชาชนจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ

ส่งเสริมการนำขยะไปใช้ประโยชน์ให้ครัวเรือนและสามารถจำหน่ายขยะได้

	 2.3	การจัดการขยะปลายทางดำเนินการกำจัดขยะโดยวิธีการฝังกลบที ่ถูกต้อง

ตามหลักสุขาภิบาลและจัดให้มีการรวมกลุ่มพื้นที่จัดการขยะมูลฝอย(Clusters)ขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จำนวน46แห่งนอกจากนี้ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการศึกษา

การแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง(RefuseDerivedFuel:RDF)เพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า

ในอนาคต

	 2.4	การติดตามและประเมินผลโดยติดตามประเมินผลรายไตรมาสและประจำปี

มีการลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของชุมชนและสถานศึกษาที่เข้ามาร่วมโครงการรวมถึง

มีการตรวจสอบการปนเปื้อนน้ำชะขยะมูลฝอยบริเวณโดยรอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอย่าง

สม่ำเสมอ

จากการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

เทศบาลได้อบรมให้ความรู ้การจัดการขยะต้นทางตามหลัก3Rsกับชุมชน9ชุมชนและ

สถานศึกษา25แห่งมีผู้เข้าร่วมโครงการรวม1,250คนมีการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน

ของชุมชนและสถานศึกษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะการจัดการขยะพร้อมกับรับฟังเสียงสะท้อนเพื่อนำ

มาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดผลเชิงประจักษ์คือจากปี2559เทศบาล

มีปริมาณขยะประมาณ80ตัน/วันและในปี2560ลดลงเหลือเพียง76.5ตัน/วันทำให้ประหยัด

ค่าเก็บขนและกำจัดขยะได้ถึงปีละ574,000บาท

โครงการร่วมมือร่วมใจสร้างยะลาเป็นนครแห่งสวน (Garden City) 

เนื่องจากปัจจุบันมีการขยายตัวของบ้านเรือนประชาชนเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้พื้นที่สีเขียว

ตามธรรมชาติที่เคยมีในอดีตลดลงรวมถึงการเกิดวิกฤตในเชิงสังคมที่เป็นผลพวงมาจากสภาวะ

ทางเศรษฐกิจและค่านิยมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปการใช้พลังงานสำหรับอำนวยความสะดวก

สบายในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาประกอบกับอุณหภูมิโลกสูงขึ้นหรือที่

เรียกว่าสภาวะโลกร้อนและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเทศบาลนครยะลา

เล็งเห็นว่าปัญหานี้นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจึงมีแนวคิดที่จะสร้างเมืองยะลาให้เป็น

นครแห่งสวน(GardenCity)มุ่งเน้นการดูแลรักษาอากาศที่บริสุทธิ์และรักษาอุณหภูมิให้มีความ

เหมาะสมโดยตั้งเป้าหมายในการลดอุณหภูมิในเขตเทศบาลนครยะลาให้ต่ำลง2องศาและ

มีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคใต้โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อ

สร้างจิตสำนึกรักหวงแหนและความรู้สึกเป็นเจ้าของถิ่นเกิดจึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม

พื้นที่สีเขียวและปรับสภาพแวดล้อมของเมืองยะลาให้มีความร่มรื่นและรายล้อมไปด้วยความ

เขียวชอุ่มมีอากาศดีและบริสุทธิ์เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจโดยการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่ม

พื้นที่สีเขียวให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก(WHO)ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย

รัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศและพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองให้ได้ร้อยละ

40ภายใน20ปีและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมตัดสินใจให้ความร่วมมือ

วางแผนการดำเนินการตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมจึงเป็นที่มาของ

โครงการ“ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”สืบสานแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9

แนวทางแรกคือเริ่มจากปลูกป่าในใจคนจะได้รู้จักรักหวงแหน

แนวทางที่สองคือการปลูกป่าในบ้านและชุมชนเชื่อมโยงกับป่าใหญ่เป็นFoodBank

แหล่งอาหารให้คนบริโภคได้โดยกระทรวงมหาดไทยประสานหน่วยงานในสังกัดจัดเตรียมต้นไม้

เพื่อแจกให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ใน

พื้นที่ภายใต้การกำกับดูแลของตนเองและดูแลรักษาให้เจริญเติบโตเพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวในเมือง

และคืนความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ต่อไปโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

1. ร่วมคิดร่วมตัดสินใจโดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั ้งภาครัฐ

เอกชนและประชาชนให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจผ่านเวทีต่างๆเช่นสภากาแฟ

เทศบาลสัญจรเวทีประชาคมรวมไปถึงสภาประชาชนเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญกับ

การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดอุณหภูมิและดูแลรักษาอากาศบริสุทธิ์รวมทั้งต้องการให้

เมืองยะลากลับไปเหมือนในอดีตที่มีความร่มรื่นมีต้นไม้รอบเมืองและจัดประชุมวางแผนการ

ดำเนินงานโดยให้ผู้แทนส่วนราชการชุมชนประชาชนและบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการ

ปลูกต้นไม้ยืนต้นเข้าร่วมระดมความคิดเห็นกำหนดพื้นที่การปลูกและพันธ์ุไม้

2. ร่วมปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้นในวันสำคัญต่างๆซึ่งเทศบาลนครยะลา

ได้เตรียมพันธุ์ไม้สำหรับให้ประชาชนพนักงานเทศบาลหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมปลูก

ในพื้นที่สวนสาธารณะเช่นสวนมิ่งเมืองสวนศรีเมืองสวนขวัญเมืองบึงแบเมาะรวมถึงภายใน

พื้นที ่สำนักงานเทศบาลนครยะลาด้วยและจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการปลูกต้นไม้แก่เด็ก

ในสถานศึกษาโดยได้มอบกล้าไม้ให้เด็กๆนำไปดูแลโดยจดบันทึกข้อมูลต้นไม้ที่ได้รับการเจริญ

เติบโตของต้นไม้ชนิดพันธุ ์ไม้สถานที ่ปลูกต้นไม้และนำต้นไม้มาปลูกรวมกับครอบครัว

โดยการปักป้ายชื่อเพื่อให้ครอบครัวได้กลับมาดูแลและดูการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ได้ปลูกไป

เป็นการสร้างจิตสำนักในการดูแลรักษาต้นไม้และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวอีกด้วย
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3.  ร่วมรับผลประโยชน์ ด้วยการจัดกิจกรรมในพื้นที่สวนสาธารณะเช่นการออกกำลัง

กายการจัดแถลงข่าวโดยประชาชนทั่วไปหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมใช้ประโยชน์

4.  ร่วมติดตามประเมินผลโดยสำรวจและเก็บข้อมูลสถิติอัตราการรอดของต้นไม้ที่ปลูก

ในแต่ละกิจกรรมจัดทำเป็นข้อมูลทุกๆ6เดือนและลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเมินผลการดำเนิน

กิจกรรมปลูกต้นไม้จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในแต่ละกิจกรรม

จากผลการดำเนินงานโครงการร่วมมือร่วมใจสร้างยะลาเป็นนครแห่งสวน(GardenCity)

สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยมีพื้นที่สวนทั้งหมดรวมเกาะกลางถนนจำนวน

524ไร ่และสามารถลดอุณหภูม ิในเม ืองสร ้างความสมดุลให ้ระบบนิเวศในชุมชนเม ือง

เกิดกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมภาครัฐเอกชนเยาวชนและประชาชนโดยได้ร่วมวางแผน

ร่วมตัดสินใจเพื ่อดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ดูแลรักษาต้นไม้ให้เติบโตสร้างจิตสำนึกและ

ความรู้สึกเป็นเจ้าของต้นไม้ทั้งนี้เทศบาลนครยะลามีต้นไม้แล้วจำนวน5,000ต้นและในปีที่

ผ่านมาได้ร่วมกับทุกภาคส่วนปลูกไม้ยืนต้นอีกจำนวน2,128ต้นต้นไม้ที่ร่วมกันปลูกนี้สามารถ

ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกได้สูงถึง2,000tonCo2eqเป็นจำนวนมากที่สุดใน23องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตฟริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ที่มา:องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)ซึ่งทำให้เทศบาล

นครยะลาคว้ารางวัลเมืองสิ ่งแวดล้อมยั ่งยืนระดับดีเยี ่ยมประจำปี2561อีกด้วย(ที ่มา:

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยแอพพลิเคชั่น Line@ 

เทศบาลนครยะลาตระหนักว่าการสื่อสารระหว่างเทศบาลนครยะลากับประชาชนในยุคไทย

แลนด์4.0ได้เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิมคือโปสเตอร์สื่อสิ่งพิมพ์ป้ายไวนีลวิทยุโทรทัศน์

กลายเป็นสื ่อโซเชียลมีเดียอาทิFacebook,Lineและจากสถิติประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศถึงร้อยละ65.3จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการติดต่อสื่อสารเชิงรุกด้วยสื่อดิจิทัลเพื่อให้เข้าถึง

ประชาชนได้มากขึ้นและส่งข้อมูลให้ตรงจุดและรวดเร็วจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนากระบวนการ

ติดต่อสื่อสารเชิงรุกโดยแอพพลิเคชั่นLine@ขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี

ไร้สาย(IT&WirelessTechnology)มาใช้ในการดำเนินงานต่างๆของเทศบาลนครยะลา

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นผ่านLine@เพื่อเพิ่มช่องทางในการ

สื่อสารและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและตอบสนองความต้องการและให้

บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยมีขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้

1. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลโดยศึกษาสื่อแต่ละประเภทว่า

สื่อใดที่เหมาะสมกับประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลาจากผลการศึกษาพบว่าประชาชนในเขต

เทศบาลนครยะลาส่วนใหญ่นิยมใช้ApplicationLineและApplicationFacebookติดต่อ

สื ่อสารในชีวิตประจำวันและได้มีการจัดตั ้งกลุ ่มLineตามกิจกรรมที่สนใจและมีกลุ ่มของ

หน่วยงานต่างๆอยู่แล้วซึ่งเหมาะอย่างยิ่งที่จะรวบรวมและทำเป็นเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ

เทศบาลนครยะลาและจากการศึกษาพบว่าเทศบาลนครยะลาควรดำเนินการสร้างLine@ของ

เทศบาลซึ ่งสามารถมีผู ้ติดตามไม่แบบไม่จำกัดจำนวนและสามารถสื ่อสารได้แบบตัวต่อตัว

จึงสามารถรับฟังความคิดเห็นหรือเรื่องร้องเรียนได้ดีกว่าดังนั้นจึงนำApplicationLine@

มาช่วยเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการติดต่อสื่อสาร

กับเทศบาลนครยะลา

2. วางแผนการทำงานและการดำเนินงาน ดังนี้

 2.1ดำเนินการจ้างเอกชนทำLine@เทศบาลนครยะลาและใช้ชื่อว่า@yalacity

 2.2จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรเพื่อทำความเข้าใจและแนะนำการใช้งานLine@

และแต่งตั้งadminและสร้างกลุ่ม@yalacityโดยมีผู้บริหารและพนักงานเป็นadminของ

Line@ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีนครยะลารองนายกเทศมนตรีนครยะลาประธาน

สภาสมาชิกสภาเทศบาลผู ้อำนวยการสำนักผู ้อำนวยการกองและพนักงานที่เกี ่ยวข้องกับ

การบริการประชาชนโดยให้พนักงานเป็นผู ้ตอบคำถามของประชาชนในประเด็นต่างๆอาทิ

การบริหารงานปัญหาความต้องการการทำความเข้าใจในข้อสงสัยต่างๆเพื ่อให้การบริการ

ประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและผู้บริหารจะเป็นผู้กำกับดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 2.3ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารใหม่ผ่านLine@ให้ประชาชนทราบผ่านทุก

สื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครยะลา

 2.4ประชาสัมพันธ์ข ่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านLine@

เทศบาลนครยะลาได้แต่งตั้งพนักงานให้เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเฉพาะเรื่องนี้โดยตรงซึ่งจะทำ

หน้าที่ส่งข่าวสารให้กับประชาชนอย่างสม่ำเสมอและคอยติดตามเรื่องร้องเรียนของประชาชนให้ได้
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รับการแก้ไขให้เสร็จสิ้นทุกเรื่องและแจ้งให้ประชาชนทราบด้วยความรวดเร็วจากผลการดำเนิน

งานที ่ผ่านมาประชาชนมีความพึงพอใจต่อการสื ่อสารโดยแอพพลิเคชั ่นLine@อย่างมาก

เพราะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วตรงจุดและสื่อสารโต้ตอบกันได้สะดวก

 2.5สรุปผลการดำเนินการงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยแอพพลิเคชั่นLine@

ซึ่งในแต่ละเดือนจะมีการสรุปประเด็นข้อคิดเห็นปัญหาความต้องการและเรื่องร้องเรียนรายงาน

ให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอโดยมีฝ่ายแผนงานและงบประมาณเป็นผู้รับผิดชอบในการสรุป

ผลและรายงานผู ้บริหารทราบและสั ่งการในประเด็นต่างๆเพิ ่มเติมเพื ่อให้การบริหารงาน

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วตรงจุด

จากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมปัจจุบันLine@เทศบาล

นครยะลามีประชาชนเพิ่มเป็นเพื่อนจำนวน2,777คนตั้งแต่เดือนสิงหาคม2560-เมษายน

2561มีการสื่อสารเสนอแนะแนวทางการพัฒนาร้องเรียนและขอรับบริการผ่านLine@จำนวน

405เรื่องโดยมีผลการดำเนินงานดังนี้1)ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ66.422)ชี้แจงข้อมูล

ร้อยละ12.593)ประสานหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องร้อยละ14.32และอยู ่ระหว่างดำเนินการ

ร้อยละ6.67โครงการนี้นับได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการสื่อสารกับประชาชนในเขต

เทศบาลนครยะลาโดยก่อให้เกิดผลดังนี้

1.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองมากยิ ่งขึ ้นเพราะในแต่ละเดือนจะมี

ประชาชนติดต่อกับเทศบาลผ่านทางLine@มากกว่าช่องทางอื่นๆทั้งเว็บไซต์Facebookและ

โทรศัพท์และเป็นช่องทางที่ได้รับการตอบรับที่ดีและได้รับการชื่นชมว่าเป็นการบริการและแก้ไข

ปัญหาที่สะดวกและรวดเร็ว

2. เทศบาลนครยะลามีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนเพิ่มขึ้นทำให้ประชาชน

สามารถรับรู ้ข่าวสารได้สะดวกรวดเร็วยิ ่งขึ ้นอีกทั ้งยังช่วยประหยัดเวลาลดต้นทุนของทั ้ง

ประชาชนและเทศบาลด้วย

3.สามารถตอบสนองความต้องการและให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ ่งขึ ้น

จากสถิติในการตอบเรื ่องที ่ประชาชนสอบถามและการแก้ไขปัญหาเรื ่องร้องเรียนที ่สามารถ

ดำเนินการได้ถึงร้อยละ86.6จึงเป็นการตอบสนองความต้องการและตอบสนองนโยบายในทุก

ระดับได้ตามหลักธรรมาภิบาล

4.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที ่ดีขึ ้นเมื ่อประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง

การดำเนินงานของเทศบาลนครยะลาจึงตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดและ

ประชาชนได้รับบริการจากเทศบาลอย่างรวดเร็วได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีส่งผลให้

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน51000

โทรศัพท์0-5351-1013โทรสาร0-5351-1092

ประชากร  

12,612คน(ชาย5,806คนหญิง6,806คน)

พื้นที่ 

6ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน17ชุมชน)

รายได้ 

101,826,872.23บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

125,128,988บาท

คณะผู้บริหาร 

1.นายประภัสร์ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

2. นายอาคมวัฒนากูล  ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน

3. นายฉัตรกุลชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน15คน

หญิงจำนวน3คน





เทศบาลเมืองลำพูน    
   อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
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เทศบาลเมืองลำพูนกำหนดให้การบริหารงานด้วยความโปร่งใสและการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการดำเนินงานของเทศบาลเพื่อให้การพัฒนา

ท้องถิ่นบรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้กล่าวคือ“ลำพูนเป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์	มีคุณภาพชีวิตที่ดี	

บนวิถีแห่งความพอเพียง”โดยเทศบาลเมืองลำพูนเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ

เทศบาลในการปกครองและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองอย่างเต็มที่ทั้งร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมให้คำปรึกษาหารือร่วมลงมือปฏิบัติและร่วมตัดสินใจดังนี้

ร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานของเทศบาล

ที่ระบุถึงโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในรอบปีเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้

รับทราบก่อนล่วงหน้ารวมทั้งยังได้มีการประกาศข้อมูลข่าวสารที่เกี ่ยวกับการดำเนินงานของ

เทศบาลทั้งหมดผ่านช่องทางที่แตกต่างหลากหลายเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

อย่างทั่วถึงอาทิเว็บไซต์ของเทศบาลบอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ

ของชุมชนเสียงตามสายเทศบาลตลอดจนการแจ้งโดยตรงจากเจ้าหน้าที่เทศบาลหรือผู้นำชุมชน

ในขณะที่ทำกิจกรรมกับประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนสามารถแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้เต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในการประชุมประชาคมระดับชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและการประชุมประชาคมแผน

พัฒนาเทศบาลซึ่งคณะกรรมการชุมชนและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลได้โดยทุกชุมชนสามารถแสดงความคิดเห็นและ

นำเสนอโครงการที ่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของตนรวมถึงร่วมกันจัดลำดับ

ความสำคัญของโครงการที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี

ร่วมให้คำปรึกษาหารือกับเทศบาลคณะกรรมการชุมชนและเทศบาลเมืองลำพูน

จะประชุมร่วมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อยเพื่อปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมตาม

แผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล

ร่วมลงมือปฏิบัติ เทศบาลเมืองลำพูนส่งเสริมให้ผู้แทนชุมชนเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ

หรือคณะทำงานกับเทศบาลในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆภายในชุมชนสำหรับโครงการ/

กิจกรรมที่ชุมชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองเทศบาลมักทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา

แนะนำสนับสนุนงบประมาณและให้ชุมชนดำเนินการตามกรอบตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเทศบาล

ร่วมตัดสินใจ เทศบาลเมืองลำพูนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับสูงสุดโดยให้ประชาชน

เป็นผู้ตัดสินใจหรือลงประชามติในเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของตนอาทิ

การดำเนินการสาธารณูปโภคใต้ดินการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเก่าลำพูนการก่อสร้างหลังคา

ตลาดโต้รุ่งการจัดตั้งกองทุนชุมชนเป็นต้น

นอกจากการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองลำพูน

เต็มไปด้วยความโปร่งใสแล้วเทศบาลยังมุ ่งเน้นการบริหารงานที ่โปร่งใสซึ ่งมีความโดดเด่น

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอื ่นคือการจัดให้ม ีคณะกรรมการอำนวยความสะดวก

และติดตามการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับเหมาในชุมชนซึ่งประกอบด้วยภาคประชาชนที่มาจาก

ผู้แทนของทุกชุมชนทั้ง17ชุมชนส่วนใหญ่เป็นประธานชุมชนคณะกรรมการชุดนี้มีบทบาทหน้าที่

ในช่วงก่อนและระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างโดยก่อนผู้รับเหมาเข้าไปดำเนินงานในชุมชน

เทศบาลจะประสานแจ้งรายละเอียดให้คณะกรรมการรับทราบเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่

ผู้รับเหมาและระหว่างการก่อสร้างคณะกรรมการชุดนี้จะคอยสังเกตการณ์หากพบการดำเนินงาน

ที่อาจส่งผลกระทบหรือผลเสียต่อชุมชนก็จะแจ้งให้เทศบาลรับทราบและหาข้อตกลงร่วมกับ

ผู้รับเหมาต่อไป

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ	ด้านความโปร่งใสและ		

การมีส่วนร่วมของประชาชน	ของเทศบาลเมืองลำพูน	ได้แก่	

เมืองลำพูนไม่ทนต่อการทุจริต  

เนื่องจากในปีงบประมาณพ.ศ.2558เทศบาลเมืองลำพูนได้รับคัดเลือกจากสำนักป้องกัน

การทุจริตภาคการเมืองสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

(ป.ป.ช.)ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี2558

ต่อมาในปีงบประมาณพ.ศ.2559และได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ

ด้านการป้องกันการทุจริตปี2559จากป.ป.ช.เช่นกันเทศบาลเมืองลำพูนจึงได้ลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือกับป.ป.ช.มีกำหนดระยะเวลา3ปีเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2559จนถึง

วันที่30กันยายน2562ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้อง

เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมเทศบาลเมืองลำพูนจึงปรับภารกิจตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่เคยดำเนินงานมาและจัดตั้งเป็นโครงการที่มีชื่อว่า“เมืองลำพูนไม่ทน

ต่อการทุจริต” โดยภารกิจทั้ง4มีดังต่อไปนี้
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ภารกิจที่ 1 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ

ป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559-2561 และที่จะได้ดำเนินการให้มีแผนในลักษณะเดียวกันในปี 

2560-2562  

เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบของเทศบาลเมืองลำพูนเพื่อนำแผนปฏิบัติการดังกล่าวมาใช้เป็นตัวกำหนดยุทธศาสตร์และ

ทิศทางการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองลำพูนโดยในปีงบประมาณ

พ.ศ.2560ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเทศบาลเมืองลำพูนรวม4เล่มจากแผนปฏิบัติการจึงนำไปสู่โครงการ/กิจกรรมที่แบ่งออกเป็น

4ด้านดังนี้

 4	 ด้านที่	1	การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตเทศบาลเมืองลำพูนมุ่งเน้นการสร้าง

จิตสำนึกและความตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของเทศบาลทั้งฝ่าย

การเมืองและฝ่ายประจำประชาชนเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมต่างๆจำนวนมาก

ถึง18กิจกรรม

 4 ด้านที่	2	การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตเทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินงาน

5ประการได้แก่1)การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของ

ผู ้บริหาร2)การจัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในด้านบุคคลทรัพย์สินและ

การบริการ3)การจัดทำมาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม

หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี4)การเชิดชูเกียรติแก่บุคคลในการประพฤติปฏิบัติตน

ให้เป็นที่ประจักษ์และ5)การจัดทำมาตรการจัดการกรณีพบการทุจริต

 4	 ด้านที่	3	การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเทศบาลเมือง

ลำพูนเห็นว่าการที่จะทำให้เมืองลำพูนไม่ทนต่อความทุจริตได้อย่างแท้จริงควรเสริม

สร้างให้ประชาชนมีความเข้มแข็งโดยเข้ามามีส่วนร่วมกับเทศบาลอย่างเต็มที่ในทุกด้าน

เทศบาลเมืองลำพูนจึงส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ร่วมดำเนินงานและ

ร่วมตรวจสอบผ่านการทำกิจกรรมต่างๆจำนวนมากถึง20กิจกรรม

 4 ด้านที่	4	การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเทศบาลเมืองลำพูนได้จ ัดวางระบบและรายงาน

การควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดมีการวิเคราะห์

ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละงานเพื ่อนำมาวิเคราะห์ความเสี ่ยง

ในภาพรวมมีการส่งเสริมกิจการสภาเทศบาลเมืองลำพูนซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนที่ได้รับ

การคัดเลือกมาจากประชาชนโดยตรงให้ทำหน้าที่ถ่วงดุลและตรวจสอบฝ่ายบริหาร

สนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม

ช่องทางที ่สามารถดำเนินการได้และเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุก

ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

ภารกิจที่ 2 ให้การสนับสนุนในการศึกษาดูงานและให้ความรู้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

และการป้องกันการทุจริตแก่องค์กรและกลุ่มบุคคลที่สนใจ 

เทศบาลเมืองลำพูนได้ประชาสัมพันธ์ถึงความพร้อมในการเป็นต้นแบบให้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นรวมทั้งมีการเผยแพร่แผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบทุกฉบับที ่มีการประกาศใช้และประกาศต่างๆที ่เกี ่ยวกับการดำเนินงาน

ด้านการป้องกันการทุจริตนอกจากนี้ในปีพ.ศ.2560ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เรื ่อง “เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นโปร่งใส ป้องกันการทุจริต”กับเทศบาลตำบล

ศรีบัวบาน,เทศบาลตำบลมะกอกและเทศบาลตำบลทาสบชัยเพื่อประสานความร่วมมือระหว่าง

กันสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตประจำปีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันซึ่งเป็นการขยายผลให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นบริหารงานด้วยความโปร่งใสและยกระดับมาตรฐานในการป้องกัน

การทุจริตของหน่วยงานต่อไป

ภารกิจที่ 3 ส่งเสริมให้มีการขยายผลและขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริต 

เทศบาลเมืองลำพูนเสริมสร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาสังคม

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตโดยบูรณาการการดำเนินงานเพื่อมุ ่งสู ่เป้าหมาย

“เมืองลำพูนต่อต้านการทุจริต”  
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ภารกิจที่ 4 ให้ความร่วมมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผลความคืบหน้า 

ปัญหาอุปสรรค ให้ป.ป.ช. ทราบตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

จากการเสริมสร้างให้เกิด“เมืองลำพูนไม่ทนต่อการทุจริต”ส่งผลให้ในปีพ.ศ.2560

ที ่ผ ่านมาเทศบาลเมืองลำพูนได้ร ับคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น(LocalPerformanceAssessment:LPA)อันดับที่1ด้านธรรมมาภิบาลของ

จังหวัดลำพูนคิดเป็นร้อยละ99.20และเทศบาลเมืองลำพูนไม่ถูกชี้มูลด้านการทุจริตแต่อย่างใด

กองทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กองทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นการดำเนินงานที่เทศบาลเมืองลำพูนมุ่งส่งเสริม

ให้ชุมชนรู้จักการพึ่งพาตนเองซึ่งกองทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดจากการผนึกกำลัง

ของ“กองทุนแม่ของแผ่นดิน”และ“กองทุนสวัสดิการชุมชน” ที่มีอยู่แล้วในชุมชนโดยมีการ

บริหารจัดการกองทุนแบบองค์รวมเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือและการหนุนเสริมช่วยเหลือซึ่งกัน

และกันเป้าหมายเพื ่อให้ประชาชนอยู ่ เย ็นเป็นสุขด้วยการได้ร ับการดูแลทั ้งด้านการเง ิน

ด้านการศึกษาด้านการส่งเสริมอาชีพและด้านสุขภาพตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายทั้งนี้กองทุน

แม่ของแผ่นดินมุ่งเน้นการทำหน้าที ่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขณะที่กองทุน

สวัสดิการชุมชนมุ่งเน้นการทำหน้าที่ในการจัดสรรสวัสดิการให้แก่สมาชิกในชุมชนอย่างเป็นธรรม

และเท่าเทียม

กองทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้จัดการประชุมคณะกรรมการของทั้งสองกองทุน

ร่วมกันเพื ่อให้คณะทำงานได้มีโอกาสพูดคุยชี ้แจงการทำงานและงบประมาณแสดงถึง

ความโปร่งใสในการทำงานตลอดจนหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา

ร่วมกันกระทั่งได้ข้อสรุปในการทำกิจกรรมร่วมกันดังนี้

 4 การเยี ่ยมบ้านผู้พิการผู้ด้อยโอกาสครอบครัวที ่เสี ่ยงต่อการเกี ่ยวข้องกับปัญหา

ยาเสพติด

 4 การจัดงานประเพณีเช่นการรดน้ำดำหัวผู ้สูงอายุงานสงกรานต์งานสลากภัตร

งานสรงน้ำพระทำบุญตักบาตรการปฏิบัติธรรมและการสวดมนต์ข้ามปีเป็นต้น

 4 การสาธารณประโยชน์เช่นการพัฒนาถนนในชุมชนการพัฒนาที่ทำการชุมชนและ

การพัฒนาวัดเป็นต้น

 4 การส่งเสริมสุขภาพเช่นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน

 4 การแข่งขันกีฬาเครือข่าย

 4 การส่งเสริมอาชีพเช่นการทำโคมล้านนาการทำกาละแมการทำน้ำพริกและการ

จัดตั้งศูนย์อาหารเป็นต้น

เทศบาลเมืองลำพูนมีบทบาทในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆให้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนดังนี้

 4 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบแก่ประชาชนและ

สนับสนุนวิทยากรในการฝึกอาชีพ

 4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์สนับสนุนการจัดตั ้งกองทุน

สวัสดิการชุมชนและการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้พิการ

 4 สำนักงานป.ป.ส.ภาค5ร่วมพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการกองทุน

แม่ของแผ่นดินรวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ

 4 พัฒนาการจังหวัดและพัฒนาการอำเภอส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการยกระดับ

ผลิตภัณฑ์สินค้าOTOPเข้าร่วมดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ร่วมพัฒนา

ศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กองทุน

 4 วัดให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคน3วัยเช่นการปฏิบัติธรรมการจัดงาน

สำคัญทางศาสนาและการเทศนาโดยสอดแทรกเนื้อหาที่ให้ข้อคิดในการช่วยเหลือ

เกื้อกูลของคนในชุมชนและการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากยาเสพติด

 4 ปราชญ์ชาวบ้านร่วมถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาให้แก่สมาชิกกองทุนเช่นการทำ

บายศรีการทำโคมล้านนาการทำกรวยดอกไม้การทำขนมและอาหารพื ้นเมือง

เป็นต้น
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 4 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนร่วมจัดกิจกรรมกับกองทุนด้วยการให้บริการ

ทางด้านสุขภาพเบื้องต้นเช่นการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงการวัดความดันโลหิตและ

การตรวจหาน้ำตาลในเลือดเป็นต้น

 4 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดสรรงบประมาณจากผลกำไรของกองทุนสนับสนุน

การทำกิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดินเช่นการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและ

การส่งเสริมอาชีพเป็นต้นพร้อมทั้งสนับสนุนการทำกิจกรรมของกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้พิการเด็กและเยาวชน

กองทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนช่วยอุดช่องว่างในการทำงานของสองกองทุนคือ

กองทุนสวัสดิการชุมชนและกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งเดิมกองทุนแม่ของแผ่นดินจะดำเนินงาน

เฉพาะด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและกองทุนสวัสดิการชุมชนจะ

ดำเนินงานเฉพาะด้านการจัดการสวัสดิการให้กับสมาชิกเป็นรายบุคคลตามระเบียบของกองทุน

ที่ตั ้งไว้กองทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เข้ามาเติมเต็มในส่วนของกิจกรรมที่เป็น

สาธารณประโยชน์โดยใช้ทรัพยากรของทั้งสองกองทุนที่มีอยู่ทั้งในด้านงบประมาณและกำลังคน

กระบวนการขับเคลื่อนกองทุนเน้นการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐภาคเอกชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ภาคประชาชนเพื่อให้กองทุนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยมีคณะกรรมการที่มาจากตัวแทนของ

ประชาชนเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนรวมถึงการดำเนินกิจกรรมของกองทุนมีความเหมาะสม

สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมของชุมชนคนในชุมชนจึงรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของกองทุนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่มีความเอื้ออาทรและช่วยเหลือเกื้อกูลกันและร่วมรับประโยชน์จาก

การเป็นสมาชิกกองทุนโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น

ชุมชนลดขยะ เทศบาลเมืองลำพูน 

เมืองลำพูนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องประชากรอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยเป็น

จำนวนมากอีกทั้งนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงส่งผลให้ในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้น

ในพื้นที่ประมาณ16–18ตันในปีพ.ศ.2557–2559เทศบาลเมืองลำพูนมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่องจำนวน6,086.71,5,729.22,6,081.06และ6,476.9ตันต่อปีตามลำดับเทศบาล

เมืองลำพูนจึงต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในการบริหารจัดการขยะ

ต่อมาเทศบาลเมืองลำพูนได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจังหวัดลำพูนตามแนวทาง

บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน“จังหวัดสะอาด”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วนในการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางรวมทั้งยังได้ทำบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด3Rsประชารัฐและชุมชน

ปลอดขยะเปียกระหว่างจังหวัดลำพูนเทศบาลเมืองลำพูนและชุมชนทั ้ง17ชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองลำพูนเพื่อมุ่งสู่การเป็น“จังหวัดปลอดขยะเปียก”ภายในวันที่1กันยายน2560

ตามนโยบายของจังหวัด

จากนั้นคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดให้มีการประชุม

ร่วมกับประธานและคณะกรรมการชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขและกลุ ่มแกนนำในชุมชน

เพื่อแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์ปัญหาขยะในพื้นที่และร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและ

แนวทางการแก้ไขปัญหาข้อสรุปจากการประชุมในครั้งนั้นคือการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ

บริหารจัดการขยะโดยให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที ่

การดำเนินงานจึงเริ่มต้นโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานในแต่ละด้าน

ได้แก่1)คณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน“จังหวัดสะอาด”ระดับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น2)คณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเขตเทศบาลเมือง

ลำพูนและ3)คณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดมีตัวแทนมาจากทั้ง

ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

กิจกรรมที่มีการดำเนินการได้แก่การอบรมให้ความรู้การจัดนิทรรศการให้ความรู้และ

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและรณรงค์ผ่านทางช่องทางต่างๆ,การรณรงค์เคาะประตูบ้านให้คัด

แยกขยะ,การรับบริจาคขยะรีไซเคิล,การทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล,กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน,

การรับบริจาควัสดุอะลูมิเนียมและปฏิทินเก่า,การรวบรวมและกำจัดขยะอันตรายในชุมชน,

การกำหนดเส้นทางการเก็บขนขยะในชุมชนและกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียกโดยแต่ละ

ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานดังนี้

 4 เทศบาลเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดลำพูนท้องถิ่นจังหวัดลำพูนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน

ให้การสนับสนุนในด้านองค์ความรู ้งบประมาณบุคลากรว ัสดุอุปกรณ์และ

การประชาสัมพันธ์เช่นให้ความรู้และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมักจาก
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ขยะเปียก,นำกิ่งไม้ใบไม้เศษผักผลไม้เข้าสู่โรงปุ๋ยหมักของเทศบาล,เทศบาลเมือง

ลำพูนเก็บขนขยะอันตรายทุก3เดือนและนำส่งกำจัดอย่างถูกวิธีปีละ2ครั ้ง,

เทศบาลเมืองลำพูนสนับสนุนพนักงานยานพาหนะในการเก็บขนรวบรวมขยะรีไซเคิล

ทุก3เดือน,ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคขยะรีไซเคิลได้แก่วัสดุอลูมิเนียมวัสดุ

รีไซเคิลร่วมบริจาคขยะรีไซเคิลและเทศบาลเมืองลำพูนให้บริการเก็บขนขยะทั่วไป

และนำส่งกำจัดอย่างถูกวิธี

 4 ประชาชนในแต่ละครัวเรือนลงนามบันทึกข้อตกลงชุมชนปลอดขยะเปียก,ทำปุ๋ยหมัก

จากเศษอาหารเศษผักผลไม้ใบไม้ในครัวเรือน,ร่วมกำหนดจุดพักขยะอันตรายใน

ชุมชน,คัดแยกขยะอันตรายในครัวเรือนและนำไปรวบรวมจุดพักขยะอันตรายใน

ชุมชนทุก3เดือน,คัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมผ้าป่าขยะ

รีไซเคิล,เข้าร่วมกิจกรรมธนาคารขยะในชุมชน,ร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล,ร่วมบริจาค

วัสดุอะลูมิเนียม,ปฏิบัติตามแนวทางจัดการขยะในชุมชน,ชุมชนลงMOUเลิกใช้

ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในกิจกรรมต่างๆและลดการใช้ถุงพลาสติก

 4 วัดทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเศษผักผลไม้โดยหมักในวงขอบซีเมนต์/หมักปุ๋ย

ใบไม้ในเสวียน,เป็นสถานที่จุดพักขยะอันตรายในชุมชน,คัดแยกขยะรีไซเคิลในวัด,

เข้าร่วมกิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล,ร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล,ขอรับบริการเก็บขนขยะ

จากเทศบาลเมืองลำพูนและให้ความร่วมมือในการเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารใน

กิจกรรมประเพณีงานบุญงานบำเพ็ญกุศล

 4 โรงเรียนทำปุ ๋ยหมักจากเศษอาหารเศษผักผลไม้โดยหมักในวงขอบซีเมนต์/

หมักปุ๋ยใบไม้ในเสวียน,เศษอาหารเปลือกผักผลไม้มีผู้เลี้ยงสัตว์รับไปเป็นอาหาร

สัตว์,คัดแยกขยะอันตรายในโรงเรียนและนำส่งเทศบาลไปกำจัดอย่างถูกวิธี,เข้าร่วม

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ(ZeroWasteSchool),คัดแยกขยะรีไซเคิลในโรงเรียน,

เข้าร่วมกิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล,จัดกิจกรรมธนาคารขยะในโรงเรียน,ร่วมบริจาค

ขยะรีไซเคิล,ร่วมบริจาควัสดุอะลูมิเนียมขอรับบริการเก็บขนขยะจากเทศบาลเมือง

ลำพูน,ปฏิบัติตามแนวทางจัดการขยะในชุมชน,ลงนามMOUเลิกใช้ภาชนะโฟม

บรรจุอาหารและลดการใช้ถุงพลาสติก

 4 ร้านค้าและสถานประกอบการคัดแยกเศษผักผลไม้จากตลาดสดเพื่อเข้าสู่โรงปุ๋ยหมัก

เทศบาล,บริจาคเศษอาหารจากตลาดโต้รุ่งเพื่อเป็นอาหารสัตว์,คัดแยกขยะอันตราย

ในสถานประกอบการเอกชนและนำส่งเทศบาลเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี,คัดแยก

ขยะรีไซเคิล,เข้าร่วมกิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล,ร่วมบริจาคขยะรีไซเคิลให้กลุ่ม

ธนาคารขยะชุมชน,ร่วมบริจาควัสดุอะลูมิเนียมและร้านอาหารตลาดสดตลาดโต้รุ่ง

สถานประกอบการต่างๆลงนามMOUเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

จากการบริหารจัดการขยะด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนส่งผลให้ปริมาณขยะที่ส่งเข้า

สู่ระบบกำจัดในปีงบประมาณ2561ลดลงจากปี2560จำนวน376.72ตันและค่าใช้จ่ายในการ

จ้างกำจัดขยะลดลงจำนวน489,736บาทนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบโดยอ้อมทำให้สภาพชุมชน

เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดพื้นที่สีเขียวในชุมชนจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในด้าน

เศรษฐกิจสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการขายขยะรีไซเคิลและในด้านสังคมทุกภาคส่วน

ได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนเกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยการบริหาร

จัดการขยะที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเช่นนี้ส่งผลให้เทศบาลเมืองลำพูนได้รับเกียรติบัตร

รับรองคุณภาพระบบบริการด้านอนามัยสิ ่งแวดล้อมจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปี2561ด้านการจัดการขยะทั่วไปและด้านการจัดการขยะอันตรายและยังเป็นการดำเนิน

งานส่วนหนึ่งที ่ส่งผลให้เทศบาลเมืองลำพูนได้รับรางวัลการประเมินเมืองสิ ่งแวดล้อมยั่งยืน

ระดับภาคประจำปี2561โดยได้รับรางวัล“ระดับดีเยี่ยม”จากกรมส่งเสริคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

9หมู่9ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูน51110

โทรศัพท์053096253โทรสาร053536062

ประชากร  

9,459คน(ชาย4,696คนหญิง4,733คน)

พื้นที่ 

150.376ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน12หมู่บ้าน)

รายได้ 

25,418,622.04บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

39,254,671บาท

คณะผู้บริหาร 

1. นายอัครเดชคัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่

2.นายณัฐวุฒิไชยยา  ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าไผ่

3.นางพิชญ์นาฏเมืองใจ รักษาการปลัดเทศบาลตำบลป่าไผ่

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน7คน

หญิงจำนวน3คน





เทศบาลตำบลป่าไผ่     
   อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
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เทศบาลตำบลป่าไผ่ (อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน)เป็นองค์กรปกครองส่วนทั้งถิ ่นตั ้งอยู ่

บริเวณตอนใต้ของจังหวัดลำพูนมีเนื้อที่ประมาณ150ตารางกิโลเมตรครอบคลุม12หมู่บ้าน

มีประชาชนในพื้นที่ประมาณ9,500คนวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน/คำขวัญประจำเทศบาลคือ

“ตำบลในหลวงเสด็จ	เศรษฐกิจก้าวหน้า	การศึกษามีมาตรฐาน	ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล	สืบสาน

ตำนานครูบาอภิชัยขาวปี	อนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญา	มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”	

ในการบริหารงานด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเทศบาลตำบล

ป่าไผ่ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาเพื่อสร้างความสุขให้แก่ชุมชนและสังคมโดยใช้กรอบแนวคิด

การบริหารงานด้วยการนำจุดเด่นและคุณค่าของชุมชนมาเป็นฐานและมุ่งเน้นการทำหน้าที่ให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณะอย่างทัดเทียมกันรวมถึงทำให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลทุกขั ้นตอนเพื่อให้เป้าหมายสัมฤทธิ์ผลโปร่งใสและ

เกิดการพัฒนาที่ก้าวหน้ายั่งยืน

เพื่อให้การบริหารงานโปร่งใสตรวจสอบได้และเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม

กับการทำงานของเทศบาลทางเทศบาลได้นำหลักการบริหารจัดการที่ดี(GoodGovernance)

6หลักได้แก่หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความ

รับผิดชอบและหลักความคุ้มค่ามาปรับใช้เป็นโครงการและกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอก

เทศบาลโดยในส่วนของกิจกรรมภายในเทศบาลผู ้บริหารเทศบาลได้ออกนโยบายส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสต่างๆเพื่อให้บุคลากรของเทศบาลยึดถือเป็นแนวปฏิบัติไม่ว่าจะ

เป็นการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2557-2560การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเมื่อปีงบประมาณพ.ศ.2560

หรือการจัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ

พนักงานเทศบาลรวมถึงนำระบบคุณธรรมมาใช้พิจารณาความดีความชอบเป็นต้นส่วนกิจกรรม

ภายนอกเทศบาลทางเทศบาลได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามา

มีส่วนร่วมกับการทำงานด้านต่างๆของเทศบาลและแสดงความโปร่งใสในการบริหารของตนอย่าง

เป็นรูปธรรมอาทิเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมกระบวนการเสนอปัญหาและความต้องการวางแผน

ตัดสินใจดำเนินงานและประเมินผลผ่านเวทีประชาคมและคณะกรรมการคณะต่างๆเปิดช่องทาง

ให้สาธารณชนได้ฟังการประชุมสภาเทศบาลป่าไผ่ทุกครั้งผ่านการถ่ายทอดสดทางวิทยุท้องถิ่นและ

เฟซบุ๊กของเทศบาลหรือเปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนผ่านทางศูนย์บริการประชาชน

เว็บไซต์เฟซบุ๊กและกลุ่มไลน์ของเทศบาลเป็นต้นจากการดำเนินการเหล่านี้เองทำให้เทศบาล

ป่าไผ่ได้รับการประเมินจากโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นอันดับสามของจังหวัดลำพูน

จากตัวอย่างกิจกรรมและโครงการรวมถึงผลการประเมินดังกล่าวทำให้เทศบาลตำบล

ป่าไผ่อำเภอลี ้ถือเป็นหนึ ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในประเทศไทยที่ดำเนินการด้าน

ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ	ด้านความโปร่งในและ		

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	ของเทศบาลตำบลป่าไผ่	ได้แก่	

โครงการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลตามมาตรฐาน 4จี ด้วยระบบไอที 

เดิมเทศบาลตำบลป่าไผ่อำเภอลี้ต้องบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กจำนวน7ศูนย์โดยใช้

พื ้นที ่ของชุมชนและวัดเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนซึ ่งแต่ละศูนย์ต่างก็ไม่ได้มาตรฐาน

โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยนอกจากนั้นยังมีพื้นที่ค่อนข้างคับแคบไม่สามารถ

รองรับจำนวนเด็กเล็กที่เพิ่มขึ้นได้จัดกิจกรรมต่างๆก็ไม่สะดวกขาดความเป็นสัดส่วนและยาก

ต่อการเรียนการสอนทำให้ในที่สุดทางเทศบาลต้องการยุบรวมทั้ง7ศูนย์ให้กลายเป็นโรงเรียน

อนุบาลป่าไผ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของสำนักงานเทศบาลเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยต่อมาทางชุมชน

ผู้ปกครองและสภาเทศบาลได้เสนอว่าควรจะยกระดับการศึกษาของโรงเรียนให้มีมาตรฐานเท่า

เทียมหรือมากกว่าสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยจึงเป็นที่มาของโครงการนี้

โครงการ “จัดตั ้งโรงเร ียนอนุบาลตามมาตรฐาน 4จี ด้วยระบบไอที”ดำเนินการ

โดยเทศบาลตำบลป่าไผ่อำเภอลี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการเรียนการสอนของโรงเรียน

อนุบาลป่าไผ่ในด้านต่างๆภายใต้แนวทางการดำเนินการ5ประการได้แก่

1. Good Healthส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพให้แก่เด็กปฐมวัยในโรงเรียนโดยการดูแล

ด้านโภชนาการการจัดโปรแกรมอาหารโดยคำนึงถึงสารอาหารที ่มีประโยชน์ให้แก่เด็กและ

การติดตามพัฒนาการของเด็กผ่านการประเมินรูปแบบต่างๆ
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2. Good Environment จัดกิจกรรมให้เด็กได้เร ียนรู ้จากประสบการณ์จริงเช่น

การเรียนการสอนว่ายน้ำโดยเทศบาลได้สร้างสระว่ายน้ำเอาไว้ในโรงเรียนการจัดกิจกรรมเรียนรู้

นอกสถานที่การจัดกิจกรรมเกษตรพอเพียงฯลฯ

3. Good Service พัฒนาบริการที่ดีมีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

ได้กิจกรรมที่โดดเด่นจากแนวคิดนี้ได้แก่การจัดรถรับ-ส่งนักเรียนสำหรับนักเรียนที่อยู่ในสภาพ

ยากลำบากโดยมีการนำโปรแกรมไลน์มาใช้ติดตามติดต่อประสานงานชี้แจงและแจ้งข้อมูล

ที่จำเป็นให้ผู้ปกครองทราบเช่นแจ้งเวลารับ-ส่งนักเรียนในแต่ละจุดฯลฯ

4. Good Governance การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยการให้ผู ้ปกครอง

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียน

5. Information Technologyการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จัดการศึกษาของ

โรงเรียนได้แก่นำระบบอินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์(application

software)เช่นไลน์เฟซบุ๊กฯลฯมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งเป็นช่องทางในการ

ประเมินพัฒนาการติดต่อสื่อสารชี้แจงทำความเข้าใจหรือสอบถามความต้องการจากผู้ปกครอง

สำหรับการส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการนี้จะอยู่ใน

รูปของการเปิดให้ประชาชนทั่วไปและผู้ปกครองของนักเรียนเข้ามาร่วมตัดสินใจในขั ้นตอน

การดำเนินการต่างๆดังนี้

1. ประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในรูปของประชาคมในการตัดสินใจตั้งแต่ขั้นก่อน

ริเริ่มโครงการโดยมีมติให้ทางเทศบาลยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง7แห่งให้กลายเป็นโรงเรียน

อนุบาลป่าไผ่เพื่อให้การจัดบริการด้านการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงมีส่วนร่วมติดต่อ

สื่อสารและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

2. ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทั้งที่บ้าน

และสถานศึกษาของนักเรียนผ่านการประชุมผู ้ปกครองและการเป็นตัวแทนผู ้ปกครองใน

คณะกรรมการต่างๆเช่นคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯลฯ

นอกจากนี้ทางเทศบาลยังเปิดช่องทางให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นผ่านทางกลุ่มในโปรแกรม

ไลน์ได้โดยตรง

โครงการไผ่ทองร่วมใจพิชิตภัยในภาวะฉุกเฉิน 

โครงการนี้มีที ่มาจากปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชน

ในพื้นที ่เนื ่องจากที ่ตั ้งของตำบลป่าไผ่อยู ่ห่างจากโรงพยาบาลประจำอำเภอลี ้จังหวัดลำพูน

ประมาณ11กิโลเมตรและในพื้นที่ไม่มีระบบการแพทย์ฉุกเฉินเป็นของตนเองทำให้มีผู้ประสบ

อุบัติเหตุเสียชีวิตก่อนนำส่งโรงพยาบาลหรือเกิดการบาดเจ็บแทรกซ้อนจนเป็นเหตุให้พิการ

เป็นจำนวนมากประกอบกับสถิติและความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ก็มีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยด้วยเหตุนี้ทางเทศบาลตำบลป่าไผ่จึงจัดโครงการนี้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

โดยมีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกและ

เท่าเทียมเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการรวมถึงความเจ็บปวดและทรมานทั้งกายและใจ

ของผู้ป่วยและครอบครัวและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยฉุกเฉิน

โดยเบื้องต้นทางเทศบาล(ซึ่งในขณะนั้นยังมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล)ได้จัดทำข้อตกลง

ร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนภายใต้

โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูนเพื่อนำระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินรวมถึง

รถกู้ชีพฉุกเฉินมาให้บริการประชาชนที่ประสบเหตุทั้งในและนอกครัวเรือนโดยครอบคลุมทั้งพื้นที่

ตำบลป่าไผ่และพื้นที่ใกล้เคียงหากมีการร้องขอ

แนวทางการดำเนินโครงการนี้ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่และ

ภาคีเครือข่ายได้แก่โรงพยาบาลอำเภอลี้โรงพยาบาลสุขภาพตำบลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้างเคียงตำรวจทหารกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)กลุ ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือนและฝ่ายปกครองพื้นที่ตำบลป่าไผ่

สำหรับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการนี้ทางเทศบาลได้ให้ประชาชน

ในตำบลป่าไผ่สะท้อนปัญหาด้านการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่รวมทั้งเปิดโอกาสให้

เข้ามารับความรู้และมีส่วนร่วมในกระบวนการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทุกขั้นตอนดังนี้

1. จัดการรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนเกี ่ยวกับการจัดการระบบ

การแพทย์ฉุกเฉินเพื่อนำไปจัดทำแผนงานโครงการ

2. ร่วมงานกับหน่วยงานระดับอำเภอและจังหวัดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพประชาชน

ให้มีความรู้และความสามารถในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินต่างๆเพื่อให้ทราบกระบวนการและ
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สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพก่อนหน่วยงานภายนอกจะเข้ามา

ช่วยเหลือ

3. ให้ประชาชนในพื้นที่ที ่ผ่านการพัฒนาศักยภาพเข้าร่วมให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ในสถานที่เกิดเหตุจริงก่อนส่งผู้ป่วยต่อให้สถานพยาบาลอาทิแจ้งเหตุปฐมพยาบาลขั้นต้นรับ-ส่ง

ผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุไปยังสถานพยาบาลอำนวยความสะดวกในที่เกิดเหตุ(เช่นจัดช่องทางจราจร

ทำสัญลักษณ์แจ้งผู้ใช้รถใช้ถนนทราบว่ากำลังเกิดอุบัติเหตุกันผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากพื้นที่

ฯลฯกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนถนน)ประสานญาติหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประสบเหตุเป็นต้น

ผลจากการนำประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการนี้คือประชาชน

ผู้ที่ประสบเหตุฉุกเฉินสามารถเข้าถึงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุหรือมีการร้องขอ

ได้รวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตและพิการลดลงซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าสาเหตุ

ส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินการของประชาชนในการเข้าถึงเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและจัดการกับ

เหตุการณ์ได้ตามที่ตนได้รับการพัฒนาศักยภาพมาแล้ว

โครงการแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยแก่ราษฎรผู้มีรายได้น้อย 

โครงการนี้มีที่มาจากปัญหาผู้มีรายได้น้อยไม่มีที่อยู่อาศัยหรือมีแต่อยู่ในสภาพไม่มั่นคง

ปลอดภัยรวมถึงไม่มีศักยภาพที่จะก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านด้วยตนเองโดยผู้มีรายได้น้อยในที่นี้

ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุผู ้พิการวัยแรงงานที่มีภาระดูแลผู้สูงอายุหรือส่งเสียเด็กและเยาวชน

ในครอบครัวจากปัญหาดังกล่าวทางเทศบาลจึงจัดงบประมาณช่วยเหลือ1แสนบาทต่อปี

การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อช่วงปลายปีงบประมาณพ.ศ.2559

สืบเนื ่องจากการสำรวจผู ้มีรายได้น้อยที ่ประสบปัญหาด้านที ่อยู ่อาศัยเพื ่อเข้าร่วมโครงการ

บ้านพอเพียงที่ประชุมระดับจังหวัดได้คัดเลือกครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ4ครัวเรือนซึ่งเกินจาก

จำนวนที่เทศบาลกำหนดไว้ทำให้ไม่เพียงพอกับงบประมาณที่มีประกอบกับขาดแรงงานที่จะ

มาสร้างบ้านและราษฎรที่ต้องการความช่วยเหลือยังตกค้างอยู่อีก7ครัวเรือนในขณะที่ราษฎร

ที่มาแจ้งความประสงค์ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากปัญหาที ่ เก ิดขึ ้นเทศบาลจึงตัดสินใจดำเนินโครงการนี ้โดยรวมพลังจากทุก

ภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันการก่อสร้างครั้งนี้ให้

แล้วเสร็จโดยมีแนวคิดว่าจะต้องจัดตั้งการทำงานในรูปแบบศูนย์กลางประสานงานเพื่อรวบรวม

ข้อมูลผู้ประสบปัญหาให้เป็นระบบและทำให้เกิดการทำงานร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆไปในทิศทาง

เดียวกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนและขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมถึงป้องกันความขัดแย้งในชุมชนและ

การถูกร้องเรียนในขณะเดียวกันก็สร้างเครือข่ายเพื่อมาช่วยเหลือด้านเงินทุนและบุคลากรด้วย

จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง“ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยแก่ราษฎรผู้มีรายได้น้อย

ตำบลป่าไผ่”ในเดือนมิถุนายนพ.ศ.2560

ขั้นตอนการดำเนินการของศูนย์มีดังนี้

1. เทศบาลตำบลป่าไผ่สภาองค์กรชุมชนฝ่ายปกครองอสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพตำบลและชมรมผู้สูงอายุร่วมกันสำรวจข้อมูลราษฎรที่มีรายได้น้อยและต้องการที่อยู่อาศัย

2. ทุกหน่วยงานที่ออกสำรวจข้อมูลส่งข้อมูลมายังศูนย์เพื่อจัดทำฐานข้อมูล

3. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองระดับตำบลประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล

ป่าไผ่(อย่างน้อยประกอบด้วยฝ่ายบริหารฝ่ายสภาเทศบาลปลักหรือรองปลัดและเจ้าที ่

กองสวัสดิการสังคมและกองช่าง)สภาองค์กรชุมชนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์และฝ่ายปกครองทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกครัวเรือนที่จะจัดสร้างบ้านให้โดยจะต้อง

ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อเท็จจริงแล้วนำมาประชุมพิจารณาร่วมกัน

4. จัดทำแบบแปลนบ้านและประมาณการงบประมาณโดยช่างชุมชน

5. ขอสนับสนุนงบประมาณโดยการนำข้อมูลที่ได้รับจากขั้นตอนที่1-3จัดส่งไปยัง

หน่วยงานต่างๆเพื่อขอรับการสนับสนุน

6. ประชุมวางแผนงานเพื่อนัดหมายและแบ่งหน้าที่การทำงานดังนี้

 6.1 ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ได้แก่กำนันผู ้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านและ

ราษฎรเจ้าของบ้าน

 6.2 ฝ่ายก่อสร้างได้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือวิทยาลัยเทคนิค

ลำพูนทหารช่างชุมชนสภาเด็กและเยาวชนกรรมการหมู่บ้านอุทยานแห่งชาติ

แม่ปิงและบุคลากรเทศบาลตำบลป่าไผ่
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 6.3 ฝ่ายอาหารและน้ำดื่มได้แก่ประชาชนในพื้นที่กลุ่มสตรีแม่บ้านและสภาเด็กและ

เยาวชน

 6.4 ฝ่ายประสานงานได้แก่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลป่าไผ่สภาองค์กร

ชุมชนกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

7. ดำเนินการก่อสร้างโดยบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วน

8. เชิญผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมกันถอดบทเรียนจากการทำงานโดยร่วม

แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆอย่างปัญหาอุปสรรคและผลการดำเนินงานชี้แจงการใช้งบประมาณ

และวางแนวทางการทำงานในปีงบประมาณถัดไป

จากขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าวทำให้เห็นว่าโครงการนี้ได้เปิดให้ประชาชนในพื้นที่

เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนทั้งการสำรวจข้อมูลการกลั่นกรองครัวเรือนเป้าหมายการออกแบบ

แปลนบ้านประมาณการค่าใช้จ่ายและสร้างบ้านไปจนถึงการถอดบทเรียนและวางแผนงาน

ในปีงบประมาณถัดไป

ผลสำเร็จของโครงการนี้คือในปีงบประมาณ2560เทศบาลสามารถดำเนินการก่อสร้าง

บ้านให้แก่ราษฎรได้4หลังตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่ประมาณการไว้

เนื่องจากได้รับงบประมาณอุดหนุนจากเครือข่ายต่างๆรวมถึงชุมชนในพื้นที่ด้วยและด้วยความ

สัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนและเครือข่ายทำให้ในปีงบประมาณพ.ศ.2561ทางเทศบาลยังคงได้รับ

การรับความร่วมมือจากประชาชนและได้รับงบประมาณจากเครือข่ายเพิ่มขึ้นจนสามารถสร้างบ้าน

ให้แก่ราษฎรกลุ่มเป้าหมายได้9หลังจากผลสำเร็จและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

ที่สะท้อนเห็นความเอื้ออาทรต่อกันของคนตำบลป่าไผ่รวมถึงความเอื้อเฟื้อของเครือข่ายภายนอก

ทำให้ราษฎรที่มีปัญหาได้รับการช่วยเหลือและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เทศบาลตำบลนาอ้อ   
   อำเภอเมือง จังหวัดเลย 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

ตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลย42100

โทรศัพท์042-834-930โทรสาร042-834-937

ประชากร  

6,148คน(ชาย3,008คนหญิง3,140คน)

พื้นที่ 

43ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน10ชุมชน)

รายได้ 

30,148,740บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

32,351,260บาท

คณะผู้บริหาร 

1.นายก้านกุณะวงศ์  นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ

2. นายจิตต์ศรีทรงเมือง ประธานสภาเทศบาลตำบลนาอ้อ

3. นางชมพูนุทอินอ่ำ  ปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน6คน

หญิงจำนวน5คน





เทศบาลตำบลนาอ้อยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเนื่องจากเห็นว่าถ้าคนในชุมชน

ท้องถิ่นตื่นตัวและร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหาของตนเองชุมชนท้องถิ่นก็จะเข้มแข็งดังนั้นเทศบาล

ตำบลนาอ้อจึงให้ความสำคัญกับการเมืองของภาคพลเมืองในระดับสูงดังวิสัยทัศน์ที ่ว ่า

“ชาวตำบลนาอ้อตระหนักในความเป็นพลเมืองที่ดี	มีขีดความสามารถ	มีสังคมและสิ่งแวดล้อม		

ที่เอื้อต่อสุขภาวะ”		

ทั้งนี้การขับเคลื่อนการบริหารงานพัฒนาทุกกิจกรรมของเทศบาลตำบลนาอ้อจะอาศัย

กลไกหลักคือคณะอนุกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาอ้อที่ประกอบด้วยประชาชนในทุก

ภาคส่วนของตำบลนาอ้อเข้าร ่วมมาเป็นคณะกรรมการและพิจารณาการดำเนินงานต่างๆ

คณะอนุกรรมการฯชุดนี้ประกอบด้วยข้าราชการบำนาญแต่งตั้งเป็นคณะที่ปรึกษาและผู้บริหาร

เทศบาลตำบลนาอ้อปลัดเทศบาลผู้แทนชุมชนที่1-10จำนวนชุมชนละ3คนผู้แทนอปพร.

ผู้แทนอสม.ผู้แทนกลุ่มน้ำดื่มผู้แทนกลุ่มผู้สูงอายุผู้แทนกลุ่มผู้พิการผู้แทนกลุ่มโฮมสเตย์

นาอ้อผู ้แทนกลุ ่มสตรีผู ้แทนกลุ ่มตลาดผู ้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนผู ้แทนกรรมการ

สถานศึกษาผู ้แทนสภาเด็กและเยาวชนผู ้แทนสภาผู ้นำองค์กรชุมชนผู ้แทนกลุ ่มตัดเย็บ

ผู ้แทนองค์กรผู ้อุทิศตนผู ้แทนกลุ ่มทอผ้าผู ้แทนกลุ ่มผู ้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าผู ้แทน

กลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ำผู้แทนกลุ่มไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวนกลุ่มละ3คนผู้อำนวยการกอง

ทุกกองโดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเป็นกรรมการและเลขานุการรวมคณะอนุกรรมการทั ้งหมด

จำนวน93คนและคณะอนุกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาอ้อมีหน้าที่ดังนี้

1. ร่วมออกประชาคมเพื ่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นเสนอปัญหาและความต้องการ

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนฯและเทศบัญญัติต่างๆ

2. ติดตามนโยบายของผู ้บริหารท้องถิ ่นที ่แถลงต่อสภาท้องถิ ่นและการดำเนินการ

ตามแผนพัฒนาฯและเทศบัญญัติต่างๆ

3. เสนอปัญหาให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่อการทำงานของเทศบาลทั้งฝ่าย

บริหารสมาชิกสภาและพนักงานลูกจ้างของเทศบาล

4. เสนอประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อที่ประชุมเพื่อใช้ประกอบ

การพิจารณาแก้ไขปัญหากรณีที่เป็นการเร่งด่วนและบรรจุในแผนพัฒนาฯ
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5. เสนอแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นและมีผลกระทบต่อชุมชน

ท้องถิ่นเพื่อประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนา

คณะอนุกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาอ้อถือว่าเป็นการปรับความสมดุลในโครงสร้าง

เชิงอำนาจระหว่างท้องถิ่นกับภาคประชาชนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่สังคมที่เปิดและ

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่นสร้างความเชื่อมโยงของหน่วยงานฝ่ายบริหารและประชาชน

ในการประชุมมีการพิจารณาที่สำคัญเช่นการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่นการมี

ส่วนร่วมในการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีการพิจารณาและการประชาคม

ในเรื ่องต่างๆที ่จะต้องผ่านความคิดเห็นของประชาชนรวมทั้งการนำเสนอปัญหาจากชุมชน

มาพิจารณาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุม

เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นเป็นหลัก

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ	ด้านความโปร่งใสและ		

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	ของเทศบาลตำบลนาอ้อ	ได้แก่	

โครงการ การท่องเที่ยวเทศบาลตำบลนาอ้อ (ชีวิตดี๊ดี...ที่นาอ้อ) 

การจัดการท่องเที่ยวในเทศบาลตำบลนาอ้อเริ ่มจากการที่ชุมชนเห็นนักท่องเที่ยวจาก

ทุกสาระทิศหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวที่เชียงคานโดยการเดินทางไปที่อำเภอเชียงคานจะต้องผ่าน

เทศบาลตำบลนาอ้อที่เห็นได้ชัดเจนคือรถบัสคันใหญ่ที่บรรจุนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าคันละ50คน

คันแล้วคันเล่าที่ผ่านถนนสายเลย-เชียงคานวันละไม่ต่ำกว่า10คันไม่เคยแวะเทศบาลตำบล

นาอ้อเลยสิ่งนี้เป็นแรงผลักดันให้กับพี่น้องประชาชนในเทศบาลนาอ้อหันกลับมาทบทวนตัวเอง

และเริ่มเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนทั้งนี้มีการพูดคุยกันในที่ประชุม

ของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาอ้อถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและ

มีการเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ.2552จนกระทั่งถึงปัจจุบันซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการที่มีความ

ต่อเนื่องและที่สำคัญเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเพราะการจัดการท่องเที่ยว

ในเทศบาลตำบลนาอ้อเป็นการท่องเที่ยวที่เน้นการนำทุนและศักยภาพที่นาอ้อมีอยู่ไม่ว่าจะเป็น

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่นมาเป็นจุดขายสำคัญ

สำหรับกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่เริ ่มต้นขับเคลื่อนโครงการฯเทศบาลตำบลนาอ้อ

อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เป็นหัวใจสำคัญดังเห็นได้จากในแต่ละขั้นตอน

จะมีคนในตำบลจากทุกภาคส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมดังนี้

1. ประชุมกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนาอ้อเช่นกลุ่มโฮมสเตย์กลุ่มจักรสาน

กลุ่มกองยาวบ้านโพนกลุ่มสตรีเป็นต้นเพื่อให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแก่ชุมชนต่างๆในการ

พิจารณาทั้งด้านบวกและด้านลบของการท่องเที่ยวซึ่งที่ประชุมมีมติที่จัดตั้งกลุ่ม“ชมรมส่งเสริม  

การท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลตำบลนาอ้อก๋อ” โดยมีผู้ใหญ่บ้านปัญญาลางกูล(กลุ่มกลองยาว

บ้านโพน)เป็นประธานเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มท่องเที่ยวฯ

2. กลุ่มต่างๆประชุมร่วมกันเพื่อศึกษาชุมชนร่วมกับชาวบ้านอันเป็นการทำงานร่วมกับ

ชาวบ้านเพื่อศึกษาหาข้อมูลในหัวข้อดังนี้

 4 การสำรวจทางกายภาพเล่าเรื่องชุมชนของตัวเองมีอะไรดีบ้าง

 4 ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนภูมิปัญญาวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนปราชญ์

ชาวบ้าน

 4 ศึกษาความสัมพันธ์ของชุมชนกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรเพื่อ

การท่องเที่ยว

 ผลของการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสรุปออกมาเป็นทุนและศักยภาพของ

หมู่บ้านทำให้เห็นศักยภาพข้อจำกัดของชุมชนและปัญหาของชุมชนร่วมกัน

3. วิเคราะห์ข้อมลูร่วมกันท้ังในด้านศักยภาพข้อจำกัดโอกาสและความเส่ียงในข้ันตอนน้ี

จะทำให้ชุมชนได้มองเห็นได้ด้วยตนเองและสามารถเชื่อมโยงเรื่องท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนได้
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4. ร่วมกันพัฒนาศักยภาพและแก้ไขจุดอ่อนอาทิ

 4 รวบรวมองค์ความรู้ซึ ่งแต่ละชุมชนจะแตกต่างกันออกไปมีเอกลักษณ์เฉพาะ

ชุมชนเช่นบางชุมชนเด่นด้านการพัฒนาชุมชนบางชุมชนเด่นระบบการจัดการ

นิเวศที ่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ ่นได้เหมาะสมเป็นต้นซึ ่งชุมชนต้องร่วมกันดึง

เอกลักษณ์ให้เห็นร่วมกันก่อนนำสู่การเผยแพร่ออกไป

 4 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสมสอดคล้องปลอดภัยไม่ทำลายระบบนิเวศ

เดิมมากนักเช่นการปรับทางเดินในแหล่งเรียนรู้เป็นต้น

 4 ปรับปรุงบ้านพักและความสะอาดภายในชุมชนให้เป็นมาตรฐานของชุมชนแต่ละ

แห่งที่ตกลงร่วมกันโดยมีคณะกรรมการของชุมชนตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

 4 ฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชนซึ่งในขั้นตอนนี้จะเห็นความสามารถ

ของชุมชนในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งความพร้อมจำนวนบุคลากรและขีด

ความสามารถในการรองรับทั ้งพื ้นที ่ทางธรรมชาติและรูปแบบกิจกรรมที ่

สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน

5.วางรูปแบบการบริหารจัดการกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนกำหนดรูปแบบของ

การท่องเที่ยวโปรแกรมและราคาการจัดสรรผลประโยชน์สู่ชาวบ้านและชุมชนและมาตรการ

ในการป้องกันผลกระทบโดยอาจจะเป็นการสร้างกฎกติกาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งชาวบ้านและ

นักท่องเที่ยว

6.ทดลองดำเนินกิจกรรมการท่องเที ่ยวในขั ้นตอนนี้อาจมีการจัดท่องเที ่ยวนำร่อง

เพื่อทดสอบความพร้อมของชุมชนโดยการเชิญประชาชนของเทศบาลตำบลนาอ้อเข้าร่วมทดสอบ

กิจกรรมการท่องเที่ยว

7.ประชุมสรุปเพื่อประเมินผลทดลองดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว

8.เมื่อมีหน่วยงานภายนอกทำหนังสือขอดูงานเข้ามาเทศบาลตำบลนาอ้อจะใช้เส้นทาง

ของกลุ่มเที่ยวเที่ยวชุมชนนาอ้อก๋อเป็นเส้นทางหลักให้ผู้ดูงานเลือกเพื่อเข้าศึกษาดูงานได้ตรง

ตามความต้องการ

9.ผู ้ประสานของเทศบาลตำบลนาอ้อประสานไปยังกลุ ่มเที ่ยวเที ่ยวชุมชนนาอ้อก๋อ

เพื่อจัดเตรียมตามวันและเวลาที่คณะศึกษาดูงานจะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กระบวนการทั ้ง9ขั ้นตอนที ่กล่าวมาเป็นการปลุกสำนึกของท้องถิ ่นให้คนท้องถิ ่น

อยากรู้จักตนเองและเกิดความภาคภูมิใจในตนเองการท่องเที่ยวเกิดความชัดเจนมากขึ้นว่า

เป็นการเข้ามาเพื่อให้ชุมชนได้นำเสนอตัวอย่างที่ดีต่อสาธารณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นหัวใจ

สำคัญของการท่องเที ่ยวนอกจากปลุกจิตสำนึกของชุมชนแล้วยังเป็นการสร้างจิตสำนึกของ

นักท่องเที่ยวต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมของชุมชนที่ได้เข้ามา

เยี่ยมเยือนอีกด้วย

ปัจจุบันโครงการนี้ทำให้การท่องเที่ยวกลายเป็น”เครื่องมือ”ที่ชุมชนให้ความสำคัญ

เนื่องจากมีความสำคัญต่อการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนอย่างชัดเจนเช่นการเดินทาง

ที่พักการซื้อของที่ระลึกร้านค้าต่างๆจึงมีการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้ง

โดยทางตรงและทางอ้อมขยายเพิ่มมากขึ้นมีที่พักแบบพื้นบ้านที่เรียกว่าโฮมสเตย์ร้านอาหาร

และแหล่งบริการอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

ผลที่ตามมาคือการขยายตัวทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดการตื่นตัวเพราะมองว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะมี

รายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวและยังเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตของชุมชนให้คงอยู่โดยชุมชนเป็น

เจ้าของชุมชนมีส่วนร่วมทั้งการคิดร่วมวางแผนร่วมทำกิจกรรมร่วมติดตามประเมินผลร่วมกัน

เรียนรู้ร่วมกันและรับประโยชน์ร่วมกันนับได้ว่าเป็นการผสมผสานที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตให้เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที ่ยวเชื ่อมโยงแหล่งต่างๆเพื ่อนำมาเป็นเส้นทาง

การท่องเที่ยวทำให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะลานวัฒนธรรมหน้าสำนักงาน

เทศบาลที่พัฒนาเป็นเส้นทางหลักที่รวบรวมโครงการต่างๆของชุมชนทั้ง10และโรงเรียนมารวม

อยู่เป็นลานนิทรรศการขนาดใหญ่ทำให้เกิดรายได้สร้างอาชีพให้กับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและกลุ่ม

อาชีพต่างๆในการมาเป็นวิทยากรนำไปสู่สร้างการเรียนรู้ร่วมกันร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน

โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (ศูนย์บูรณาการท้องถิ่นศึกษา) 

โรงเรียนเทศบาลนาอ้อได้จัดทำโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น(ศูนย์บูรณาการท้องถิ่น

ศึกษา)ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน

การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ความสำคัญกับความเป็นท้องถิ่นและ

ความเป็นไทยผู้เรียนพร้อมที่จะนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาชุมชนของตัวเองซึ่งน้อมนำ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื ้นฐานในการบริหารจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้าน

การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำหลักสูตรด้านการจัดการเรียนรู้ด้านผลสัมฤทธิ์
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ทั้งนี้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น(ศูนย์บูรณาการท้องถิ่นศึกษา)สะท้อนให้เห็นมิติการมีส่วน

ร่วมของประชาชนผ่านตัวนักเรียนครูผู ้บริหารผู ้ปกครองนักเรียนเครือข่ายผู ้ปกครอง

คณะอนุกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ ่น

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนชุมชนที่มีส่วนร่วมคิดวางแผนตลอดจนการมี

ส่วนร่วมในการปฏิบัติจริงนำไปสู่การบูรณาการทักษะชีวิตอย่างหลากหลายและมีแหล่งเรียนรู้

ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้อาทิลานวัฒนธรรมแหล่งโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนซึ่งจะ

มีปราชญ์ชาวบ้านวิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้ฝึกทักษะต่างๆให้แก่นักเรียนและนักเรียนยังได้

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สูงอายุทำให้นักเรียนรวมถึงชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตของ

ตนเองบนรากฐานบริบทของท้องถิ่นรักใคร่กลมเกลียวและเป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนในชุมชนเพื่อให้นักเรียนได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่าง

เหมาะสมเกิดการปรับเปลี ่ยนทัศนคติค่านิยมในการดำรงชีวิตเอาตัวรอดได้ในสังคมแห่ง

การแข่งขันมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อผลกระทบต่างๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก

นอกจากนี้โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดกิจกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่นนาอ้อมากมายดังนี้

กิจกรรมที่1เกษตรธรรมชาติพอมีพอกิน(มิติด้านวัตถุ)

การจัดตั้งศูนย์บูรณาการท้องถิ่นศึกษาซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ความรู้แก่นักเรียนและชุมชน

และมีกิจกรรมการอบรมต่างๆเช่นการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการเพิ่ม

คุณค่าให้กับขยะการปลูกผักปลอดสารพิษการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยน้ำ

หมักชีวภาพ/การเกษตรแบบผสมผสานการเลี ้ยงไก่ไข่การเลี ้ยงหมูหลุมการปลูกแก้วมังกร

การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์การเลี้ยงกบเลี้ยงปลาดุกและนอกจากนี้ยังมีปราชญ์ชาวบ้านมาให้

ความรู้แก่นักเรียนและนักเรียนยังได้ไปเรียนรู้ด้านการเกษตรร่วมกับชุมชนผู้สูงอายุผู้พิการ

ณลานวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลนาอ้อซึ่งมีฐานกิจกรรมตามชุมชนแต่ละหมู่บ้านได้แก่

ฐานที่1 กลุ่มผลิตอาหารสำเร็จรูป/ถนอมอาหาร

ฐานที่2 ซุ้มงานประดิษฐ์ของฝากของที่ระลึก

ฐานที่3 ซุ้มงานถักไม้กวาดดอกหญ้า

ฐานที่4 ปลูกพืชออแกนิค/เลี้ยงปลา/เลี้ยงกบ

ฐานที่5 งานจักรสานพลาสติก

ฐานที่6 งานจักรสานด้วยไม้ไผ่

ฐานที่7 กลุ่มผลิตข้าวกล้อง

ฐานที่8 กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่/เตาเผาถ่าน๒๐๐ลิตร

ฐานที่9 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

ฐานที่10 กลุ่มปลูกผักกางมุ้ง

ฐานที่11 ร้านค้าสวัสดิการบ๊าดทายนาอ้อ



รางวัลพระปกเกล้า’ 61 

2�6

รางวัลพระปกเกล้า’ 61 

2��

โครงการอาหารกลางวันนักเรียนและโครงการสงเคราะห์เด็กขาดแคลนซึ่งตามปกติแล้ว

โรงเรียนจะได้รับเงินงบประมาณจากต้นสังกัดสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนชั้นปฐมวัย

และชั้นประถมศึกษาแต่โรงเรียนนำผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวันเพิ่มเติมให้กับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้โดยนักเรียนเก็บผลผลิตเพื่อไปเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลาง

วันของโรงเรียนนักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันประกอบอาหารถ้าได้ผลผลิตมากก็นำไปจำหน่าย

ที่ร้านค้าสวัสดิการบ๊าดทายนาอ้อของโรงเรียนหรือตลาดในชุมชน

กจิกรรมที่2พออยูพ่อใช้หวัใจพอเพยีง(มติดิา้นสงัคมมติดิา้นวฒันธรรม

และมิติด้านสิ่งแวดล้อม)

เกิดการส่งเสริมภูมิปัญญาของท้องถิ่นและมีการนำปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้ผ่าน

กิจกรรมมากมายอาทิ

 4 โครงการเจ้าบ้านน้อยที่ดีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

 4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี,นาฏศิลป์(รำไทย)

 4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬามวยไทย

 4 โครงการจิตอาสา/กิจกรรมTOBENUMBERONE

 4 โครงการธนาคารขยะและกิจกรรมโครงการการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อกำจัดศัตรู

พืชสำหรับพืชไฮโดรโปนิกส์

 4 โครงการ/กิจกรรมอื่นๆที่หลากหลายเช่นกิจกรรมการสานพัดไม้ไผ่การสาน

พลาสติกกิจกรรมการทำเครื่องประดับนาฏศิลป์ไทยกิจกรรมข้าวจี่แสนอร่อย

ร้านกาแฟบ๊าดทายนาอ้อขายของที่ระลึกของดีในชุมชนขายกาแฟโบราณเป็นต้น

กิจกรรมที่3พออกพอใจออมทรัพย์สดใส(มิติด้านวัตถุ)

1. จัดตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่จัดทำแบบฝากแบบถอนออมทรัพย์จัดทำคู่มือการ

ดำเนินงานข้อปฏิบัติและระเบียบต่างๆของการออมทรัพย์รับสมัครสมาชิกได้แก่นักเรียนครู

ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนและประชาชนในชุมชนหรือผู้สนใจรับฝากเงินออมทรัพย์ทุกวัน

จัดวัสดิการหรือให้กู้เงินเพื่อการศึกษาเพื่อการลงทุนและอื่นๆตามความจำเป็นให้กับนักเรียนครู

หรือชุมชนที่เป็นสมาชิก

2. จัดตั้งร้านค้าสวัสดิการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลผลิตของโรงเรียน

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 

ตำบลนาอ้อเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทและอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองประมาณ10กิโลเมตร

ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรหรือประกอบอาชีพรับจ้างหรือไปทำงานที่อื่นทำให้ในเวลากลาง

วันผู้ที่อยู่ในชุมชนจะเหลือเพียงเด็กสตรีและคนชราในขณะที่เวลากลางคืนมีปัญหาการมั่วสุม

ของเด็กเยาวชนยาเสพติดเด็กแว้นเด็กติดเกมส์นำไปสู ่ป ัญหาทางสังคมและปัญหา

อาชญากรรมต่างๆประกอบกับแนวคิดในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชนเป็นความจำเป็นพื้นฐานประชาชนมีสิทธิที่จะอยู่อาศัยอย่างปลอดภัยมีสิทธิที่จะมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจและจัดการกับสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชุมชน

อย่างทั่วถึงและให้ความสำคัญตลอดเวลา

เทศบาลตำบลนาอ้อเห็นว่าการดำเนินงานในประเด็นดังกล่าวจะสำเร็จได้ต้องอาศัย

การทำงานร่วมกันโดยให้ชุมชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานมีการบูรณาการการทำงาน

ร่วมกันและสามารถจัดการปัญหาในชุมชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตรงตามความต้องการของ

ชุมชนอย่างแท้จริงทำให้คนในชุมชนเกิดความรู้สึกปลอดภัยมีชีวิตที่สงบสุขดังนั้นแนวทาง

ในการดำเนินการจึงอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นแกนหลักและมีหน่วยงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องหนุนเสริมดังนี้

1. ดำเนินการประชุมร่วมกันในทุกภาคส่วนเพื่อวานแผนและกำหนดมาตรการร่วมกัน

ทั้งนี้ประกอบด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอาทิสถานีตำรวจภูธรเมืองเลยโรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพตำบลนาอ้อผู้นำชุมชนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ตัวแทนองค์กรในชุมชนตัวแทนอปพร.

ตัวแทนอสม.ตัวแทนชมรมผู้พิการตัวแทนชมรมผู้สูงอายุตัวแทนกลุ่มสตรี

2. นำไปสู่การกำหนดกิจกรรมต่างๆเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่อาทิ

 4	สายตรวจในชุมชน

 - ภาคกลางวันจะประกอบไปด้วยอปพร./อสตร.พร้อมรถจักรยานยนต์
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พ่วงข้างออกตรวจตราในชุมชนตลอดจนการจัดเก็บขยะที่ล่วงหล่นตามถนน

ในพื้นที่เทศบาล

 - ภาคกลางคืนจะประกอบไปด้วยอปพร./อสตร./ผู ้นำท้องที ่(กำนัน/

ผู้ใหญ่บ้าน)/เจ้าหน้าที่สายตรวจ(สถานีตำรวจฯ)พร้อมรถยนต์ตรวจการณ์

ภายในเขตเทศบาลรวมถึงตรวจตราไฟฟ้าส่องสว่างในทุกพื้นที่ถนนตรอก

ซอยและการจัดเจ้าหน้าที่สำรวจตรวจตราพื้นที่เสี่ยงอันตราย)

  ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องปรามสร้างความอบอุ่นใจเกิดความรู้สึกปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

 - อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยต่างๆจะประกอบไปด้วยกรรมการชุมชน/ชรบ./

อสม./อสตร./กำน ัน,ผู ้ ใหญ่บ ้านและอปพร.โดยเม ื ่อประสบเหตุ

จะรายงานเทศบาลทางวิทยุสื่อสารหรือทางโทรศัพท์

 - การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนจะประกอบไปด้วยกรรมการชุมชน/

กำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ/เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ประจำตำบลนาอ้อ/เจ้าหน้าที ่จากอำเภอเมืองเลย/ชรบ./อสตร.และ

อปพร.เพื่อเป็นการป้องปรามป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น

 - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆเช่นการลอกคูคลองเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม

จะประกอบไปด้วยชุมชนที่มีจิตอาสามาร่วมกิจกรรมและอปพร.เป็นการ

ปลูกจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหาในชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน

3. สรุปผลการดำเนินงานร่วมกันทุกเดือนและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะบริหาร

และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันทั ้งนี ้ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องจะประชุมร่วมกันเพื ่อสรุปปัญหา

หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมหากเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขร่วมกันในระดับตำบลจะนำเสนอในที่

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อให้พิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์

ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ จากการประมวลผลการดำเนินงานตามที่กล่าวมา พบว่า 

1. ปัญหาเด็กแว้นและรถจักรยานยนต์ที่มีการปรับแต่งใหม่ลดลงทำให้เหตุเดือดร้อน

รำคาญลดลง

2. มีการจัดกิจกรรมรองรับเด็กและเยาวชนให้ใช้เวลาว่างไปทำกิจกรรมต่างๆให้เกิด

ประโยชน์อาทิด้านกีฬา(การชกมวย/กีฬาฟุตบอล)ลดปัญหาเด็กติดยาเสพติดเด็กติดเกมส์

3. สำหรับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลนาอ้อ(อปพร.)เพื่อเป็น

การสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเทศบาลได้จัดให้มี

กิจกรรมต่างๆเป็นการหนุนเสริมการทำงานในหน้าที่ดังนี้

 4 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดการเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ

จะมีการไปเยี่ยมและการร่วมกันสมทบทุนในการดูแลซึ่งกันและกัน

 4 กิจกรรมกองทุนสวัสดิการอปพร.ที่มีการลงหุ้นกันในครั้งแรกและหากมีการ

เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวรายละ10,000บาทอีกทั้งยังสามารถ

ให้สมาชิกได้กู้ยืมเงินกรณีมีความจำเป็นซึ่งที่มาของเงินในกองทุนนอกจากการ

ถือหุ้นร่วมกันยังมีที ่มาจากการออกร้านสวัสดิการซึ่งเป็นการร่วมกันระหว่าง

กรรมการชุมชนและสมาชิกอปพร.ในงานประเพณีบุญข้าวจี ่ชิมข้าวแดกงา

เว้าจาภาษาเลยของเทศบาลตำบลนาอ้อซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีอีกด้วย
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ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

ตำบลสระตะเคียนอำเภอเสิงสางจังหวัดนครราชสีมา30330

โทรศัพท์044-457-286โทรสาร044-457-286

ประชากร  

11,702คน(ชาย5,896คนหญิง5,806คน)

พื้นที่ 

273ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน14หมู่บ้าน)

รายได้ 

28,371,335.57บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

31,848,067บาท

คณะผู้บริหาร 

1. นายชนดิลกนินทราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

2. นายสายันต์เสริมสิริอำพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

3. นายสวงค์เกิดมงคล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน15คน

หญิงจำนวน13คน





องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน    
   อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 
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องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางมีพื้นที่

ติดกับอุทยานแห่งชาติทับลานพื้นที่ทั ้งหมด273ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ170,887ไร่

ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ป่าราว86,000ไร่และพื้นที่บางส่วนเป็นที่ดอนและราบลุ่มมีลำน้ำธรรมชาติ

ไหลผ่านคือลำมาศมีประชากรจำนวน11,702คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

ปลูกมันสำปะหลังอ้อยข้าวข้าวโพดยางพาราและหม่อนและถือครองที่ดินเฉลี่ยประมาณ

25ไร่/ครัวเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า	“สระตะเคียน		

ถ ิ ่นคนดี	สามัคคีพ ัฒนา	มุ ่งม ั ่นการศึกษา	ชาวประชาสุขใจ”ซ ึ ่งม ี เป ้าหมายสูงสุดค ือ

การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสให้บริการที่มีมาตรฐานสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน

มุ ่งแก ้ไขปัญหาความเดือดร ้อนและพัฒนาคุณภาพชีว ิตของประชาชนในมิต ิต ่างๆอาทิ

การพัฒนาการจัดบริการสาธารณะตามโครงสร้างพื ้นฐาน(คมนาคม/ขนส่ง,ไฟฟ้า,ประปา,

โทรศัพท์ฯลฯ)เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดจนพัฒนาด้านการศึกษาเพราะ

เชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนโดยควบคู่ไปกับ

การพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน

ได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งเน้นการบริหารงานตามนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้พร้อมกับ

การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการของประชาชนซึ่งได้รับความร่วมมือ

จากฝ่ายต่างๆทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติหน่วยงานภาครัฐองค์กรเอกชนรวมถึงบุคลากร

ในหน่วยงานและที่สำคัญคือพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

ตำบลสระตะเคียนขณะเดียวกันทางอบต.สระตะเคียนยังได้ให้ความสำคัญกับข้าราชการ

พนักงานประจำและลูกจ้างซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้งานประสบความสำเร็จ

ประชาชนในพื้นที่เป็นกระบอกเสียงชั้นดีของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลสระตะเคียนเพราะไม่ว่าทางอบต.จะจัดกิจกรรมใดๆประชาชนต่างให้ความสนใจ

เข้าร่วมกิจกรรมและมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นเสมอมาเช่นการจัดซื้อจัดจ้าง(ก่อสร้าง

ถนนไฟฟ้าประปาฯลฯ)เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานและ

เป็นคณะกรรมการในการตรวจรับผลงานนอกจากนี้ยังมีการเชิญผู้มีส่วนเกี ่ยวข้องมาระดม

ความคิดเห็นร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นต้นส่วนการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชน

ในพื้นที่กับอบต.นั้นมีหลากหลายช่องทางและสะดวกรวดเร็วได้แก่จดหมายข่าว(รายเดือน),

เสียงตามสายประจำหมู่บ้าน/ชุมชน,เบอร์โทรศัพท์,เฟซบุ๊ก,เว็บไซต์,วารสารสรุปผลการปฏิบัติ

งานประจำปีรวมถึงสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตข้อร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

ได้ตลอดเวลาและประชาชนยังจะได้รับทราบผลรายงานการแก้ไขเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อีกด้วย

ทั้งนี้อบต.ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเข้าใจและเข้าถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่โดย

ผ่านกิจกรรมการบริการสาธารณะแบบเคลื่อนที่ซึ่งเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

อีกทางหนึ่งเช่นการพบปะประชาชน ผู้บริหารและบุคลากรจะลงพื้นที ่เยี ่ยมเยือนประชาชน

ตามหมู่บ้านและจัดบริการสาธารณะเคลื่อนที่ให้กับประชาชนในเวลานอกราชการ(ตั้งแต่เวลา

16.00-20.00น.)เช่นการบริการตรวจสุขภาพฟรีโดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ส่งหน่วยแพทย์พยาบาลร่วมลงพื้นที่ให้บริการในชุมชนและ

สนับสนุนอุปกรณ์เครื ่องมือทางการแพทย์,บริการจ่ายเบี ้ยยังชีพให้กับผู ้สูงอายุเป็นประจำ

ทุกเดือน,บริการตัดผมฟรี,บริการแจกน้ำหมักชีวภาพให้กับเกษตรกรเพื่อดูแลรักษาพืชผล

ทางการเกษตรและหลีกเล ี ่ยงการใช ้สารเคมีซ ึ ่งเป ็นอ ันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

เวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลโดยอบต.เป็นศูนย์กลางในการรับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์

และความต้องการของพี่น้องประชาชนตลอดจนรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวางแผนในการพัฒนา

ชุมชนตามแผนพัฒนาสามปีเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอันจะก่อให้เกิดความ

อยู่ดีกินดีและมีความสุขต่อไป

จากการขับเคลื่อนหน่วยงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้ส่งผลให้

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนมีผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นประจำปี2561(LocalPerformanceAssessment:LPA)ได้คะแนน85.59

(ดีมาก)อยู่ในระดับที่53ของจังหวัดจากทั้งหมด334แห่งซึ่งผลประเมินดังกล่าวแบ่งออกเป็น

5ด้าน

ด้านที่1การบริหารจัดการ

ด้านที่2การบริหารงานบุคคลและกิจสภา

ด้านที่3การบริหารงานการเงินและการคลัง

ด้านที่4การบริการสาธารณะ

ด้านที่5ธรรมาภิบาล
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และผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(IntegrityandTransparencyAssessment:ITA)คะแนนอยู่ที่90.76(ดีมาก)อยู่ในระดับที่

26ของจังหวัดจากทั้งหมด334แห่งจากผลประเมินดังกล่าวสามารถการันตีได้ว่าการบริหาร

งานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมตลอดจนเข้าถึง

ประชาชนและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ	ด้านความโปร่งใสและ		

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	ของ	องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน	ได้แก่	

โครงการ อบต.สระตะเคียนพบปะประชาชน 

โครงการอบต.สระตะเคียนพบปะประชาชนเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2552เป็นโครงการ

เชิงรุกที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

การแสดงความคิดเห็นเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขโดยมีผู ้บริหารและบุคลากรของ

อบต.สระตะเคียนเข้ามามีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือดูแลและเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอด

ความรู้ถอดบทเรียนจากปัญหารวมทั้งทำความเข้าใจและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วน

อื่นๆอย่างบูรณาการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื ่อรับทราบข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนและพบปะเยี ่ยมเยือน

ประชาชน

2. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนกับประชาชน

3. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีสะดวกรวดเร็วจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะ

เคียน

4. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

5. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนและ

นโยบายของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.วางแผนการดำเนินโครงการเพื่อบรรจุโครงการต่างๆไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ

ประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

2. เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่ออนุมัติดำเนินโครงการและงบประมาณค่าใช้จ่าย

3.นัดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเพื่อเตรียมความพร้อม

4.จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการและจัดทำวารสาร

กิจกรรมที่จะนำไปให้บริการกับประชาชน

5.ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่แต่ละสำนัก/กอง/งานเพื่อไปให้บริการแก่ประชาชนในส่วน

ที่รับผิดชอบ

6.ประสานงานกับเครือข่ายและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมออกหน่วยบริการ

เคลื่อนที่

7.รวบรวมข้อมูลกิจกรรมงานบริการที่จะออกให้บริการแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุก

ภารกิจ

8.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหอกระจายข่าวของหมู่บ้านเพื่อขอความร่วมมือจาก

กำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาอบต.และพี่น้องประชาชน

9.ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนและจัดเวทีพบปะประชาชนเพื่อให้ความรู้

ในด้านต่างๆและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในเวลานอกราชการ(ตั้งแต่เวลา

16.00-20.00น.)เนื่องจากเป็นเวลาหลังเลิกงานของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม 

กิจกรรมพบปะประชาชนประกอบไปด้วย

 4 บริการตรวจสุขภาพ(ฟรี)โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบลโคกไม้ตายและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันติสุข
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 4 ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)ขององค์การบริหารส่วนตำบล

สระตะเคียน

 4 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการอีกทั้งบริการให้ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

 4 บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านการเกษตรและสาธิตกระบวนการขั้นตอน

 4 อบรมการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและแจกจ่ายให้กับเกษตรกร

 4 ออกหน่วยบริการรับชำระภาษีต่างๆ

 4 เวทีผู้บริหารพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนประชุมชี้แจงเสนอปัญหาความต้องการ

ของประชาชนหมู่บ้านและชุมชน

 4 บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆและให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย

 4 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการรับสมัครเด็กเข้ารับการศึกษา

 4 บริการแบบบ้านมาตรฐาน

 4 บริการตัดผม(ฟรี)

 4 สอบถามผลการปฏิบัติงานของอบต.ในปีงบประมาณที่ผ่านมาและโครงการประจำ

ปีงบประมาณ

 4 อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540

 4 พร้อมทั้งจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540

 4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสระตะเคียน

ผลสำเร็จของโครงการ

1.ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่มีการประชาสัมพันธ์ส่งผลให้เข้า

ถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วและประชาชนสามารถตรวจสอบได้

2.ประชาชนและผู้บริหารบุคลากรของอบต.ได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ร่วมกันก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการต่างๆที่จัดขึ้นและเกิดความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างอบต.กับประชาชน

3.ประชาชนเข้าใจการทำงานของอบต.ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการติดต่ออบต.,การเตรียม

เอกสารในการติดต่อเพื่อรับบริการจากอบต.ฯลฯทำให้การปฏิบัติงานโดยรวมขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลสระตะเคียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล                         

การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนเป็นการ

รวมตัวกันของสมาชิกในหมู่บ้านอย่างเป็นทางการโดยเน้นสัดส่วนการประชาคมในกลุ่มอาชีพ

ต่างๆไม่ต่ำกว่าสัดส่วนที่อบต.กำหนดมีการดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการโดยเน้นการพูดคุย

กันเป็นครั้งคราวตามแต่โอกาสจะเอื้ออำนวยและเก็บรวบรวมข้อมูลนำข้อมูลที่ได้ทำการจัดเก็บ

และรวบรวมแล้วนำมาจัดการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและนำไปสู่การ

จัดทำแผนพัฒนาสามปีทั้งยังเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณเพื่อการพัฒนาชุมชนต่อไป

ดังนั้นการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของอบต.จึงให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่

เพราะสามารถให้ข้อมูลและมีความเข้าใจในพื้นที่ของตนดีกว่าผู้อื่นเช่นสถิติการเกิดแก่เจ็บตาย

ความเป็นอยู่ต่างๆซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่าต้องการเห็นชุมชนของตนเป็นอย่างไร

เมื ่อท้องถิ ่นมีงบประมาณมาสนับสนุนจะได้ร่วมกันคิดโครงการหรือกิจกรรมที ่ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนและจัดลำดับความสำคัญตามความต้องการของประชาชนได้อย่างมี

เหตุมีผลตลอดจนรับรู ้ว่างบประมาณของท้องถิ่นมีจำกัดและควรจัดสรรอย่างไรซึ ่งการจัด

โครงการดังกล่าวยังสอดคล้องกับแผนงาน/ยุทธศาสตร์ที่5ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

องค์กรตามแนวทางการพัฒนาที่5.2ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้านและตำบลเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันคิดพัฒนา

และแก้ไขปัญหาความต้องการของตนเองได้อย่างถูกต้อง
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2. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนมีแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการ

บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมีทิศทางเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนและถูกต้อง

เป็นไปตามระเบียบฯ

3. เพื่อให้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาสามปีมีความต่อเนื่องกันและเชื่อมโยงสอดคล้อง

การพัฒนาไปทิศทางเดียวกันลดการซ้ำซ้อนของโครงการมีการบูรณาการประสานความคิด

การปฏิบัติงานบนฐานข้อมูลร่วมกัน

4. เพื ่อเป็นการแสดงความสัมพันธ์เชื ่อมโยงให้สอดคล้องกันระหว่างยุทธศาสตร์

การพัฒนาแผนพัฒนาสามปีและเป็นการจัดเตรียมโครงการต่างๆให้พร้อมบรรจุในเอกสาร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีและสามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

วิธีการดำเนินโครงการ

1.ขออนุมัติจัดทำโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลตามแผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ.2560-2562)

2.จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและกำหนดการ

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีให้ประชาชนทั่วไปทราบ

3.แจ้งประสานขอความร่วมมือจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อขออนุญาตจัดการ

ประชุมประชาคมฯตามวันเวลาสถานที่ที่ได้แจ้งให้ทราบ

4.จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนร่วมกับ

ประชาคมตำบลสระตะเคียนกำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ

และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมประชาคมและข้อมูลพื้นฐาน

ในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผน

พัฒนาสามปี

5.จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสามปีนำข้อมูลที่ได้จาก

การประชุมประชาคมมารวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหาความต้องการและข้อมูลนำมา

จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีแล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

6.จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนพิจารณา

(ร่าง)แผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหาร

7. เสนอผู้บริหารขออนุมัติ(ร่าง)แผนพัฒนาสามปี

8.ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอ(ร่าง)แผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วจึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ประชาชนรับทราบนโยบายผลงานและการแก้ไขปัญหาในรอบปีที่ผ่านมา

2.องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปีเป็นไป

ตามความต้องการและเจตนารมณ์ของประชาชน

3.องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนมีแผนพัฒนาสามปีเพื่อนำแผนไปปฏิบัติให้

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปีตามกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลและมีทิศทางเป้าหมายที่ชัดเจน

4.องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนและหมู ่บ้านในเขตพื ้นที ่องค์การบริหาร

ส่วนตำบลมีโครงการพัฒนาที่สอดคล้องตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง
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ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

สถานที่ตั้ง ตำบลตำนานอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง93000

โทรศัพท์0-7461-7325โทรสาร0-7461-7325

ประชากร  

8,126คน(ชาย3,879คนหญิง4,247คน)

พื้นที่ 

27.02ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน15หมู่บ้าน)

รายได้ 

24,026,984.59บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

24,151,7714.00บาท

คณะผู้บริหาร 

1. นายสมปองช่วยเนียม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน

2. นายสนิทเกื้อเส้ง   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน

3. นางวัชรีย์จินศรีพานิช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน24คน

หญิงจำนวน4คน





องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน    
   อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
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องค์การบริหารส่วนตำบลตำนานใช้หลักการบริหารงานแบบพี่แบบน้องช่วยกันคิดช่วย

กันทำค้นหาทางสร้างสรรค์ให้กับองค์กรมีคณะบุคคลผู้ร่วมงานที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนเข้ามาร่วมกันในการพัฒนาตำบลตำนานไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นในการดำเนินงานด้านต่างๆ

ได้พิจารณาดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ภายใต้กรอบแห่งระเบียบกฎหมายโดยมุ่งส่งเสริมให้

ประชาชนมีส ่วนร ่วมเช ่นประชาคมหรือสภาองค์กรชุมชนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนจัดระบบการให้บริการแก่ประชาชนอย่าง

ถูกต้องรวดเร็วและทั่วถึงพัฒนาบุคลกรให้ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

การประชาสัมพันธ์อย่างถูกต้องรวดเร็วและทั่วถึง

องค์การบริหารส่วนตำบลตำนานเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทุกด้านเพื่อให้ประชาชน

ได้รับทราบและร่วมตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตั ้งแต่ร่วมรับทราบร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมคิดร่วมทำร่วมตรวจสอบร่วมสนับสนุน

งบประมาณร่วมรับผลประโยชน์ตลอดจนร่วมติดตามประเมินผลอีกทั้งผู้บริหารมีการกำหนด

นโยบายเพื่อสร้างความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างชัดเจนมีการกำหนด

วิส ัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาที ่ เน ้นการมีส ่วนร ่วมของประชาชน

หลายโครงการที่สามารถพัฒนาการมีส่วนร่วมถึงขั้นการสร้างความร่วมมือซึ่งให้กลุ่มประชาชน

ผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วมในทุกขั ้นตอนการตัดสินใจและมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

อย่างต่อเนื่องและบางโครงการสามารถพัฒนาการมีส่วนร่วมถึงขั้นให้ประชาชนตัดสินใจอีกด้วย

สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที ่เป็นเลิศที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ			

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน		

ได้แก่	

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพตำบลตำนาน 

องค์การบริหารส่วนตำบลตำนานได้ทำการสำรวจปัญหาของประชาชนในเขตตำบลตำนาน

ซึ่งพบว่าปัญหาหลักของประชาชนในตำบลได้แก่

1.ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีการลักขโมยวิ่งราวทรัพย์มีการ

มั่วสุมติดยาเสพติดของกลุ่มเยาวชนในพื้นที่

2. ปัญหาครัวเรือนมีรายได้น้อยต้นทนุการผลิตทางการเกษตรสงูประชาชนไม่มีอาชีพเสริม

3.ปัญหาสุขภาพของประชาชนมีความเสี ่ยงโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง

โรคมะเร็งฯ

4.ปัญหาขยะในชุมชนไม่มีการคัดแยกขยะจากครัวเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลตำนานจึงได้ระดมความคิดเห็นของประชาชนในตำบลและจัดตั้ง

“ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพตำบลตำนาน”ขึ้นในปีพ.ศ.2557โดยใช้พื้นที่โรงเรียน

บ้านควนคงซึ่งเดิมเป็นโรงเรียนร้างโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพตำบลตำนานนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ในการศึกษาเรียนรู้ของเกษตรกรเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการศึกษา

วิจัยและพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ตาม

แนวพระราชดำริรวมถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถกระจายสู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึงอีกทั้ง

ยังเป็นศูนย์กลางการให้บริการแก่เกษตรกรโดยภาครัฐณจุดเดียวด้วย

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพตำบลตำนานดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมโดย

คณะกรรมการจากหลายภาคส่วนได้แก่

1.คณะกรรมการจากส่วนราชการได้แก่นายอำเภอเมืองพัทลุงเกษตรอำเภอปศุสัตว์

อำเภอพัฒนาการผู ้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงผู ้อำนวยการสถานี

พัฒนาที่ดินพัทลุงมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาเสนอแนะชี้แนะหารือในการบริหารจัดการศูนย์

2.คณะกรรมการจากองค์การบริหารส่วนตำบลตำนานได้แก่นายกอบต.รองนายก

อบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบต.ประธานอสม.ปลัดอบต.รองปลัดอบต.นักพัฒนา

ชุมชนมีหน้าที่ในการบริหารงานศูนย์ให้ความรู้ประสานกับหน่วยงานที่ให้ความรู้แก่ประชาชน

กลุ่มเยาวชนวางแผนและติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการต่างๆ
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ปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพตำบลตำนานได้ดำเนินการ20กลุ่ม

ดังนี้

 1. กลุ่มทำปุ๋ยหมัก  ตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลตำนาน

 2. กลุ่มเลี้ยงวัว ตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลตำนาน

 3. กลุ่มเลี้ยงปลา ตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลตำนาน

 4. กลุ่มทำขนม(กลุ่มศาลาพระนาย) ตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลตำนาน

 5. กลุ่มเลี้ยงปลา ตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลตำนาน

 6. กลุ่มเพาะเห็ด ตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลตำนาน

 7. กลุ่มปลูกข่าแดง ตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลตำนาน

 8. กลุ่มน้ำยาล้างจาน ตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลตำนาน

 9. กลุ่มทำปุ๋ยหมัก ตั้งอยู่หมู่ที่9ตำบลตำนาน

 10. กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก ตั้งอยู่หมู่ที่10ตำบลตำนาน

 11. กลุ่มแม่บ้านผลิตขนมพื้นบ้าน ตั้งอยู่หมู่ที่11ตำบลตำนาน

 12. กลุ่มทำปุ๋ยหมัก  ตั้งอยู่หมู่ที่12ตำบลตำนาน

 13. กลุ่มข้าวสังข์หยด ตั้งอยู่หมู่ที่13ตำบลตำนาน

 14. กลุ่มเพาะด้วง ตั้งอยู่หมู่ที่14ตำบลตำนาน

 15. กลุ่มผลิตเครื่องแกง ตั้งอยู่หมู่ที่15ตำบลตำนาน

 16. กลุ่มสตรีตำบลตำนาน

 17. กลุ่มศิลปะ(วาดรูป,รำมโนราห์)

 18. กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตำนาน

 19. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลตำนาน

 20. กลุ่มน้ำมันเอ็นพ่อท่านเมฆ

ผลการดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพตำบลตำนานทำให้เกิด

ผลดีต่อคนในชุมชนในหลายด้านเช่น

1. ลดรายจ่าย  

 4 กลุ่มปุ๋ยหมักช่วยให้เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้สารเคมีลดการ

ปนเปื้อนของสารเคมีในชุมชนทำให้สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้นช่วยกำจัดน้ำเสีย

กลิ่นเหม็นจากฟาร์มสัตว์ไก่สุกรไม่รบกวนคนในชุมชนช่วยกำจัดกลิ่นเหม็น

จากกองขยะ

 4 กลุ ่มเลี ้ยงวัวช่วยให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ ้นและผลิตปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์

สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

2. เพิ่มรายได้ ทางศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพตำบลตำนานเป็นศูนย์กลาง

ประสานงานให้คำแนะนำให้การสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิกทุกๆด้านซึ่งมีผลที่เป็นรูปธรรมเช่น

 4 กลุ ่มเลี ้ยงปลาช่วยให้มีรายได้เพิ ่มขึ ้นจากการเลี ้ยงปลาเฉลี ่ยต่อครัวเรือน

ปีละ10,000-20,000บาทต่อครัวเรือนและยังใช้เป็นอาหารในครัวเรือน

ได้อีกด้วย

 4 กลุ ่มทำขนมอยู ่ในดับเกณฑ์ระดับ5ดาวทำให้มีรายได้เฉลี ่ยต่อครัวเรือน

เดือนละ3,000-5,000บาท

 4 กลุ่มเพาะเห็ดช่วยให้มีรายได้เสริมเฉลี่ยต่อครัวเรือนเดือนละ4,000-5,000

บาทและยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

 4 กลุ่มปลูกข่าแดงโดยปลูกข่าแดงในท้องนาครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวยาวนับ

10ปีรายได้ดีเฉลี่ย40,000-50,000ต่อปี

 4 กลุ่มผลิตน้ำยาล้างจานผลิตใช้ในครัวเรือนสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้

ปีละ200บาท
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 4 กลุ่มผลิตข้าวสังข์หยดอบต.ตำนานสนับสนุนและให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิต

ข้าวสังข์หยดให้ได้มาตรฐานและการบรรจุหีบห่อโดยกลุ่มมีรายได้เฉลี่ยต่อครัว

เรือนเพิ่มขึ้น5,000-8,000บาท

 4 กลุ่มผลิตเครื่องแกงทำเครื่องแกงต่างๆเช่นเครื่องแกงเหลืองแกงกะทิใช้เอง

ในครัวเรือนและยังส่งตามร้านค้าขายของชำ

3. การเกื ้อกูลแบ่งปันศูนย์ฯจะเป็นสถานที่ในการศึกษาเรียนรู ้ของเกษตรกรเด็ก

นักเรียนและผู้ที่สนใจ

นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลตำนานได้ต่อยอดการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริม

การเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพตำบลตำนานที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นโดยการก่อสร้าง

ฟาร์มโคเนื ้อและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบสหกรณ์เพื ่อรองรับกลุ ่มผู ้เลี ้ยงโค

โดยร่วมกับสมาชิกโคขุนและสหกรณ์โคเนื้อพัทลุงมาศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของสมาชิก

ให้บริการผสมเทียมโคส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนโคพันธุ์บริการจำหน่ายอาหารสัตว์ยาเวชภัณฑ์

ให้กับสมาชิกและรับซื้อโคนมโคขุนพร้อมทั้งแปรรูปและจำหน่ายอีกทั้งยังแบ่งปันที่ดินให้ปลูก

หญ้าอ ีกด ้วยและนอกจากสหกรณ์ฟาร ์มโคเน ื ้อองค์การบร ิหารส ่วนตำบลตำนานและ

คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพตำบลตำนานยังได้ริเริ่มโครงการพัฒนา

หนองน้ำแม่ลานในพื้นที่หมู่ที่12ให้เป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นสถานที่พัก

ผ่อนออกกำลังกายของตำบลตำนานโดยมีการก่อสร้างถนนโดยรอบหนองน้ำแม่ลานก่อสร้างศาลา

เป็นสถานที่พักผ่อนการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ต่อไป

การดำเนินงานต่างๆของศูนย์นั ้นสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนทำให้

ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของมีการจัดตั้งคณะทำงานที่มาจากชุมชนโดยการคัดเลือกกันเอง

ภายในชุมชนโดยจะมีการประสานงานกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ที ่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ร่วม

ขับเคลื่อนโครงการโดยจะมีการประชุมชี้แจงต่อชุมชนเพื่อความเข้าใจและขยายผลทำให้กลุ่ม

เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย 

องค์การบริหารส่วนตำบลตำนานริเริ่มดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินพ.ศ.2551ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามา

มีบทบาทในการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกันและด้วยมุ่งหวังที่จะ

ให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่ที ่รับผิดชอบที่เจ็บป่วยด้วยโรคปัจจุบันหรือประสบอุบัติได้รับการ

ช่วยเหลือณจุดเกิดเหตุให้สามารถเข้าถึงสถานพยาบาลหรือสามารถรับการส่งต่อไปยัง

สถานพยาบาลที่มีศักยภาพได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน

พัฒนาความพร้อมในการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับตำบลในเรื่องของยาน

พาหนะสำหรับนำส่งการเตรียมสถานที ่และบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานได้ตลอด

24ชั่วโมงมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2555ในนาม“ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหาร

ส่วนตำบลตำนาน”

หัวใจสำคัญของการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลตำนานคืออาสาสมัครกู้ชีพที่เป็นการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของผู้มีใจอาสาอยาก

ช่วยเหลือผู้อื่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตำนานไม่ว่าจะเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งอาสากู้ชีพนี้มีที่มา

จากการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลตำนานผ่าน

ช่องทางต่างๆเช่นส่งหนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ไปยังหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านทั้ง

15หมู่บ้านผ่านเวทีประชาคมผ่านโครงการหรือแผนงานที่จัดขึ้นในแต่ละหมู่บ้านเมื่อมีโครงการ

จัดขึ้นภายในตำบลเองหรือภายในชุมชนแผ่นพับเปิดสปอร์ตรถแห่ประชาสัมพันธ์ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลตำนานอย่างสม่ำเสมอผ่านสถานีข่าวสารเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลตำนานทำให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการแพทย์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องและ

สม่ำเสมอส่งผลให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารรายละเอียดและขั ้นตอนการให้และ

การขอรับบริการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลตำนานได้อย่างเข้าใจถูกต้องและ

ทั ่วถึงมากขึ ้นรวมทั ้งสมัครเข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครกู ้ช ีพจำนวนมากเนื ่องจากได้เห็น

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับชุมชนและพ่อแม่พี่น้องของตนเองเป็นผู้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

ทำให้อาสาสมัครกู้ชีพทุกคนเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือนำส่งผู้บาดเจ็บณ

ที่เกิดเหตุผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้และงานสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆขององค์การบริหารส่วนตำบล



รางวัลพระปกเกล้า’ 61 

25�

รางวัลพระปกเกล้า’ 61 

25�

ตำนานเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอโดยหัวใจสำคัญในการทำงานเป็นทีมสมาชิกทุกคนยินดีทำงาน

ด้วยใจอาสามุ ่งมั ่นตั ้งใจเข้าใจเคารพให้เกียรติซึ ่งกันและกันเจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องและ

อาสาสมัครกู้ชีพทุกคนคิดเสมอว่า “ทุกชีวิตมีค่า ทุกคนมีความสำคัญ ทุกคนมีความเท่าเทียม 

เพราะทุกคน คือ อาสากู้ชีพ” 

การดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินและศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลตำนานเป็นไป

อย่างมีส่วนร่วมของคนในตำบลโดยมีกำหนดการประชมุระดับหน่วยประจำตำบลณศนูย์ปฏิบัติการ

การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลตำนานเป็นประจำทุกเดือนซึ่งเป็นการประชุมร่วมกัน

ระหว่างอาสาสมัครกู้ชีพและสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทาง

การดำเนินงานซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติงานตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ที ่เกี ่ยวข้องในส่วนของการประชุมระดับจังหวัดทางเจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุม

ประจำเดือนร่วมกับสำนักงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงอย่างสม่ำเสมอ

ในเรื่องของความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตำนานอาสาสมัครกู้ชีพฯทุกคนจะได้รับการอบรมความรู้ด้านวิชาการ

อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะเฉพาะด้านอาสาสมัครกู้ชีพรุ่นใหม่และรุ่นที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่

ดั้งเดิมจะต้องเข้ารับการอบรมฝึกทบทวนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการอบรมปฏิบัติการแพทย์

ฉุกเฉินสำหรับชุดปฏิบัติการเบื้องต้น(FirstResponder)ทุกครั้งเมื ่อมีการจัดโครงการจาก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทั้งเข้าร่วมรับการฝึกทบทวนและ

ฝึกซ้อมแผนแบบบูรณาการจากโรงพยาบาลพัทลุงหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเมื่อมี

การจัดโครงการฝึกทบทวนและฝึกซ้อมแผนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตำนานเองและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นประจำทุกปีศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์

ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลตำนานยังจัดให้มีการอบรมทบทวนของอาสาสมัครกู้ชีพอย่าง

ต่อเนื่องพร้อมส่งทีมอาสาสมัครกู้ชีพเข้าร่วมการพัฒนาทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือ

ผู้ป่วยณจุดเกิดเหตุ(EMSRally)ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงอย่างต่อเนื่อง

เป็นประจำทุกปีทั้งนี้อาสาสมัครกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลตำนานได้มีการทำประกันภัยและ

ได้รับการต่ออายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี ้องค์การบริหารส่วนตำบลตำนานยังได้บริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์และ

อุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานต่างๆเช่นรถหน่วยกู้ชีพเครื่องแต่งกายพนักงานกู้ชีพวิทยุ

สื่อสารอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานฯลฯให้มีความทันสมัยเพียงพอและมีความพร้อมต่อการให้

บริการให้ประชาชนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลตำนานโรงพยาบาลพัทลุง

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงรวมถึงประชาชนในตำบลตำนานด้วย

การให้บริการประชาชนของศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบล

ตำนานนี้ได้ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานโดยมีการประเมินจากความพึงพอใจของผู้รับบริการและ

ทีมประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงและประเมินโดยสถิติการปฏิบัติงานซึ่งโดย

เฉลี่ยแล้วหน่วยแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลตำนานสามารถส่งผู้ป่วยปลอดภัย

ทุกรายก่อนถึงโรงพยาบาลพัทลุง

โครงการสอนศิลปะเยาวชนตำบลตำนาน   

องค์การบริหารส่วนตำบลตำนานได้เล็งเห็นความสำคัญของศิลปะที่จะช่วยกล่อมเกล่า

จิตใจเด็กและเยาวชนให้มีความสุนทรีย์สร้างเสริมพัฒนาการเกิดปัญญาความคิดสร้างสรรค์เป็น

มิตรกับสิ่งรอบตัวฝึกสมาธิใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชุมชน

ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเกิดความรักความผูกพันสมัครสมานสามัคคีกันประกอบกับในตำบล

ตำนานมีปราชญ์ชาวบ้านนายรมย์ริมวิเชียรหรือภิรมย์จิตรกรพัทลุงซึ่งเป็นศิลปินที่มีความ

สามารถในการวาดภาพโดยมีผลงานในการวาดจิตกรรมฝาผนังในโบสถ์มากมายและมีจิตอาสา

ที ่จะถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้แก่เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลตำนานจึงได้จัดทำ

โครงการถ่ายทอดวิชาศิลปะให้แก่เด็กและเยาวชนโดยปราชญ์ชาวบ้านภายใต้“โครงการส่งเสริม

ความรู้และพัฒนาทักษะด้านศิลปะแก่เยาวชนในตำบลตำนาน”มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ

รุ่นละประมาณ40คนโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้

1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2. เพื ่อให้เด็กและเยาวชนได้เกิดการพัฒนาทั ้งด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญา

ไปพร้อมกัน

3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันเกิดความรักความผูกพันสมัคร

สมานสามัคคีกัน
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การเรียนการสอนศิลปะดำเนินการในช่วงปิดภาคเรียนและทุกวันเสาร์-อาทิตย์โดยไม่

คิดค่าใช้จ่ายใดๆซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายได้แก่

 4 องค์การบริหารส่วนตำบลตำนานสนับสนุนงบประมาณเครื่องเสียงอำนวยความ

สะดวกต่างๆและจัดกิจกรรมการประกวดการวาดภาพ

 4 นายรมย์ริมวิเชียรปราชญ์ชาวบ้านที่มีความสามารถด้านสาขาศิลปวัฒนธรรมและ

ด้านภูมิปัญญาภาคใต้“ศิลปะการวาดภาพและจิตรกรรมฝาผนัง”เป็นวิทยากรให้โดย

ไม่คิดค่าใช้จ่ายและให้ใช้บ้านพักส่วนตัวเป็นสถานที่สอนศิลปะ

 4 ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนที่มาเข้าเรียนศิลปะร่วมกันสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์

อาหารว่างและเป็นกรรมการตรวจรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

 4 สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลตำนานให้ยืมวัสดุอุปกรณ์เช่นโต๊ะเก้าอี้ฯพร้อมทั้ง

สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

  ฯลฯ

การเรียนการสอนศิลปะเยาวชนตำบลตำนานนอกจากให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างจาก

การเรียนในช่วงหยุดเรียนวันเสาร์–วันอาทิตย์และช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์แล้ว

ยังทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ในด้านศิลปะเป็นอย่างดีการเรียนศิลปะช่วยให้เด็กและ

เยาวชนเกิดพัฒนาการในหลายๆด้านทั้งทางด้านร่างกายความคิดและจิตใจไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ของการช่วยฝึกทักษะมือตาสัมพันธ์กับการรับรู้ที่ละเอียดอ่อนที่จะไปสู่ความเข้าใจด้านมโนภาพ

และการรับรู้ความงามด้านต่างๆอีกทั้งจะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้มีเวลาผ่อนคลายความเครียด

จากการร่ำเรียนซึ่งจากการโครงการสอนศิลปะนี้ช่วยพัฒนาให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้มีฝีมือในด้าน

การวาดภาพการระบายสีจนได้รับรางวัลจากการประกวดหลายครั้งประการสำคัญคือได้เห็น

ตัวอย่างที่ดีของคนที่มีจิตอาสาการทำประโยชน์แก่สาธารณะโดยไม่หวังผลตอบแทนอันจะส่งผล

ให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวกของเด็กและเยาวชนในอนาคต

องค์การบริหารส่วนตำบลตำนานเองก็ได้รับประโยชน์เช่นกันโครงการนี้ส่งเสริมให้เกิด

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งจากหน่วยงานราชการเอกชนประชาชนในท้องถิ่นและ

ยังเป็นหนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนได้อีกด้วย

ในส่วนของประชาชนผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีการพูดคุยกัน

มีความคุ้นเคยสนิทสนมกันและเกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการทำงานอันจะเป็นการส่งเสริม

ให้เกิดความรักความสามัคคีกันในชุมชนย่อมจะส่งผลดีต่อการพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป
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ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

ตำบลนาพันสามอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี76000

โทรศัพท์0-3259-8177โทรสาร0-3259-8212

ประชากร  

ประชากร3,755คน(ชาย1,959คนหญิง1,796คน)

พื้นที่ 

25.04ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน9หมู่บ้าน)

รายได้ 

15,294,398.740บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

11,014,502บาท

คณะผู้บริหาร 

1.นายประสิทธิ์รวมสิน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

2. นายบุญรวมบัวหลวง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

3. นายวรวิสูตรฉิมพลี  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน15คน

หญิงจำนวน3คน





องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม    
   อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
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องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางที่ตั ้ง

อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเพชรบุรีมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการทำนาทำไร่ที่สำคัญชุมชน

ในพื้นที่ยังคงมีความเป็นชุมชนชนบทสูงเห็นได้จากวิถีชีวิตของชุมชนมีลักษณะแบบพึ่งพาอาศัย

มีการพบปะพูดคุยตามวิถีชาวบ้านอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญวิถีชีวิตของประชาชนให้ความสำคัญ

ต่อประเพณีวัฒนธรรมและวันสำคัญทางศาสนาทำให้มีกิจกรรมด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดทั้งปีหากพิจารณาถึงอาชีพของชุมชนพบว่าโดยส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา

ทำไร่ทำนาเกลือและผลิตขนมหวานเลี้ยงสัตว์ความโดดเด่นด้านการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนตำบลนาพันสามใช้หลักการบริหารงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาพลักษณะ

ภูมิประเทศกล่าวคือยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี(GoodGovernance)6ประการได้แก่

หลักการมีส่วนร่วมหลักความโปร่งใสหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความรับผิดชอบและ

หลักความคุ้มค่าโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามใช้กลไกการทำงานด้วยการใช้รูปแบบ

คณะทำงานที่เรียกว่า“สภากาแฟตำบลนาพันสาม”เป็นสำคัญในทุกโครงการที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี

และยังเป็นเวทีเพื ่อปรึกษาหารือแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของชุมชนนอกจากนี ้

ยังมีการบริหารงานที่เน้นให้ชุมชนกล้าแสดงออกในความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนนาพันสาม

ในอนาคตสร้างชุมชนสามัคคีจริงใจต่อกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นให้ชุมชนช่วยกันตรวจสอบ

ความผิดปกติของการบริหารงานชุมชนด้วยกันเองด้วยวลีที ่ว ่า	“ไม่มีส ่วนร่วมจะไม่เห็น		

ความโปร่งใส	ไม่มีความโปร่งใสจะไม่มีส่วนร่วม”	

ดังนั้นสภากาแฟตำบลนาพันสามจึงกล่าวได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความโปร่งใส

และการมีส่วนร่วมของประชาชนของชุมชนมานานมากกว่า11ปีทั้งนี้แกนนำที่สำคัญในสภากาแฟ

จะประกอบไปด้วย

1. พระครูพิศาลวัชรกิจเจ้าอาวาสวัดนาพรมซึ่งเป็นพระเถระที่ประชาชนให้ความเคารพ

นับถือของตำบลนาพันสาม

2. ฝ่ายปกครองได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านของชุมชนในพื้นที่

3. ผู้แทนโรงเรียนได้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการ

4. ผู้แทนโรงพยาบาลในชุมชนได้แก่ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

5. ปราชญ์ชาวบ้าน

6. ผู้นำกลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่

7. ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

“สภากาแฟตำบลนาพันสาม”จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อยุติปัญหาข้อขัดแย้งของชุมชนในทุกด้าน

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการทำงานและแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน

3. เพื ่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ ่นโครงการกิจกรรมของ

ประชาชน

4. เพื่อสร้างความโปร่งใสในการทำงานโครงการกิจกรรมของหน่วยงานพื้นที่

5. เพื่อติดตามตรวจสอบประเมินผลการทำงานของหน่วยงานในพื้นที่

รูปแบบและขั ้นตอนการเสวนาสภากาแฟจะเกิดขึ ้นทุกวันที ่12ในทุกเดือนมีการ

เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปของบ้านวัดโรงเรียน(บวร)โดยชุมชนและอาสา

สมัครจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการนำเสนอและรายงานผลการดำเนินงานแต่ละโครงการโดยมี

เจ้าอาวาสวัดนาพรมเป็นแกนกลางเป็นเจ้าภาพดำเนินการเชื ่อมโยงชุมชนให้เข้าใจในวิธีการ

บริหารงานร่วมกันมีองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุมคือสมาชิก

ในชุมชนทุกคนมีฐานะเท่าเทียมกันสามารถเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและปัญหาของชุมชนได้

อย่างเต็มที่เนื้อหาในการประชุมเป็นการร่วมกันให้ความคิดเห็นร่วมเสนอแนะร่วมแก้ไขปัญหา

ร่วมตัดสินใจในการดำเนินการในโครงการของชุมชนและยังเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลนาพันสามนำเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นปัญหาเดือดร้อนของประชาชน

ภายในตำบลนาพันสามรวมทั้งยังใช้เป็นเวทีแห่งการตรวจสอบแนวทางการทำงานของหน่วยงาน

ภาครัฐเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของประชาชนเป็นไปอย่างประหยัดคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบ

ได้โดยจะกำหนดให้มีการรายงานผลในที่ประชุมสภากาแฟทุกเดือนรวมถึงการติดตามประเมินผล

แผนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามเพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานของผู้บริหารและ

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งนี้ที่ประชุมจะไม่มีการยกมือด้วยเสียงข้างมากแต่จะใช้เหตุผล

ร่วมกัน

ความน่าสนใจในสภากาแฟของตำบลนาพันสามนี้ คือ การมอบให้เจ้าอาวาสวัดนาพรม 

ประธานในพิธีจะเป็นผู้สรุปในภาพรวม ในการประชุมแต่ละครั ้งจะมีการจัดบันทึกรายงาน  

การประชุมอย่างละเอียดเข้าใจง่ายแก่ชุมชน และหากระหว่างการประชุมจะมีการสอดแทรก

ธรรมะ หลักธรรมคำสั่งสอนในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เน้นความพอเพียง สันติ 

สามัคคี เรียบง่าย ลักษณะการบริหารงานของสภากาแฟจึงกลายเป็นสถานที่ที่ทุกคนได้เข้ามามี



รางวัลพระปกเกล้า’ 61 

266

รางวัลพระปกเกล้า’ 61 

26�

ส่วนร่วมและช่วยกันคิดทำงานเพื ่อชุมชนตำบลนาพันสาม โดยเฉพาะอย่างยิ ่งกิจกรรม

หรือโครงการที่เกิดขึ้นและสร้างสรรค์เน้นไปที่วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของชุมชน

กล่าวได้ว่านี่คือความโดดเด่นของการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสได้อย่างชัดเจนจนทำให้องค์การ

บริหารส่วนตำบลนาพันสามได้รับโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

ประจำปี2561ด้านส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ	ด้านความโปร่งใสและ		

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม	ได้แก่	

โครงการงานบุญใหญ่เข้าพรรษา (ตักบาตรพระบนหลังเกวียน) 

จุดเริ ่มต้นของโครงการเกิดขึ ้นจากความคิดเห็นและมติร่วมกันของสภากาแฟตำบล

นาพันสามได้เสวนาถึงปัญหาเรื่องประเพณีตักบาตรพระบนหลังเกวียนว่าเยาวชนและคนในพื้นที่

ไม่ให้ความสนใจและความสำคัญในงานเก่าแก่ของชุมชนรวมทั้งต้องการอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่

คือประเพณีตักบาตรพระบนหลังเกวียนของชุมชนให้คงอยู่ไว้เป็นอัตลักษณณ์ที่สำคัญของตำบล

นาพันสามเพราะในอดีตทุกหลังคาเรือนของตำบลจะมีเกวียนเป็นพาหนะใช้งานแต่ปัจจุบันเกวียน

เริ่มหายไปจากชุมชนและผุพังตามกาลเวลาหากกล่าวย้อนไปถึงอดีตจะพบว่าประเพณีดังกล่าว

มีอายุกว่าร้อยปีในสมัยหลวงปู่เอี่ยมอดีตเจ้าอาวาสวัดนาพรมซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่4งานบุญ

ใหญ่เข้าพรรษาตักบาตรพระบนหลังเกวียนจะจัดในวันอาสาฬหบูชาก่อนวันเข้าพรรษา1วัน

ชุมชนตำบลนาพันสามเคารพและให้ความสำคัญแก่ประเพณีดังกล่าวว่าเป็นประเพณีที่ศักดิ์สิทธิ์

และต้องการอนุรักษ์ประเพณีดีงามนี้ไว้ให้คงอยู ่ต่อไปและหากใครได้มาร่วมตักบาตรจะได้

อานิสงส์บุญอันยิ่งใหญ่และถือว่าเป็นประเพณีแห่งเดียวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ยังเหลืออยู่

จากมติของที ่ประชุมสภากาแฟจึงให้มีการฟื ้นฟูงานบุญใหญ่เข้าพรรษาตักบาตรพระ

บนหลังเกวียนขึ ้นมาอีกครั ้งและให้จัดฟื ้นฟูขึ ้นเป็นครั ้งแรกในวันที ่20กรกฎาคม2559

มีชาวชุมชนตำบลนาพันสามเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานและกำหนดให้องค์การบริหาร

ส่วนตำบลนาพันสามเป็นผู้ประสานงานและเป็นศูนย์กลางให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟู

ประเพณีงานบุญใหญ่เข้าพรรษาตักบาตรพระบนหลังเกวียนวิธีการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้าง  

ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมที่โดดเด่น คือ การใช้สภากาแฟเป็นหน่วยงานหลักในการคิด 

สร้าง ลงมือดำเนินการและกำหนดให้มีผู้แทนจากวัด คือ เจ้าอาวาสเป็นประธานที่ประชุม เพราะ

เป็นผู้แทนที่ชุมชนศรัทธาและเชื่อมั่นหากมีโครงการหรือกิจกรรมสำคัญขนาดใหญ่ในพื้นที่ 

ที่ประชุมสภากาแฟได้ร่วมกันวางแผนการบริหารงานประเพณีตักบาตรพระบนหลังเกวียน

ดังนี้

1.ประชุมปรึกษาหารือสภากาแฟเรื่องการฟื้นฟูประเพณีตักบาตรพระบนหลังเกวียน

โดยที่ประชุมมีมติร่วมกันเมื ่อวันที่12มิถุนายน2559เห็นชอบให้ชุมชนตำบลนาพันสามมี

กิจกรรมดังกล่าวเพราะประเพณีนี้เป็นประเพณีโบราณที่ยังมีชีวิตอยู่แห่งเดียวในจังหวัดเพชรบุรี

และในประเทศ

2.ที่ประชุมมีการแบ่งงานเพื่อหาเจ้าภาพรับผิดชอบในแต่ละด้านได้แก่

 -ชุมชนทุกชุมชนนาพันสามเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานบุญใหญ่เข้าพรรษา

ตักบาตรพระบนหลังเกวียนโดยจัดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง

การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกชุมชนถึงกำหนดการสถานที่การลงมือร่วมกัน

ในการจัดงานการช่วยกันรักษาความสะอาดภายในสถานที่จัดงานและรายงาน

ผลการปฏิบัติงานเมื่อจัดงานเสร็จสิ้นลงแล้ว

 -วัดนาพรมรับผิดชอบเรื ่องสถานที ่พิธ ีสงฆ์การดูแลต้อนรับนักท่องเที ่ยว

การอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่จอดรถห้องน้ำศาลาที่พักอาหารน้ำดื่ม

 -องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามรับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการภาพรวม

ของงานบุญใหญ่เข้าพรรษาตักบาตรพระบนหลังเกวียนการประสานข้อมูล

การแสดงการเตรียมการระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภายนอกพื้นที่ในการดึงดูด

นักท่องเที ่ยวเข้ามาทำข่าวประชาสัมพันธ์การสนับสนุนของบประมาณจาก

หน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมแก่นักข่าวท้องถิ่น

และนักข่าวภายนอกพื้นที่เพื่อส่งเสริมงานบุญใหญ่เข้าพรรษาตักบาตรพระบนหลัง

เกวียนและสร้างอัตลักษณ์ให้กลายเป็นจุดขายของชุมชน

 -ชุมชนรับผิดชอบการจัดหาเกวียนดอกไม้ประดับตกแต่งอุปกรณ์ที่ประดับในงาน

ประเพณีการตักบาตรและนางเทียน

 - โรงเรียนในเขตพื้นที่และกลุ่มเยาวชนจัดการแสดงในชุดประเพณีและขบวนนางรำ

โบราณของเมืองเพชรบุรีเพื่อนำมาแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม 

 - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้ประสานงานและให้ข้อมูลเรื่องลำดับ

การดำเนินงานและเก็บข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวในระดับจังหวัด
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ทั้งนี้งบประมาณที่ใช้ในโครงการดังกล่าวได้มาจากการเสียสละและการบริจาคของชุมชน

ร่วมกันเพื ่อขับเคลื ่อนให้กิจกรรมตักบาตรพระบนหลังเกวียนเกิดขึ ้นและทางชุมชนจะเป็น

ผู้รวบรวมการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานและได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณ

เพิ่มเติมมาร่วมจัดงานจากวัดโรงเรียนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่งบขององค์การบริหารส่วนตำบล

นาพันสามเพื่อใช้ในงานบุญใหญ่เข้าพรรษาตักบาตรพระบนหลังเกวียนโดยงบประมาณที่ใช้

ผลการจัดงานจะมีการแจ้งรายงานให้ที่ประชุมสภากาแฟทราบทั้งก่อนและหลังการดำเนินงาน

ผ่านทางหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านทางแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กทางแอปพลิเคชันไลน์และที่ประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ผลงานความสำเร็จจากการจัดงานบุญใหญ่เข้าพรรษาตักบาตรพระบนหลังเกวียนกลายเป็น

จุดเริ ่มต้นของการมีจิตสำนึกรักชุมชนสร้างความภูมิใจให้แก่ชุมชนตำบลนาพันสามเพราะมี

การประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวออกสื่อโทรทัศน์ทุกช่องทำให้ประชาชนจากทั่วภูมิภาคนักท่องเที่ยว

รู้จักชุมชนตำบลนาพันสามอย่างมากทำให้การท่องเที่ยวของชุมชนนาพันสามมีชีวิตและสร้างรายได้

จากการประกอบอาชีพเช่นการทำขนมหวานนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาศึกษาดูงาน

วิถีชุมชนซึ ่งทำให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐตามมาอีกหลายโครงการอาทิ

โครงการนวัตวิถีชุมชนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สำคัญและเป็นจุดเปลี่ยนแปลงอย่างมากคือ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหนังสือพิมพ์มติชนได้ให้เกียรติยกย่องชุมชนตำบลนาพันสาม

ให้เป็นหนึ่งในสามแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นระดับประเทศในเทศกาลวันเข้าพรรษาของประเทศ

โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 

จากสภาพสังคมและลักษณะการประกอบอาชีพของคนในชุมชนนาพันสามที ่อยู ่บน

วิถีชุมชนแบบชนบทและอาศัยรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักก่อให้เกิด

องค์ความรู้ด้านการทำเกษตรทำไร่ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเหตุนี้เอง

ชุมชนจึงร่วมกันจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในปีพ.ศ.2554

ภายใต้มติและความเห็นร่วมกันของสภากาแฟโดยมีประชาชนในพื้นที่หมู่8เป็นเจ้าภาพหลัก

ในการดำเนินงานกำหนดให้วัดเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงสู่ประชาชนในชุมชนและมีองค์การ

บริหารส่วนตำบลนาพันสามเป็นผู้ประสานงานหลักและดำเนินการในด้านการจัดตั้งการเชื่อมโยง

ระหว่างชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่และนอกพื้นที่เข้ามาสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนเศรษฐกิจ

พอเพียงอาทิเช่นโรงเรียนในชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกษตรอำเภอพัฒนาชุมชน

อำเภอกลุ่มองค์กรภาครัฐและเอกชนและกลุ่มจิตอาสาในชุมชน

อย่างไรก็ตามในปีพ.ศ.2558สภากาแฟดำเนินการติดตามและตรวจสอบการทำงานและ

การพัฒนาของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพบปัญหาสำคัญคือชุมชน

นาพันสามยังขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรและวิถีชีวิตที่คนในชุมชนไปยังคนรุ่นหลัง

บางชุมชนไม่ได้สนใจที่จะเข้ามาร่วมกันในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ฯบางชุมชนกำลังจะ

กลายเป็นสังคมเมืองออกไปทำงานในอำเภอเมืองกันเกือบทั้งหมดและไม่ได้กลับมาทำการเกษตร

และทำไร่ในชุมชนซึ่งแท้จริงแล้วชุมชนนาพันสามใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิต

มานานแล้วเพียงแต่ยังขาดการสร้างความเข้มแข็งในเรื่องเนื้อหาการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ฯ

การรวบรวมฐานความรู้และการถ่ายทอดไปยังคนรุ่นหลังได้ซึ่งสภากาแฟมองเห็นว่าหากไม่คิด

ริเริ่มรวมทั้งกระตุ้นให้ชุมชนนาพันสามสร้างวิธีคิดและปกป้องทุนทางสังคมให้แก่คนในชุมชน

จะทำให้ชุมชนนาพันสามกลายเป็นสังคมที่มีปัญหาเช่นเดียวกับหลายๆแห่ง

ดังนั้นสภากาแฟจึงมีการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวและในที่สุดจึงมีมติให้จัดตั้ง

เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ

รวมถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนได้นำไปปรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

ตามความเหมาะสมอย่างไรก็ดีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงทางสภากาแฟ

จึงเสนอแนะให้มีการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านอาชีพและวัฒนธรรมเฉพาะของ

ชุมชนนาพันสามโดยบรรจุอยู ่ในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตพื ้นที ่และ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเสนอให้ปราชญ์ของชุมชนเข้ามาถ่ายทอดความรู้ในโรงเรียนเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อเป็นแหล่งสาธิตการเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างแท้จริงทั้งนี้การจัดตั้งโรงเรียนเศรษฐกิจ

พอเพียงจะไม่เป็นเพียงโรงเรียนเฉพาะของชุมชนนาพันสามแต่ยังจะเป็นเป็นแหล่งสาธิตการเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เยาวชนประชาชนกลุ่มองค์กรต่างๆทั ้งในและนอกพื้นที ่ส่งเสริม

การถ่ายทอดความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ ่นการใช้ชีวิตแบบง่ายๆแบบชาวบ้านตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สอนให้เด็กในชุมชนลงมือทำกิจกรรม

อย่างต่อเนื่องใช้ความรู้และประสบการณ์จริงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบล

มาดำเนินการซึ ่งผลลัพธ์ของการบริหารโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงยังเป็นการส่งเสริมและ
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สนับสนุนการท่องเที่ยวของชุมชนให้กลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แวะมาเที่ยวชมอาชีพและ

การทำขนมหวานที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนนาพันสามอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้ง

ความสำเร็จและความโดดเด่นของการดำเนินงานโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงกล่าวได้ว่า

มาจากการร่วมคิด ร่วมปรึกษาหารือ ร่วมทำ ร่วมเสนอแนะต่ออนาคตของชุมชนด้วยตนเอง และ

เห็นพ้องที่จะสร้างความยั่งยืนของวัฒนธรรม อนุรักษ์อาชีพที่สำคัญของตำบลนาพันสามตามมติ

ของชุมชนนาพันสามภายใต้รูปแบบสภากาแฟ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้าน วัด 

โรงเรียน (บวร) ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน

เศรษฐกิจพอเพียงเพียงขั้นตอนของระบบราชการแต่หัวใจสำคัญในการคิดริเริ่มและบริหารจัดการ

ของโรงเรียนมาจากชุมชนนาพันสามเป็นแกนกลางโดยเฉพาะชุมชนหมู่8ที่จะเป็นเจ้าภาพในการ

ทำงานและส่งเสริมให้เกิดการประสานไปยังชุมชนภายในตำบลนาพันสามนอกจากนี้ยังมีการ

จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายของโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงที่ชัดเจนและนำผลดังกล่าวมา

รายงานถึงความโปร่งใสต่อสภากาแฟทุกครั้ง

ความโดดเด่นและอัตลักษณ์ของโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนนาพันสามนั้นได้

สร้างฐานความรู้ทางด้านอาชีพเฉพาะของชุมชนที่แตกต่างจากที่อื่น คือ การคิดริเริ่มกิจกรรมที่ใช้

ทุนทรัพยากรในพื้นที่และความรู้ดั้งเดิมของคนในชุมชนเป็นหลักในการสร้างฐานความรู้ในหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีกิจกรรมสำคัญที่เกิดขึ้น16กิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักจากเปลือกไข่

2. กิจกรรมคนเลี้ยงกบ

3. กิจกรรมโรงสีข้าวชุมชนเข้มแข็งหมู่ที่8

4. กิจกรรมปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่

5. กิจกรรมฝายทดน้ำระบบพอเพียง

6. กิจกรรมการส่งเสริมวิถีไทยวิถีพุทธ

7. กิจกรรมการเพาะเห็ดในตะกร้า

8. กิจกรรมการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์

9. กิจกรรมปลูกผักกลางมุ้ง

10.กิจกรรมการเลี้ยงปลา

11.กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย

12.กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร

13.กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

14.กิจกรรมคลองสวยน้ำใส

15.กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบาหวานความดัน

ผลงานความสำเร็จของโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงข้างต้นนอกเหนือจากเกิดประโยชน์แก่

คนในพื้นที่แล้วยังสร้างประโยชน์ในวงกว้างให้แก่คนทั่วไปที่สามารถเข้ามาร่วมฝึกอาชีพและ

การร่วมกันสร้างความเข้มแข็งของอัตลักษณ์ชุมชนได้เพราะโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงคือ

โรงเรียนที่เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนในเขตพื้นที่มีการสาธิต

ฝึกปฏิบัติและมีการเรียนการสอนแบบเข้าถึงวิถีชีวิตของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ

เป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นนำไปปฏิบัติและสร้างชุมชนที่มีความเข้มแข็งได้เกิดความรักสามัคคี

ในวัฒนธรรมของชุมชนของตนเองได้
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ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

ตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง52190

โทรศัพท์0-5433-8675โทรสาร0-5426-9027

ประชากร  

8,563คน(ชาย4,173คนหญิง4,390คน)

พื้นที่ 

107.186ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน11ชุมชน)

รายได้ 

23,289,593.41บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

23,449,884.80บาท

คณะผู้บริหาร 

1. นายนิวัฒน์ปะระมา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

2. นายธีระพงษ์คำอ้าย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

3. นายวุฒิพลมณฑาทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน15คน

หญิงจำนวน4คน





องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล    
   อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 
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องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลมีวิสัยทัศน์“เวียงตาลน่าอยู ่		ชุมชนเข้มแข็ง	

เศรษฐกิจมั่นคง	สิ่งแวดล้อมยั่งยืน”เป็นแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

ไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนวัตวิถีประชาชนมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินชุมชนมีรายได้ที่มั่นคงบนรากฐานเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองและการพัฒนา

ตำบลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีการมีส่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมจากประชาชน

ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลมีความมุ่งมั่นที่จะบริหาร

ราชการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสอำนวยความสะดวกและสามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดีนอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลยังได้ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วย

ความสุจริตมีคุณธรรมโปร่งใสปราศจากทุจริตโดยยึดหลักในการบริหารงานดังนี้

1. ความโปร่งใส่เป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการตามภารกิจโดยยึดหลัก

ความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

2. ความพร้อมรับผิดชอบเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที ่ปฏิบัติราชการโดยคำนึงถึง

ความสำเร็จของงานและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่

3. การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตามกระบวนการไม่เลือกปฏิบัติปลอดการทุจริต

ในการปฏิบัติงาน

4. การยึดจริยธรรมในการปฏิบัติงานเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก

คุณธรรมตามประมวลจริยธรรมจรรยาวิชาชีพมีระบบการต่อต้านทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ

5. การยึดหลักคุณธรรมในการทำงานเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานยึดหลักคุณธรรม

ในการปฏิบัติงานมุ่งเน้นผลประโยชน์ของส่วนรวม

นอกจากยึดหลักการดังกล่าวในการบริหารแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลยังให้

ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน

พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อพัฒนาท้องถิ่นซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลให้แผนการพัฒนาท้องถิ่นสามารถ

ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ	ด้านความโปร่งใสและ		

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล	ได้แก่	

โครงการสร้างความสุขคนเวียงตาล ปรองดอง สมานฉันท์   
ปกป้องสถาบันของชาติ (การประชุมผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่สัญจร) 

จากแนวคิดในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของนายกรัฐมนตรีองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลได้เล็งเห็น

ถึงความสำคัญนโยบายดังกล่าวจึงดำเนินโครงการสร้างความสุขคนเวียงตาลปรองดอง

สมานฉันท์ปกป้องสถาบันของชาติ(การประชุมผู้นำท้องถิ่น/ท้องถิ่นสัญจร)โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคือร่วมคิดร่วมทำด้วยความโปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได้ซึ่งการดำเนินโครงการท้องที่สัญจรจะทำให้ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนและ

ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงอีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลที่ได้มาปรับใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลได้

การจัดกิจกรรมของโครงการดังกล่าวเป็นการจัดประชุมนอกสถานที่กล่าวคือเป็นการ

จัดประชุมที่จากเดิมจัดในสถานที่ราชการแต่ปรับเปลี่ยนย้ายสถานที่เป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน

หมุนเวียนไปจนครบทุกหมู่บ้านและในบางครั้งได้จัดประชุมบริเวณหรือจุดที่มีปัญหาซึ่งทำให้

ประชาชนได้ตระหนักว่าเป็นปัญหาของชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองไม่ใช่ปล่อยให้เป็นความรับผิดชอบแก้ไขปัญหาโดยคนใด

คนหนึ่งโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลจะทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนเป็นที่ปรึกษาซึ่งการ

ดำเนินการในลักษณะนี้จะทำให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

จะแสดงถึงความโปร่งใสในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลจุดเด่นของ

การดำเนินโครงการคือการเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชน

ในพื้นที่อีกทั้งสิ่งสำคัญที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งคือการให้

ประชาชนเป็นแกนหลักในการแก้ไขปัญหาส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ที่จะใช้สิทธิและเสียงของ

ตนเองกล้าที่จะเสนอปัญหาความเดือนร้อนของหมู่บ้าน

ผลลัพธ์ที ่เกิดจากการดำเนินโครงการท้องที่สัญจรนั้นทำให้เกิดความใกล้ชิดระหว่าง

ประชาชนและองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและทำให้รับทราบ
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ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลสามารถจัดลำดับความสำคัญของโครงการต่างๆเพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ผลที่ได้จากการจัด

โครงการท้องที่สัญจรยังก่อให้เกิดกิจกรรมโครงการอื่นๆที่ช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องที่ได้

ทั้งเป็นกิจกรรมที่ใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณเช่นในหมู่ที่2บ้านเหล่าดำเนินการขยาย

ไหล่ทางบริเวณวัดบ้านเหล่าดอนไชยซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณอาศัยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนมาร่วมแรงร่วมใจกันและได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในพื้นที่สนับสนุนอุปกรณ์

พร้อมดินลูกลังและหมู่ที ่5บ้านหัววังสร้างถนนลูกลังเรียบลำน้ำตาลกิจกรรมนี้ก็ใช้การมี

ส่วนร่วมของประชาชนและการสนับสนุนจากภาคเอกชนด้วยเช่นกัน

โครงการสร้างคุณธรรมในองค์กร “เวียงตาลมีธรรมะชนะคอรัปชั่น”  

 ปัจจุบันการทุจริตคอรัปชั่นนับเป็นสิ่งที่สังคมไทยให้ความสนใจทั้งการทุจริตของ

ข้าราชการนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นซึ่งมีหลายรูปแบบของการทุจริตทั้งการยักยอก

การใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่พรรคพวกฯลฯจากปัญหาดังกล่าวทำให้องค์การบริหาร

ส่วนตำบลเวียงตาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรโดยเน้นการสร้างจิตสำนึก

จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องจึงดำเนินโครงการ

สร้างคุณธรรมในองค์กร“เวียงตาลมีธรรมะชนะคอรัปชั่น”ซึ่งเริ่มต้นด้วยการสร้างจิตสำนึกและ

ความตระหนักให้แก่ข ้าราชการทั ้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำมีการจัดกิจกรรมอบรม

เพิ่มศักยภาพและความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำงานให้มีประสิทธิภาพนอกจาก

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจ้าหน้าที่ในองค์กรแล้วยังมีการอบรมในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้กับกลุ่ม

ผู้นำชุมชมและประชาชนในพื้นที่ด้วยเช่นกัน

ในการจัดกิจกรรมการอบรมในแต่ละครั้งจะมาจากการระดมความคิดเห็นจากเวทีชุมชน

และจัดทำแบบสำรวจความต้องการของบุคลากรในสังกัดว่ามีความประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพ

ในด้านใดพร้อมกับกำหนดรูปแบบกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลได้ดำเนินโครงการ

อบรมให้ความรู ้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต่อเนื ่องทุกปีและมีหลักสูตรการจัดอบรมที ่

หลากหลายยกตัวอย่างเช่น

1. โครงการเวียงตาลโปร่งใสหัวใจคุณธรรม (ทำดี ทำได้ด้วยใจเรา)ซึ่งมีกิจกรรมย่อย

ในโครงการ3กิจกรรมได้แก่1)กิจกรรมอบรมให้ความรู้“พลเมืองคุณธรรม นำชีวิต”ซึ่งมีกลุ่ม

เป้าหมายเป็นผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่โดยสาระสำคัญของกิจกรรมนี้คือการให้ความรู้เรื่อง

จริยธรรมพื ้นฐานในสังคม2)กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ“เวียงตาลใสสะอาดปราศจาก  

คอรัปชั่น” กลุ่มเป้าหมายจะเป็นข้าราชการประจำและข้าราชการการเมืองมีการจัดอบรมให้ความรู้

ในหัวข้อการทำความดีเพื่อองค์กรแห่งความสุขและ3)กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเด็กดีสร้างได้

(ตอนความรู้คู่คุณธรรม)เป็นการอบรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรมให้กลุ่มเด็กและ

เยาวชนในพื้นที่ส่งเสริมให้กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์

2. โครงการสร้างคุณธรรมในองค์กร “เวียงตาลมีธรรมะชนะคอรัปชั่น”เป็นการอบรม

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติ

มิชอบในหน่วยงานมีการบรรยายในหัวข้อการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์

ส่วนรวมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรและความรู้ตามกฎหมาย

ป.ป.ช.มาตรา100และมาตรา103อีกทั้งยังมีกิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอแนวทาง

การสร้างความโปร่งใสในองค์กรอีกด้วย

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานเป็นทีมและการบริการ

สู่ความเป็นเลิศเป็นการอบรมที่มุ่งเน้นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรการทำงานเป็นทีม

กลยุทธ์การบริการที่เป็นเลิศตลอดจนการมีทัศนคติที่ดีต่อการบริการประชาชน

ภายหลังจากการอบรมโครงการการสร้างคุณธรรมในองค์กรทำให้บรรยากาศการทำงาน

มีความสุขมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างเพื่อนร่วมงานมีความเคารพซึ่งกันและกัน

การให้ความช่วยเหลือกันร่วมกันดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคปัญหาต่างๆทุ่มเท

เสียสละในการทำงานการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันลดความขัดแย้งในองค์กรสามารถ

ดำเนินงานตามภารกิจและวิสัยทัศน์เป้าหมายขององค์กรได้เป็นผลสำเร็จนอกจากนี้จากการ

ดำเนินโครงการจัดอบรมดังกล่าวยังส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลเป็นองค์กรที่มี

ความโปร่งใสในการทำงานปราศจากข้อร้องเรียนการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ทั้งพฤติกรรม

การดำเนินงานและข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
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การดำเนินโครงการจัดอบรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลที่มีความโดดเด่นจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่นคือองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลได้ให้ความสำคัญกับการ

เสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตทั้งข้าราชการผู้นำชุมชนและประชาชน

ในพื้นที่ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างองค์กรที่มีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตรุ ่นที ่3และยังมีการขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริต

ไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งอื่นๆอีกด้วยนอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลได้

ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันทุจริตเพื่อเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกภาคส่วน

โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำโครงการสร้างความสุขคนเวียงตาลปรองดอง

สมานฉันท์ปกป้องสถาบันของชาติ(การประชุมผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่สัญจร)ทำให้ทางองค์การ

บริหารส่วนตำบลเวียงตาลได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาในแต่ละพื้นที่ของหมู่บ้านซึ่งไม่ได้มีปัญหาแต่

เฉพาะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นผู้นำชุมชนยังได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะพัฒนาการศึกษา

ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยท่านผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาอบต.รวมถึงผู้ปกครองเด็กที่เข้าร่วม

ประชุมซึ่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนได้ร่วมกันสะท้อนปัญหาว่าความสามารถ

ด้านทักษะภาษาอังกฤษของเด็กนักเรียนในโรงเรียนแต่ละแห่งในพื้นที่ตำบลเวียงตาลยังอยู่ใน

เกณฑ์ต่ำเนื่องจากขาดอัตรากำลังครูเฉพาะทางด้านการสอนภาษาอังกฤษคุณครูหนึ่งคนต้องสอน

หลายวิชาและไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษโดยตรงซึ่งอยากจะให้ทางองค์การ

บริหารส่วนตำบลเวียงตาลสนับสนุนงบประมาณในการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษจำนวน1อัตรา

ในแต่ละโรงเรียนของตำบลเวียงตาลแต่ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวไม่สามารถทำได้เนื่องจาก

โรงเรียนอยู่ในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและในส่วนขององค์การ

บริหารส่วนตำบลเวียงตาลเองก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับตัวของเด็กและเยาวชนของ

ตำบลเวียงตาลให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและผนวกกับปัจจัยในการเข้ารวม

เป็นประชาคมอาเซียนการพัฒนาความพร้อมด้านการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษนั้นจึงมีความ

จำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาจึงเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่จะนำไปสู่การสร้างเครือข่าย

ด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเวียงตาลที่จะพัฒนาศักยภาพในเรื่องภาษาอังกฤษและ

ภาษาอาเซียนตามความถนัด

ในส่วนของการดำเนินโครงการฯกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล

ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี ่ยวกับความรู้พื ้นฐานภาษาอังกฤษรวมถึงความรู้ทั ่วไป

เกี่ยวกับภาษาสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจการเมืองของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศโดยการ

บรรยาย/การฝึกปฏิบัติฟังพูดอ่านเขียนฝึกการสนทนาเป็นคู่/เป็นกลุ่มการทำกิจกรรมกลุ่ม

สรุปผลอภิปรายนำเสนอในภาพรวมของทุกกลุ่มระยะเวลาดำเนินการทุกวันอังคารระหว่างวันที่

18กรกฎาคม2560–26ก ันยายน2560รวม11ว ัน(เวลา13.00–15.30น.)โดย

งบประมาณที่ใช้20,000บาท(-สองหมื่นบาทถ้วน-)เป็นค่าป้ายโครงการฯค่าจ้างเหมาอาหารว่าง

พร้อมเครื่องดื่มสำหรับเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ39คนและเป็นค่าตอบแทนวิทยากรผลสัมฤทธิ์

ของการจัดงานโดยประเมินPretestและPosttestก่อนและหลังการดำเนินโครงการคะแนน

ของเด็กเยาวชนหลังจากเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีคะแนนสูงขึ้นประกอบกับผลการทดสอบ

การศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน(O-NET)ในแต่ละโรงเรียนปีการศึกษา2560สูงขึ ้นกว่า

ปีการศึกษา2559

จุดเด่นของโครงการนอกเหนือจากการที่โครงการนี้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของโรงเรียน

ในพื้นที ่ตำบลเวียงตาลคณะผู้ปกครองและอบต.เวียงตาลแล้ววิทยากรผู ้ให้ความรู ้ยังเป็น

ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลเวียงตาลอีกด้วยประกอบกับการเป็นโครงการที่มีความต่อเนื่องและ

ดำเนินการมาจนถึงปีงบประมาณพ.ศ.2561ทำให้มีการพัฒนาต่อยอดทั้งในเรื่องของการออกแบบ

พัฒนาและจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยกับเหตุการณ์ปัจจุบันส่งผลให้คะแนน

การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลเวียงตาลดีขึ้นตลอดจนสามารถ

นำความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวันกล่าวคือการนำเด็กและเยาวชนไปยัง

สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเช่นศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยตลาดทุ่งเกวียนเพื่อการทักทายแนะนำ

ตนเองการบอกทิศทางสนทนาตอบคำถามบริการแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติในสถานการณ์จริง
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ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

เลขที่24หมู่1ถนนเทศบาล2ตำบลกระสังอำเภอกระสัง

จังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์0-4469-1508โทรสาร0-4469-1508ต่อ101

ประชากร  

3,507คน(ชาย1,670คนหญิง1,837คน)

พื้นที่ 

1.56ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน5ชุมชน4หมู่บ้าน)

รายได้ 

3,456,931.31บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

19,051,653บาท

คณะผู้บริหาร 

1.นายกิมฮ้อ เหลืองประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลกระสัง

2. นายอภิชาตเรืองจินดาวลัย ประธานสภาเทศบาลกระสัง

3. นายวรเศรษฐ์ ธีราไชยนันท์ ปลัดเทศบาลตำบลกระสัง

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน12คน

หญิงจำนวน-คน





เทศบาลตำบลกระสัง    
   อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
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เทศบาลตำบลกระสังเป็นพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์ทางภูมิสังคมที่มีลักษณะเผ่าพันธุ์ที่ต่างกัน

จึงมุ่งเน้นการการสร้างความสันติสุขและความสมานฉันท์ให้แก่ประชาชนในเทศบาลตำบลกระสัง

และพื้นที่ใกล้เคียงมีการพัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่สังคมเป็นสุขส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน

อย่างสงบสุขเนื ่องจากตำบลกระสังมีความหลากหลายทางเชื ้อชาติศาสนาและวัฒนธรรม

ประชากรมีทั้งประชาชนท้องถิ่นดั้งเดิมและประชาชนที่ได้อพยพเข้ามาจากในอดีตหลายชนชาติ

ได้แก่จีนเขมรลาวและส่วย

ด้วยเหตุน ี ้ เทศบาลตำบลกระสังจ ึงได ้เสร ิมสร ้างความสันติสุขและสมานฉันท์

โดยส่งเสริมให้มีการทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบของประเพณีอันดีงามที ่ดึงจุดเด่นทาง

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชนชาติต่างๆมาเป็นเครื ่องมือในการขับเคลื ่อนเพื ่อให้เกิด

กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกชนเผ่าเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและร่วมกันแก้ไขปัญหา

หาทางออกร่วมกันโดยเทศบาลตำบลกระสังมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที ่ส่งเสริมให้

1)นโยบายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน2)สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การอนุรักษ์

ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ ่นและ3)สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์

การบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐเอกชนและประชาสังคมหลอมรวมทั้ง4ชนเผ่าและ

3ศาสนา

สำหรับ	โครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ	ด้านการเสริมสร้าง

สันติสุขและความสมานฉันท์ของเทศบาลตำบลกระสัง	ได้แก่	

โครงการลานคนดี 4 ชนเผ่า 

เทศบาลตำบลกระสังเป็นพื้นที่ที ่มีทางอัตลักษณ์ทางภูมิสังคมซึ่งประชากรมีลักษณะ

เผ่าพันธุ์ที่ต่างกันโดยประกอบไปด้วย4ชนเผ่าได้แก่จีนเขมรลาวและส่วยมีความแตกต่าง

ทางศาสนาซึ่งประกอบด้วยศาสนาพุทธ85%เป็นเผ่าพันธุ์ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานซึ่งแต่ละชนชาติ

มีความแตกต่างกันกันทางภาษาได้แก่ภาษาเขมรถือเป็นภาษาหลักรองลงมาจากภาษาไทย

ประชาชนส่วนใหญ่ของตำบลกระสังใช้ภาษาเขมรเป็นหลักเนื่องจากมีพื้นที่ติดกับราชอาณาจักร

กัมพูชาและยังมีคนไทยเชื้อสายเขมรซึ่งได้อพยพมาจากจังหวัดสุรินทร์มาตั้งรกรากที่ตำบลกระสัง

อีกเป็นจำนวนมากจนมาถึงปัจจุบันมีคนไทยเชื ้อสายเขมรในพื้นที ่ประมาณ55%ภาษาจีน

จากคนจีนที่อพยพมาจากประเทศจีนมีเชื้อสายมาจากเมืองซัวเถามณฑลกวางตุ้งซึ่งปัจจุบัน

คนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในตำบลกระสังประมาณ25%ภาษาลาวเนื่องจากตำบลกระสังได้รับ

อิทธิพลการใช้ภาษาจากชนชาติลาวที่มีการอพยพเข้ามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

ปัจจุบันมีคนไทยเชื้อสายลาวอยู่ประมาณ15%ภาษาส่วย(กูย)เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีภาษาที่ใช้

เฉพาะในการสื่อสารคือภาษาส่วยหรือภาษากูยเป็นชนพื้นเมืองของอำเภอกระสังซึ่งจะเป็น

ภาษาที่คล้ายคลึงกับภาษาเขมรแต่ไม่เหมือนภาษาเขมรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวปัจจุบันมีกลุ่ม

ชาติพันธุ์ส่วยหรือกูยในพื้นที่ประมาณ5%นอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่มีความแตกต่างทางศาสนา

ได้แก่ศาสนาคริสต์10%มีโบสถ์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาในพื้นที่จำนวน1แห่งซึ่งสร้างขึ้น

ในปีพ.ศ.2542และศาสนาอิสลาม5%กลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลาม(กลุ่มปาทาน)อพยพมา

ตั้งรกรากประมาณปีพ.ศ.2527กลายเป็นชุมชนชาวมุสลิมและมีมัสยิดจำนวน1แห่งในพื้นที่

จากความแตกต่างและหลากหลายทางชนเผ่าของตำบลกระสังนั้นทำให้เทศบาลตำบล

กระสังตระหนักถึงปัญหาความแตกต่างระหว่างชนเผ่าที่จะเกิดขึ้นเทศบาลตำบลกระสังจึงเป็น

หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและเสริมสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสมานฉันท์

โดยการนำกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นจุดเด่นเพื่อเป็นเครื่องมือ

ที่ก่อให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกชนเผ่าทุกศาสนาเป็นการดำเนินกิจกรรมที่เป็น

ประจำทุกปีเป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมให้คนในทุกชนเผ่าบูรณาการร่วมกันเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชน

โดยมีกระบวนการดังนี้

1.จัดเวทีประชาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกชนเผ่าทุกศาสนามีอิสระในการแสดงความคิด

เห็นร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกันรับผิดชอบท้องถิ่นของตนเองและส่งเสริมความสามัคคี

2.ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ

3.ส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชนให้ได้เรียนรู้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมี

คุณภาพ

4. เทศบาลได้จัดให้มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของของเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการ

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

กระบวนการแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางชนเผ่าของเทศบาลตำบลกระสังเป็นกิจกรรม

ที่มุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกชนชาติในพื้นที่โดยส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมตามความเชื่อ
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ของแต่ละชนเผ่าให้ดำรงอยู่เปิดกว้างให้ทุกชนชาติได้มีส่วนร่วมเรียนรู้ซึ่งกันและกันและมีการจัด

กิจกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปีรวมถึงเทศกาลสำคัญต่างๆดังนี้

1.ประเพณีแซนโฎนตา(เขมร)เป็นประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายเขมร

ซึ ่งเป็นการจัดขึ ้นทุกปีเพื ่อเป็นการรำลึกและเป็นการอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษผู ้ล่วงลับ

(เปรียบเสมือนการเทศกาลไหว้บรรพบุรุษของคนไทยเชื ้อสายจีน)โดยเทศบาลตำบลกระสัง

เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำกิจกรรมเมื่อถึงวันขึ้น14ค่ำเดือน10ก็จะจัดกิจกรรมที่วัด

ในพื้นที่เทศบาลตำบลกระสังก็จะทำการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาร่วมทำพิธี

ได้พบปะพูดคุยเพื่อจัดทำประชาคมต่อไป

2.ประเพณีกินเจ(จีน)ได้ดำเนินกิจกรรมเป็นประจำทุกปีโดยเปิดโอกาสให้ทุกเชื้อชาติ

ทุกศาสนาเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันโดยเป็นการงดการบริโภคเนื้อสัตว์งดการฆ่าสัตว์ไถ่ชีวิตสัตว์

ด้วยการรวบรวมเงินบริจาคจากผู้ที่สนใจโดยเทศบาลตำบลกระสังเป็นตัวกลางในการดำเนินงาน

และประชาสัมพันธ์

3.ประเพณีปันโจล(มะม๊วตหรือแกลมอ)เป็นการร่ายรำเป็นพิธีกรรมที่ชนชาติส่วย

หรือกูยมีความเชื่อว่าเป็นการร่ายรำเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยโดยเป็นการร่ายรำมีดนตรีประกอบ

ในการรักษาอาการเจ็บป่วยจุดประสงค์เพื่อให้วิญญาณบรรพบุรุษเกิดความพึงพอใจและทำให้

ลูกหลานเจริญรุ่งเรือง

4.ประเพณีแห่นางแมว(ลาว)เป็นประเพณีที่เทศบาลตำบลกระสังจัดขึ้นตามประเพณี

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อให้ลูกหลานที่อยู่ไกลนั้นได้กลับมาแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ

เป็นพิธีที่ชาวนาแห่นางแมวเพื่อขอฝนทำสืบต่อกันมาด้วยความเชื่อที่ว่าหากทำพิธีแห่นางแมวแล้ว

อีกไม่ช้าฝนก็จะตกลงมา

5.กิจกรรมจัดประชุมประชาคมและเสวนารับฟังความคิดเห็นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของ

เทศบาลตำบลกระสังเป็นกิจกรรมที่เทศบาลตำบลกระสังจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาประชาชน

ทุกชนเผ่าทุกศาสนาเข้าด้วยกันโดยจัดประชาคมและเสวนาหาทางออกร่วมกันระหว่างผู้นำชุมชน

กลุ่มองค์กร/ชมรมได้รับทราบของความคิดเห็นของประชาชนรวมถึงหาทางออกร่วมกันลดความ

ขัดแย้งอย่างสันติวิธีในชุมชนโดยมีชื่อว่ากิจกรรม“กระสังคนดี4ชนเผ่า”และจัดขึ้นเป็นประจำ

ทุกปี

6.กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพื ่อพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเทศบาลตำบลกระสัง

ส่งเสริมให้มีการจัดการแต่งกายประจำชนเผ่าจัดให้มีการเดินขบวนเพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์

ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จัดให้มีการละเล่นการแสดงที่เป็นจุดเด่นของชนเผ่าเพื่อให้ประชาชน

ภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้สำนึกรักท้องถิ่นและบ้านเกิด

นอกจากนี ้ย ังมีการจัดตั ้งชมรมศิลปะการแสดงพื ้นบ้านเทศบาลตำบลกระสังขึ ้นเพื ่อเป็น

การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านของท้องถิ่นให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และ

รักษารวมถึงเป็นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกชนชาติและทุกศาสนาให้มาทำกิจกรรม

ร่วมกัน

7.ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของดีอำเภอกระสังเทศบาลตำบลกระสังจัดให้มี

การนำพืชผลทางการเกษตรที่มีในพื้นที่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของดีอำเภอกระสังของขึ้น

ชื่อที่นำมาแปรรูปคือการนำผักกาดที่มีคุณภาพจากในพื้นที่มาแปรรูปเพื่อนำไปขายสร้างรายได้

ให้ชุมชน

8.การไม่ปิดกั ้นทางศาสนาเทศบาลตำบลกระสังส่งเสริมให้ทุกศาสนาในพื ้นที ่ม ี

ความเอื้อเฟื้อต่อกันถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของชนเผ่าและยังมีความแตกต่างกัน

ทางด้านศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ประชาชนในพื้นที่นั้นยังอยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขโดยที่ผ่าน

มากลุ่มชาวมุสลิมได้มีการขอสร้างมัสยิดเพื่อเป็นศาสนสถานในการประกอบพิธีเพื่อให้เป็นที่เข้าใจ

และยอมรับของประชาชนทุกฝ่ายในพื้นที่เทศบาลตำบลกระสังจึงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการจัด

รับฟังและขับเคลื่อนให้การสร้างมัสยิดประสบความสำเร็จรวมถึงการสร้างโบสถ์ของศาสนาคริสต์

ในพื้นที่

ความสำเร็จของเทศบาลตำบลกระสังในการเสริมสร้างความสันติสุขและความสมานฉันท์

มาจากความตั้งใจของคณะทำงานเทศบาลตำบลกระสังและภาคประชาชนที่ถึงแม้ว่าจะมาจาก

หลากหลายชนเผ่ารวมถึงมีความแตกต่างทางศาสนาแต่มีความต้องการให้ชุมชนและท้องถิ่นของ

ตนเองมีความสันติสุขและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้กระบวนการสร้างความสมานฉันท์

ดำเนินการไปได้ดีโดยมีปัจจัยความสำเร็จคือปัจจัยการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนทุกชนเผ่า

และทุกศาสนาปัจจัยการที่เทศบาลตำบลกระสังมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของทุกชนเผ่าทุกศาสนา

และนำมาบูรณาการร่วมกันให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนปัจจัยการจัดการแก้ไขปัญหาจากชุมชน

ผ่านทางผู้นำชุมชนเพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งที่ดีขึ้น
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และปัจจัยที่มาจากการร่วมมือจากทุกชนเผ่าทุกศาสนาโดยไม่แบ่งแยกในการดำเนินกิจกรรม

ร่วมกันโดยผ่านประเพณีและวัฒนธรรมทุกชนเผ่าในตำบลกระสังเพื่อหลอมรวมทั้ง4ชนเผ่า

ให้เป็น“เสื่อผืนเดียวกัน” งบประมาณในการจัดกิจกรรมส่วนใหญ่มาจากการบริจาคจากภาค

ประชาชนที่ต้องการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนเองให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ

เทศบาลตำบลกระสังที่ว่า“เมืองน่าอยู่	สังคมมีสุข	การศึกษามีคุณภาพ	ยึดหลักธรรมาภิบาล”	

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตาม “นโยบายจังหวัดสะอาด” 

เทศบาลตำบลกระสังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดียวในอำเภอกระสังที่มีระบบ

การบริการจัดเก็บขยะขนย้ายขยะและกำจัดขยะนอกจากนี้พื้นที่เทศบาลตำบลกระสังยังเป็น

ศูนย์กลางของหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนธนาคารตลาดสดและร้านค้าจำนวนมาก

รวมถึงจำนวนประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาปริมาณขยะล้นถัง

โดยจำนวนปริมาณขยะในแต่ละวันของเทศบาลตำบลกระสังเฉลี่ยวันละ6.2ตันต่อวันจากจำนวน

ประชากรในพื้นที่ตามทะเบียนมีจำนวน3,507คนซึ่งเฉลี่ยแล้วมีจำนวน1.77กิโลกรัมต่อคน

เทศบาลตำบลกระสังเล็งเห็นถึงปัญหาเรื่องขยะในชุมชนจากการเฝ้าสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่

เทศบาลตำบลกระสังพบว่ามีประชาชนภายนอกเขตเทศบาลและประชากรแฝงเข้ามาเป็นจำนวน

ทำให้ปัญหาขยะในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลกระสังกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่จำเป็นต้องเร่งแก้ไขและ

เนื่องจากเทศบาลตำบลกระสังนั้นยังไม่มีพื้นที่ในการทิ้งขยะเป็นของตนเองต้องขออาศัยพื้นที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ใช้สำหรับทิ้งขยะจึงได้มีการจัดประชุมเพื่อหารือ

การแก้ไขปัญหาและหาทางออกของปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างเร่งด่วนเทศบาลตำบลกระสัง

จึงนำแผนแม่บทมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานโดยการนำแผนแม่บท

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ(พ.ศ.2559-2564) “จังหวัดสะอาด” ของกระทรวง

มหาดไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยณแหล่งกำเนิดและจัด

กิจกรรมโครงการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะมูลฝอยมีการติดตั้ง“จุดรวบรวมขยะอันตราย

ชุมชน”เพื่อให้กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและมูลฝอยที่ติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง

ครบทุกหมู่บ้าน

การขนย้ายขยะเพื่อนำไปกำจัดยังปลายทางยังคงเป็นปัญหาหลักของเทศบาลตำบลกระสัง

เนื่องจากสถานที่รองรับขยะนั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลอุดมธรรมซึ่งในอดีตเป็นพื้นที่

สาธารณะที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์โคกหนองแต้จำนวนประมาณ40ไร่ต่อมาเริ่มมีประชาชนบุกรุก

พื้นที่เข้าไปสร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่ทำให้พื้นที่ดังกล่าวเหลือพื้นที่จำนวน8.25ไร่ภายหลังเมื่อมี

การขยายตัวของชุมชนจึงกลายเป็นที่ทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลกระสังและเทศบาลอื่นๆ

ใกล้เคียงทำให้เกิดความขัดแย้งกับผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เพราะมีปริมาณขยะมูลฝอยค่อนข้างมาก

ปริมาณขยะนั้นมีความสูงมากกว่า2เมตรส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนช่วงที่ฝนตกนั้นจะมีแมลงวันหนูและสัตว์ที่เป็นพาหะของโรค

ต่างๆออกมาเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีกลิ่นเน่าเหม็นจากขยะมูลฝอยส่งผลกระทบต่อระบบ

ทางเดินหายใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างเทศบาล

ตำบลกระสังกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอุดมธรรมได้แก่หมู่ที่1,2,9,15

และหมู่ที่16และประชาชนที่ทำพื้นที่เกษตรกรรมรอบบริเวณที่รองรับขยะมูลฝอยโดยเฉพาะ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่2(มีพื้นที่8.75ไร่)เพราะเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเทศบาล

ตำบลกระสังจึงนำปัญหาความขัดแย้งเหล่านี้มาพิจารณาอย่างเร่งด่วนจึงได้มีการปรึกษาหารือ

การดำเนินงานร่วมกันกับเทศบาลตำบลอุดมธรรมซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เนื่องจากเทศบาลตำบล

กระสังไม่สามารถนำงบประมาณของตนมาใช้ปรับปรุงสถานที่ที ่รับรองขยะมูลฝอยได้เพราะ

ไม่สามารถทำการนอกเขตพื้นที ่ได้ทำได้เพียงดำเนินการปรับเกลี่ยฝังกลบขยะมูลฝอยปีละ

3-4ครั้งเท่านั้นเมื่อได้ข้อสรุปในการหารือร่วมกันกับเทศบาลตำบลอุดมธรรมให้เข้าใจถึงปัญหา

ที่ต้องเผชิญแล้วเริ่มจากการสำรวจเพื่อจัดเวทีบูรณาการร่วมกันเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา

ร่วมกันในการแก้ไขปัญหายะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม

เทศบาลตำบลกระสังได้ตรวจสอบประชาชนที่ทำเกษตรกรรมบริเวณสถานที่ที่รองรับขยะ

มูลฝอยจำนวน8รายหลังจากนั้นจึงได้จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อขอขยายพื้นที่จาก8.25ไร่

เป็นจำนวน10ไร่ซึ่งประชาชนที่ได้เข้าร่วมประชุมมีการเห็นชอบให้พื้นที่ได้ตามจำนวนที่มีความ

ประสงค์ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมเข้าหารือเพื่อหา

แนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยขอให้ที่ดินสาธารณประโยชน์จำนวน10ไร่ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

บุรีรัมย์

การเข้ารับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นได้รับการประสานงานจาก

ผู้ใหญ่บ้านน้อยหมู่2จัดเวทีประชาคมณศาลาบ้านน้อยในวันที่13กุมภาพันธ์2561โดยมี

ผู้เข้าร่วมรับฟังและร่วมหารือได้แก่นายอำเภอกระสังเทศบาลตำบลอุดมธรรมเจ้าพนักงานที่ดิน

จังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดบุรีรัมย์กำนันตำบลกระสังผู้ใหญ่บ้านและ
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ผู้แทนหมู่บ้านหมู่ที่1,2,9,15และหมู่ที่16และประชาชนรวม130คนมีเทศบาลตำบลกระสัง

เป็นผู้ดำเนินงานโดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีข้อเสนอคือการนำขยะมูลฝอยมาทิ้งต้องมีการ

จัดการขยะที่ดีจัดให้มีกำแพงที่มั่นคงมีบริเวณที่มีรั ้วล้อมรอบให้มิดชิดและให้นำเทคโนโลยี

คัดแยกขยะเข้ามาใช้รวมถึงไม่ให้มีกลิ่นรบกวนเหมือนเช่นที่ผ่านมาด้านเทศบาลตำบลอุดมธรรม

นั้นมีมติเห็นชอบให้เทศบาลตำบลกระสังเข้าไปดำเนินการจัดการสถานที่เพื่อรองรับขยะมูลฝอย

โคกหนองแต้ให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมโดยที่สภาเทศบาลตำบลกระสังมีมติเห็นชอบ

ให้เทศบาลตำบลกระสังทำกิจการนอกเขตและขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์โคกหนองแต้ซึ่งอยู่ใน

เขตการปกครองของเทศบาลตำบลอุดมธรรมและดำเนินการต่อให้ถูกหลักการของกฎหมาย

ถือเป็นการยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานานและเป็นการสร้างความสันติสุขและ

ความสมานฉันท์ให้แก่ทุกฝ่ายโดยผ่านการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระสังซึ่งอยู่ในความ

รับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจ ัยความสำเร ็จจากการข ับเคลื ่อนงานของเทศบาลตำบลกระสังภาคร ัฐและ

ภาคประชาชนคือปัจจัยแรกประชาชนมีความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นและยินยอมให้หน่วยงาน

ราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยให้เป็นรูปธรรมเพื่อหาข้อยุติ

ปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจัยที่สองคือเทศบาลตำบลกระสังมีความตระหนักกับปัญหาขยะมูลฝอย

ที่เกิดขึ้นและร่วมกันขับเคลื่อนปัญหารวมถึงร่วมกันจัดการปัญหาร่วมกันปัจจัยที่สามคือ

การจัดทำเวทีประชมคมเพื่อรับฟังเสียงจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้ได้รับข้อยุติและ

การแก้ไขอย่างถูกต้องและปัจจัยสุดท้ายคือเทศบาลตำบลกระสังและหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามา

มีส่วนร่วมได้รับฟังความต้องการจากประชาชนโดยตรงและช่วยกันขับเคลื่อนให้สถานที่รองรับ

ขยะมูลฝอยมีมาตรฐานมั่นคงถูกต้องและตามหลักสุขาภิบาล

ความสำเร ็จท ี ่ เก ิดข ึ ้นเทศบาลตำบลกระส ังจ ึ งได ้ดำเน ินงานเพ ื ่อขอใช ้ท ี ่ด ิน

สาธารณประโยชน์ตามมาตรา9แห่งประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ.2553ในงบประมาณปี2562

ได้อนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงทัศนียภาพสถานที่รองรับขยะให้เป็นสถานที่เทกองขยะ

มูลฝอยแบบควบคุม(ControlledDump)เป็นจำนวนเงิน1,550,000บาทและในอนาคตคาดว่า

จะดำเนินการของงบประมาณเพื่อทำการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะขนาด10ตันต่อวันและขอจัดตั้ง

เป็นสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยขนาดย่อยในระดับอำเภอกระสังเพื่อรองรับขยะมูลฝอยจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอกระสัง11แห่งได้แก่เทศบาลตำบลอุดมธรรมเทศบาลตำบล

หนองเต็งเทศบาลตำบลสองชั้นองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์เทศบาลตำบลชุมแสง

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่องค์การบริหารส่วนตำบล

ศรีภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนและองค์การบริหาร

ส่วนตำบลสูงเนิน
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ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

ตำบลท่าสาปอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลารหัส95000

โทรศัพท์0-7336-2485โทรสาร0-7336-2485

ประชากร  

7,928คน(ชาย3,961คนหญิง3,967)

พื้นที่ 

16.11ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน6หมู่บ้าน)

รายได้ 

19,054,651.21บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

19,573,050บาท

คณะผู้บริหาร 

1.นายมะสดีหะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป

2. นายดานียาเจ๊ะสนิ  ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าสาป

3. นายชานนท์สาและ  ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาป

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน10คน

หญิงจำนวน1คน





เทศบาลตำบลท่าสาป    
   อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 
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เทศบาลตำบลท่าสาปเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่ม ีผลงานที ่โดดเด่นและ

เป็นต้นแบบในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์อย่างเป็นรูปธรรมเนื่องด้วยเทศบาล

ตำบลท่าสาปเป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรมมีพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกันมีศาสนาและ

วัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างในการใช้ชีวิตประจำวันด้วยเหตุนี้เทศบาลตำบลท่าสาปจึงได้ดำเนิน

นโยบายที่มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกคนที่ไม่ว่าจะแตกต่างกันด้วยเพศอายุศาสนาเป็นผู้พิการหรือ

ผู้ด้อยโอกาสสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายแต่ดำรงไว้ซึ ่งอัตลักษณ์ของตน

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีและความสมานฉันท์ลดความขัดแย้งในพื้นที่จึงจะ

นำไปสู่การเสริมสร้างความสามัคคีเกิดสันติสุขได้อย่างยั่งยืนถาวรดังนี้

1. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมที ่มีคุณภาพเป็นนโยบายการส่งเสริมงานพัฒนา

ด้านการศึกษาด้านการกีฬาศาสนาและศิลปวัฒนธรรมด้านการสาธารณสุขด้านความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อสร้างสังคมปลอดภัยให้ประชาชนอยู่อย่างสันติสุข

2. นโยบายด้านพัฒนาเศรษฐกิจเป็นนโยบายที่จะส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของ

ท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรืองส่งเสริมการค้ากลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

3. นโยบายด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นนโยบายที่จะส่งเสริมให้

ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน

4. นโยบายด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นนโยบายที่จะดำเนินการพัฒนาโครงสร้าง

พื ้นฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของ

ประชาชนและต่อเนื่องกับโครงการที่ดำเนินการไปแล้วในพื้นที่อย่างทั่วถึง

5. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานของเทศบาล

สามารถสนองความต้องการของประชาชนและตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพโดย

ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที ่เป็นเลิศที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ			

ด้านการเสริมสร้างสันติสุข	และความสมานฉันท์	ของเทศบาลตำบลท่าสาป	ได้แก่	

โครงการตลาดนัดภูมิปัญญาสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(ย้อนอดีตเมืองยะลา 2 ฝั่งคลอง 3 วัฒนธรรม ประจำปี 2560)     

ด้วยสถานการณ์ความไม่สงบในพื ้นที ่จ ังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ตั ้งปีพ.ศ.2547

ซึ่งเทศบาลตำบลท่าสาปเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยมีพี่น้องไทยพุทธถูกลอบยิงและมีการลอบ

วางระเบิดในพื้นที่และการก่อกวนต่างๆทำให้พี่น้องทั้งไทยพุทธและมุสลิมเกิดความหวาดกลัว

และอาศัยอยู่ด้วยความอย่างหวาดระแวงซึ่งกันและกันทั้งที่ในอดีตพี่น้องไทยพุทธและพี่น้องไทย

มุสลิมเคยอยู่ร่วมกันเสมือนญาติพี่น้องมาโดยตลอดด้วยเหตุนี้ทำให้พี่น้องไทยพุทธซึ่งอยู่ใน

หมู่บ้านหนึ่งแยกตัวออกจากชุมชนอื่นที่ส่วนใหญ่เป็นพี่น้องมุสลิมมีการสร้างรั ้วกั ้นเขตแดน

ตรวจสอบการเข้าออกเพื่อป้องกันเหตุและรักษาความปลอดภัยและยิ่งในเวลาพลบค่ำชาวบ้าน

ทุกคนจะรีบเข้าบ้านและไม่กล้าออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านเลยด้วยเหตุนี ้เทศบาลตำบล

ท่าสาปเห็นว่ามีความจำเป็นต้องแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อลดความหวาดระแวงระหว่างพี่น้องไทยพุทธ

ไทยมุสลิมที่มีอยู่ให้กลับมามีความรักความสามัคคีและความสมานฉันท์เฉกเช่นในอดีตลดความ

หวาดระแวงกันจึงได้จัดทำ“โครงการตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประจำปี 2560” ขึ ้นเพื ่อลดปัญหาความหวาดระแวงที ่เกิดขึ ้นกระตุ ้นให้ประชาชนออกจาก

บ้านเรือนมาทำกิจกรรมร่วมกันโดยใช้วัฒนธรรมเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน

และยังเป็นปลูกฝังจิตสำนึกแก่เด็กเยาวชนและประชาชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ

การละเล่นพื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลซึ่งนับวันจะสูญหายไปจากความทรงจำและชีวิต

ประจำวันของเด็กเยาวชนและประชาชนรุ่นหลังตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนรุ่นใหม่

ที ่กำลังเจริญเติบโตขึ ้นมีใจอนุร ักษ์ศิลปวัฒนธรรมร่วมเร ียนรู ้อนุร ักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ให้คงอยู่สืบไปอย่างยั่งยืนดังนี้
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1. เทศบาลได้แต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตลาดนัดภูมิปัญญาสืบสาน

วัฒนธรรมท้องถิ่นฯ

2.จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องร่วมกับกิจกรรมเวทีเล่าสู่กันฟังเพื่อถามตอบความเป็นมาของ

ตำบลท่าสาปซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองเก่าของจังหวัดยะลาและส่วนราชการในอดีตเพื่อสืบค้นถึงวิถีชีวิต

ความเป็นอยู ่ของผู ้คนชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมที ่อยู ่ร ่วมกันเหมือนพี่น้องและมีความรัก

ความสมานฉันท์ต่อกัน

3.จัดทำ “โครงการตลาดนัด

ภูมิปัญญาท้องถิ ่นสืบสานวัฒนธรรม

ท้องถิ ่น ประจำปี 2560” ขึ ้นระหว่าง

วันที ่31มีนาคมถึงวันที ่2เมษายน

2560ณบริเวณท่าแพเก่าเชิงสะพาน

เรือนจำหมู ่ที ่1ตำบลท่าสาปอำเภอ

เมืองยะลาจังหวัดยะลาโดยภายในงาน

ได ้จ ัดให ้ม ีก ิ จกรรมรูปแบบต ่ างๆ

มากมายและมีความหลากหลายทาง

ว ั ฒนธ ร รม อ า ท ิ ก า ร แ สด ง ซ ี ล ะ

การแสดงชุดรำถวายพระพรกิจกรรม

ก ว น ข ้ า ว เ ห น ี ย ว แ ก ้ ว ส ั ม พ ั น ธ ์

การประกวดทำอาหารและขนมพื้นบ้าน

การสาธ ิตการแกะหน ั งวาย ั งกู เละ

(หนังตลุง)การจักสานการทำหัวกรงนก

การแสดงตาลีกีปัดการแสดงดิเกฮูลู

การแสดงรำมโนราห์การแสดงอนาเซด

การแสดงวาย ั งกู เละ (หน ั งตะลุ ง )

การแข่งขันพายเรือทวนน้ำการแข่งขันลูกข่างไม้(กาซิง)เป็นต้นโดยมีประชาชนในเทศบาลตำบล

ท่าสาปและประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาร่วมงานอีกมากมาย

4.การต่อยอดโครงการเทศบาลตำบลท่าสาปได้ต่อยอดกิจกรรมโดยจัดงานในพื้นที่

จัดงานเดียวกันและพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มเติมดังนี้

 4 ตลาดต้องชมท่าแพ-ท่าสาปที่มีการขายสินค้าและอาหารพื้นบ้านในทุกๆวันเสาร์

เวลา10.00น.–20.00น.

 4 ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีถนนคนเดินท่าสาปแต่ก่อนมีการจำหน่ายสินค้า

ที่หลากหลายในทุกวันเสาร์ต้นเดือนณพื้นที่ชุมชนไทยพุทธโดยมีพ่อค้าแม่ค้าที่มี

ความหลากหลายทางศาสนามาร่วมวางจำหน่ายสินค้าทำให้ประชาชนได้รับ

การพัฒนาอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ ้นเป็นการพัฒนาคุณภาพยกระดับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์OTOPกลุ่มปรับตัวเข้าสู่การพัฒนาและสร้างตลาดที่ชุมชนดึงคนเข้า

หมู่บ้านด้วยชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีให้เกิดการกระจายรายได้หมุนเวียน

เพิ่มขึ้น
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จากผลจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าสาปนี้สามารถเสริมสร้างความสามัคคีได้

อย่างยั่งยืนและถาวรผลสำเร็จของโครงการตลาดนัดภูมิปัญญาสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำปี

2560คือการที่ประชาชนในตำบลท่าสาปมีความรักความสามัคคีต่อกันมากขึ้นมีรอยยิ้มและ

เสียงหัวเราะที ่มีความสุขอีกทั ้งศิลปวัฒนธรรมประเพณีที ่ดีงามตลอดจนการละเล่นและ

ภูมิปัญญาท้องถิ ่นที ่นับวันจะจางหายไปถูกสืบทอดให้ดำรงคงอยู ่ต่อไปปัจจุบัน “โครงการ  

ตลาดนัดภูมิปัญญาสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น” “ตลาดต้องชม ท่าแพ-ท่าสาป”และ “ชุมชน  

ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ถนนคนเดิน ท่าสาปแต่ก่อน”เป็นงานที่ดึงดูดให้ประชาชนทั้งในเขต

เทศบาลตำบลท่าสาปและนอกเขตพื ้นที ่รวมถึงนักท่องเที ่ยวเข้ามาเยี ่ยมชมและแวะเวียน

อย่างคับคั่งโครงการดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นการ

พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

โครงการโรงเรียนมีสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลท่าสาป 

ประเทศไทยได้เข้าสู่“สังคมผู้สูงอายุ”มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2548กล่าวคือมีประชากรอายุ

60ปีขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ10ของประชากรทั้งประเทศอันเป็นผลมาจากอัตราการเกิดที่ลดลงและ

ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้ผู ้สูงอายุมีอายุยืนยาวขึ ้นการที ่ประชากรวัยสูงอายุ

มีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ประเทศต้องมีรายจ่ายด้านสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุ

เพิ่มสูงขึ้นครอบครัวต้องแบกรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นขณะที่ผู้สูงอายุเองเมื่อมีอายุ

ยืนยาวขึ้นก็ยิ่งต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนรายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอแก่การดำรงชีพ

รวมถึงความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆความพิการหรือทุพพลภาพนอกจากนี้

สภาพครอบครัวไทยที่เปลี ่ยนแปลงไปจากอดีตจากที่มีคนหลายรุ ่นอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน

กลายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นทำให้ผู้สูงอายุต้องอยู่กันตามลำพังขาดผู้ดูแลและอาจเกิด

ความรู้สึกว่าชีวิตไร้ความหมาย

เทศบาลตำบลท่าสาปได้เล็งเห็นถึง

ป ัญหาด ังกล ่ าวประกอบก ับภารก ิจของ

เทศบาลซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลผู้สูงอายุ

รวมท ั ้ งส ่ ง เสร ิมสน ับสนุนและแสวงหา

ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเพื่อให้ผู้สูงอายุ

ได้มีพื ้นที ่ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน

ไม่ว ่าจะเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี ่ยน

เรียนรู้การถ่ายทอดภูมิปัญญาหรือการพัฒนา

ตนเองในด้านต่างๆซึ่งเป็นการยกระดับการจัด

สวัสดิการสำหรับผู ้สูงอายุในชุมชนเพื ่อให้

ผู ้สูงอายุมองเห็นคุณค่าและความสำคัญของ

ตนเองและชุมชนประจักษ์ในศักยภาพและ

พลังของผู้สูงอายุอันจะส่งผลให้ผู ้สูงอายุใช้

ชีวิตอย่างมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีและมีความสุข

เทศบาลจึงได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม

จังหวัดยะลาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ยะลาและภาคีเครือข่ายดำเนินการจัดตั ้ง

“โรงเรียนมีสุขผู้สูงวัย เทศบาลตำบลท่าสาป”ขึ้นและความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ3

การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐซึ่งสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของโรงเรียนมีสุขฯด้วย

โรงเรียนมีสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลท่าสาปเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งแรกและแห่งเดียวของ

จังหวัดยะลาที่ใช้หลักสูตรของกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์และผสมผสานการเรียนโดยใช้รูปแบบของพหุวัฒนธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องเนื่องจากผู้เรียน

มีทั้งพี่น้องไทยพุทธและไทยมุสลิมซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในการสร้างความรัก

ความสามัคคีความปรองดองและลดความหวาดระแวงในกลุ่มพี่น้องไทยพุทธและไทยมุสลิม

โรงเรียนมีสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลท่าสาปเริ่มจัดการเรียนการสอนในปีพ.ศ.2559จนถึง

ปัจจุบันมีนักเรียนที่จบหลักสูตรแล้วจำนวน4รุ่นรุ่นละ25คนและปัจจุบันอยู่ระหว่างการเรียน
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รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561 

ประเภทที่�
ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย
รัฐเอกชนและประชาสังคม



การสอนในรุ่นที่5นักเรียนที่จบหลักสูตรไปแล้วและยังเรียนอยู่นั ้นได้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

กลุ่มตัดเย็บโรงเรียนมีสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลท่าสาปกลุ่มแอโรบิคผู้สูงอายุกลุ่มดอกไม้จันทน์

การดำเนินการโรงเรียนมีสุขผู้สูงวัยเทศบาลตำบลท่าสาปดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับ

ภาคีเครือข่ายซึ่งประกอบไปด้วย1)สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา

2)ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณจังหวัดยะลา3)มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ยะลา4)ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน(กศน.)ตำบลท่าสาป5)สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา

และ6)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาปเพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้สูงอายุ

เกิดความสุขเกิดทักษะในการดูแลตนเองมีคุณภาพชีวิตที ่ดีภายใต้แนวคิด “การส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุที ่มีศักยภาพ”โดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของ

ผู้สูงอายุสาระการเรียนรู ้จะทำให้ผู ้สูงอายุได้นำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันเพิ่มโอกาสในการ

รวมกลุ ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชนอีกทั ้งยังเน้นการส่งเสริมความรักความสามัคคี

ความปรองดองและลดความหวาดระแวงในกลุ่มพี่น้องไทยพุทธและพี่น้องไทยมุสลิมเนื่องจาก

มีการดำเนินการในรูปแบบของพหุวัฒนธรรม
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ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

ตําบลมะขามเตี้ยอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี84000

โทรศัพท์0-7727-2941โทร0-7728-5110

ประชากร  

1,057,581คน(ชาย521,993คนหญิง535,588คน)

พื้นที่ 

13,079.61ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน19อำเภอ)

รายได้ 

1,367,829,920.56บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

264,418,393.22บาท

คณะผู้บริหาร 

1.นายทนงศักดิ์ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. นายสมชาติประดิษฐพร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ

3. นางสาวอภิญญาดําดี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน32คน

หญิงจำนวน3คน





องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี    
   อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีนโยบายในการบริหารที่ว่า“ท้องถิ่นน่าอยู่			

สู่คุณภาพชีวิตที่ดี	มีหลักธรรมาภิบาล”	โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในบริหารองค์กรอย่างโปร่งใส

ประชาชนมีส่วนร่วมโดยยึด“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง”ซึ่งในการบริหารงานนั้นฝ่ายบริหารได้มี

การแถลงนโยบายแก ่ข ้าราชการประจ ําเพ ื ่อให ้ เก ิดการนำนโยบายไปสู ่การปฏ ิบ ัต ิ โดย

ผ่านกระบวนการขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบอย่างเป็นระบบโดยต้องให้ประชาชน

มีส ่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนดําเนินการเพื ่อให้เป็นไปตาม

ความต้องการและยึดประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญโดยองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีภาพรวมในการบริหารงานที่มีความโดดเด่นดังนี้

1. การจัดทําแผนและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในรูปแบบการจัดตั้งคณะกรรมการต่างๆประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐเอกชนและ

ประชาชนกลุ่มองค์กรต่างๆในการร่วมคิดเสนอแนะวางแนวทางในการดําเนินงานร่วมติดตาม

ประเมินผลและแก้ไขปัญหาร่วมกันนําไปสู ่การพัฒนาปรับปรุงเพื ่อให้แผนมีประสิทธิภาพ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง

2. การจัดทําโครงการและบริการสาธารณะเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมในพื้นที่และ

ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการดําเนินงานตั้งแต่ริเริ่มเสนอแผนงานโครงการ/กิจกรรม

ร่วมในการตัดสินใจพิจารณาเห็นชอบโครงการกิจกรรมร่วมดําเนินงานตามแผนและร่วมติดตาม

ประเมินผล

3. การบริหารงานการเงินการคลัง สร้างวิธีการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและเต็มใจ

ในการเสียภาษีโดยจัดให้มีการวางระบบควบคุมภายในจัดทําบัญชีผู ้เสียภาษีจัดทําบัญชี

ผู ้ เส ียค่าธรรมเนียมการเข้าพักในโรงแรมโดยวางแนวทางในการให้บริการประชาชนด้วย

ความสะดวกรวดเร็วพร้อมรับการตรวจสอบและมีการประชุมผู้ประกอบการทุกกลุ่มเป้าหมาย

เพื่อให้ความรู้แนะนําชี ้แจงทําความเข้าใจและแจ้งให้ทราบถึงผลประโยชน์ที่ผู ้ประกอบการ/

ประชาชนจะได้รับทําให้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

4. กิจการสภาท้องถิ่น  มีการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามวาระที่กําหนดและความจําเป็นเร่งด่วนเพื่อนําประเด็นปัญหาด้านการให้บริการประชาชน

ปัญหาที่ประชาชนกําลังประสบโดยได้รับข้อมูลจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็น

ตัวแทนระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื ่อหาข้อสรุปและแนวทางในการ

แก้ปัญหาให้ประชาชนได้อย่างถูกต้องเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนนอกจากนี้

ยังเปิดโอกาสให้กลุ่มองค์กรต่างๆและประชาชนสามารถเข้ารับฟังการประชุมสภาอีกทั้งมีการจัด

ประชุมในพื้นที่อําเภอทุกอําเภอเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรกับประชาชนทําให้เกิด

การมีส่วนร่วมและนําไปสู่การพัฒนาในภาพรวม

5. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื ่องร้องเรียน ร้องทุกข์  องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ผลงานกิจกรรมต่างๆ

ให้ประชาชนทราบหลายช่องทางเช่นจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดยได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์

เพื่อรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนหลายช่องทางเช่นโทรศัพท์เว็บไซต์ฯลฯ

6. การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของพลเมืองมีการดําเนินงานส่งเสริม

ศักยภาพและความเข้มแข็งของพลเมืองหลายด้านโดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน

กลุ่มองค์กรต่างๆและประชาชนจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตสํานึกและส่งเสริมการทํางานในรูปแบบ

เครือข่ายให้แก่ประชาชนอาทิเช่นโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมสุข

ภาพผู้สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโครงการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้

(LD)สําหรับผู ้ปกครองในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโครงการฝึกอบรมให้ความรู ้เกี ่ยวกับภาวะ

ข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุโครงการส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพแกนนําและเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโครงการฝึกอบรม

ประชาชน(อาสาสมัครตํารวจบ้าน)จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นต้น

สำหรับเครือข่ายและการดำเนินงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ	ด้านการเสริมสร้าง

เครือข่ายรัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี	ได้แก่	

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการศึกษาพิเศษ (LD) 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3)ที่แสดง

เจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ ้นโดยกำหนดสิทธิและโอกาสของ

ประชาชนในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีที่รัฐต้องจัดให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

เด็กและเยาวชนพิการทุกประเภทมีสิทธิและโอกาสได้ร ับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานเป็นพิเศษ

ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการศึกษาสำหรับคนพิการ2551ที่กล่าวถึงสิทธิทาง
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การศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบ

ที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพเพื่อเป็นการประกันสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคกัน

โดยมีการจัดการศึกษาให้ผู ้เรียนสามารถเรียนร่วมกันได้โดยไม่แบ่งแยกและไม่เลือกปฏิบัติ

ในโรงเรียนทุกแห่งเมื ่อวันที ่10มิถุนายน2557องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.)ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ

ในทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมเพื ่อระดมสมองภายใต้โจทย์ที ่ว ่าทำอย่างไรให้เด็กเยาวชน

1)เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา2)ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและ3)สร้างคุณภาพการศึกษา

และพัฒนาการเรียนรู้ตามบริบทของพื้นที่จังหวัดในลักษณะ“จังหวัดจัดการตัวเอง” ซึ่งเป็นที่มา

ของโครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานีในการดำเนินการขับเคลื่อนการศึกษา

ในรูปแบบ “จังหวัดจัดการตัวเอง”ซึ่งประกอบด้วย5กิจกรรมได้แก่

1. การจัดทำฐานข้อมูลด้านการศึกษา

2. การพัฒนาเด็กด้อยโอกาสเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้(LD)

3. การจัดทำโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน(PLC)

4. การจัดทำหลักสูตรพุทธทาสศึกษา

5. การศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทำ

จากการสำรวจพบว่าเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้(LearningDisability:LD)เป็นส่วน

หนึ่งของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสมีประมาณร้อยละ10ของจำนวนเด็กในระบบการศึกษา

ทั้งประเทศ(ข้อมูลจากนพ.พงศ์เกษมไข่มุกต์รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข

ปี2554)โดยเด็กกลุ่มนี้มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้รับการดูแลเรื่องการศึกษาอย่างเหมาะสมและ

ถูกต้องตามหลักวิชาการในสถานศึกษาที่มีความพร้อมมีครูที ่ฝึกหัดมาด้านการศึกษาพิเศษ

(SpecialEducation)ดังนั้นการส่งเสริมให้สถานศึกษาครอบครัวและชุมชนร่วมกันพัฒนาเด็ก

เหล่านี้จึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้เขาเติบโตใช้ชีวิตได้อย่างปกติและอยู่ร่วมกันในสังคมได้เหมือน

เด็กทั่วไปจากข้อมูลการประชุมของเครือข่ายในการดำเนินโครงการที่ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา

ของเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้(เด็กLD)ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่า1)ขาดการดูแลเรื่อง

การจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาในสถานศึกษาที่มีความพร้อม2)ครูไม่มี

ความรู้ในเรื่องการคัดกรองเด็กจึงคัดกรองได้ไม่แม่นยำ3)ขาดครูผู้ดูแลเด็กLD4)จิตแพทย์มี

น้อยไม่สามารถตรวจรับรองได้ทันเวลา5)ผู้ปกครองไม่ยอมรับ6)โรงเรียนไม่ให้ความสนใจ

7)ศูนย์การศึกษาพิเศษขาดบุคลากรงบประมาณห้องปฏิบัติการกระตุ้นพัฒนาการและอุปกรณ์

8)หน่วยงานในพื้นที่ให้ความร่วมมือน้อยและ9)ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

ต่ำโดยมีข้อมูลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมในจังหวัด

สุราษฎร์ธานีปีการศึกษา2560จำนวน466โรงเรียนดังนี้

โรงเรียนสังกัด 
จำนวน

โรงเรียน 

จำนวนนักเรียนที่มี  

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ รวม 

ชาย หญิง 

สพป.สฎ.เขต1 90 1636 622 2258

สพป.สฎ.เขต2 168 2710 1025 3735

สพป.สฎ.เขต3 158 1692 522 2214

สพม.เขต11 46 375 127 502

รร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 1 64 21 85

อบจ.สุราษฎร์ธานี 3 49 21 70

รวมทั้งสิ้น 466 6526 2338 8864

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสภาพปัญหาของเด็ก

ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่ยังต้องได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล

อย่างจริงจังจึงได้แต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การจัดการศึกษาพิเศษการพัฒนาเด็กด้อยโอกาส(เด็กบกพร่องทางการเรียนรู ้:LD)ซึ ่งมี

การทำงานในรูปแบบเครือข่ายโดยการเชิญคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม

เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ในด้านต่างๆและได้ดำเนินการ

มาจนถึงปัจจุบันในการดำเนินงานตั้งแต่ปีพ.ศ.2558จนถึงปัจจุบันเครือข่ายได้มีการประชุมร่วม

กันเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในด้านต่างๆ

ประกอบด้วย1)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี2)สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการ

เรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.)3)ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี4)สมัชชา

การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาซึ่งเป็นข้าราชการเกษียณอายุราชการ)

5)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต1เขต2เขต3และสำนักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต116)โรงพยาบาลสวนสราญรมย์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้และ

7)เครือข่ายผู้ปกครองซึ่งในการดำเนินงานตั้งแต่ปีพ.ศ.2558จนถึงปัจจุบันเครือข่ายได้มีการ

ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในด้าน

ต่างๆดังนี้

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 4 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการเพื่อ

พัฒนาเด็กLDและประสานสานกับหน่วยงานต่างๆกำกับติดตามและประเมิน

ผลการดำเนินโครงการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อจ้าง

ครูสอนเด็กLDจำนวน28คนให้กับ26โรงเรียน

 4 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาทักษะการช่วยเหลือเด็กที่มี

ปัญหาการเรียนรู้(LD)สำหรับผู้ปกครองประสานงานให้คำปรึกษาผู้ปกครอง

 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

ปีพ.ศ.2559-2561รวมจำนวน524คน

 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูหลักสูตรการผลิตสื ่อการสอนเด็กบกพร่องทาง

การเรียนรู้(LD)ปีพ.ศ.2559-2561จำนวน400คน

 4 จัดประกวดสื่อการเรียนการสอนเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้(LD)

 4 จัดประกวดสถานศึกษาดีเด่นด้านการจัดการศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาประกอบด้วยโรงเรียนจากทุกสังกัดในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 4 จัดกิจกรรมการแสดงผลงานของโรงเรียน/นักเรียน(Symposium)การประกวด

และแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้(LD)

 4 จัดอบรมพัฒนาทักษะการช่วยเหลือเด็กที ่มีปัญหาการเรียนรู ้(LD)สำหรับ

ผู้ปกครองในจังหวัดสุราษฎร์ธานีปีพ.ศ.2560-2561จำนวน350คน

2. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมให้ความรู ้เบื ้องต้นแก่

ครูผู้สอนเด็กLDก่อนเข้าไปสอนในโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ/จัดประชุมโรงเรียนเครือข่าย

26โรงเรียนในการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของครูจ้างสอนเด็กLDสนับสนุนบุคลากร

ในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

3. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาสุราษฎร์ธานี 4 เขต ร่วมเป็นคณะทำงานดำเนิน

โครงการ/กิจกรรมคัดเลือก/สรรหาโรงเรียนในเขตพื้นที่เข้าร่วมโครงการร่วมเป็นคณะกรรมการ

ในการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการจ้างครูสอนเด็กLDประสานงานโรงเรียน

สนับสนุนครูเข้ารับการอบรมในกิจกรรมต่างๆสนับสนุนบุคลากรในการเป็นวิทยากรบรรยายให้

ความรู้ในเรื่องเทคนิคการสร้างความเข้าใจและการให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองนักเรียน

4. โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ กลุ่มงานจิตเวช ดำเนินการ

คัดกรองและตรวจวัดระดับเชาว์ปัญญาของนักเรียนสนับสนุนบุคลากรในการเป็นวิทยากรบรรยาย

ให้ความรู้ในเรื่องความพิการ4กลุ่มโรคทางการแพทย์ให้คำปรึกษาผู้ปกครองโรงเรียนเครือข่าย

LD

5. สมัชชาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นข้าราชการเกษียณ

อายุราชการที่มีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริหารโรงเรียนครูและสังคมโดยองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญมาเป็นคณะทำงานและมีหน้าที ่ความรับผิดชอบในการ

ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ

จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการศึกษาพิเศษ (LD) ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเครือข่ายนั้น มีผลสัมฤทธิ์ของโครงการเกิดขึ้น ดังนี้  

1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นเช่นโรงเรียน

ตำรวจตระเวนชายแดนจากเดิมคะแนนO-Netต่ำกว่าค่าเฉลี ่ยระดับประเทศทุกกลุ ่มสาระ

หลังเข้าร่วมโครงการพบว่าผลการทดสอบO-Netสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ4กลุ่มสาระ

2. เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบเครือข่ายที่เกิดจากความ

ร่วมมือทั้งจากภาครัฐเอกชนและประชาสังคม
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3. ผู้ปกครองครูและเพื่อนนักเรียนเข้าใจนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

ทำให้นักเรียนเหล่านั้นได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพได้มากขึ้น

4. ผลจากการที่เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้(LD)ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นสามารถลด

ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการหลุดออกนอกระบบของนักเรียนทำให้เด็กมีโอกาสเข้าถึง

การศึกษามากขึ้น

โครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่

ที่ทำหน้าที่จัดบริการสาธารณะภาพรวมทั้งจังหวัดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลพัฒนา

คุณภาพชีวิตแก่คนพิการผู้สูงอายุและผู้ที ่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย

แบบองค์รวมเพื่อให้บุคคลเหล่านี ้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขถูกสุขลักษณะและลด

ข้อจำกัดในการดำเนินชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นจากความพิการ/เจ็บป่วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สุราษฎร์ธานีจึงได้ร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เพื่อส่งเสริมให้เกิด

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี ่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเครือข่ายดำเนินงานในรูปแบบ

“คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัด

สุราษฎร์ธานี” เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการและให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างครบ

วงจรการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพการสนับสนุนกายอุปกรณ์การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้

เอื้อต่อสภาพความเจ็บป่วยและการดำรงชีวิตการสร้างภาคีเครือข่ายในการดูแลคนพิการผู้สูงอายุ

และผู ้ป่วยติดบ้านติดเตียงที ่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อ

ความต้องการอย่างตรงจุดที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดซึ่งปัจจุบันมีผู้สูงอายุจำนวน131,607คน

ผู ้พ ิการจำนวน19,744คนและผู ้ป ่วยติดเตียงจำนวน4,572คนและคณะกรรมการฯ

มีองค์ประกอบดังนี้

 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

(สปสช.)

 4 ภาคีเครือข่ายจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดได้แก่สำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติเขต11สุราษฎร์ธานีสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำนักงานส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 4 ภาคีเครือข่ายจากส่วนราชการหน่วยบริการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

ประกอบด้วยสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาล

จังหวัดและโรงพยาบาลอำเภอองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล

 4 ภาคีเครือข่ายที่เป็นภาคเอกชนได้แก่โรงพยาบาลเอกชนสโมสรโรตารีและมูลนิธิ

 4 ภาคีเครือข่ายที ่เป็นภาคประชาสังคมได้แก่องค์กรคนพิการองค์กรผู ้สูงอายุ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)

 4 องค์กรสตรี

 4 องค์กรทางศาสนา

 4 ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น

นอกจากนี ้ยังได้จัดตั ้ง“กองทุนฟื ้นฟูสมรรถภาพที ่จำเป็นต่อสุขภาพ”ขึ ้นโดยมี

คณะกรรมการบริหารจัดการจากทุกภาคส่วนซึ่งประกอบด้วย1)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(อบจ./เทศบาล/อบต.)2)ส่วนราชการระดับจังหวัด(ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สุราษฎร์ธานีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงาน

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี3)ผู้แทนจากหน่วยงานสาธารณสุข(โรงพยาบาล

จังหวัดโรงพยาบาลอำเภอและโรงพยาบาลชุมชน)และ4)ภาคประชาสังคม(ผู้แทนคนพิการ

ผู้สูงอายุและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน)

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้

1. วินิจฉัยการเบิกจ่ายกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการและการทำกายภาพบำบัด

และการฟื ้นฟูณโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการโดยแพทย์จากโรงพยาบาล/หน่วยบริการ

สาธารณสุขต่างๆ



รางวัลพระปกเกล้า’ 61 

�12 �1�

2. การเบิกจ่ายกายอุปกรณ์และการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

ที ่จำเป็นต่อสุขภาพโดยมีงบประมาณสำหรับการจ่ายกายอุปกรณ์และการบริการฟื ้นฟูปีละ

10,000,000บาท

3. ธนาคารกายอุปกรณ์ได้รับการบริจาคและจัดซื้อโดยใช้งบประมาณของกองทุนฯซึ่งมี

ภาคีเครือข่ายทำหน้าที่ในการชี้เป้ากลุ่มเป้าหมายที่สมควรได้รับการช่วยเหลือซึ่งกายอุปกรณ์

ประกอบด้วยเตียงผู้ป่วยรถเข็นรถวีลแชร์ไม้เท้าวอคเกอร์ที่นอนลมผ้าอ้อมสำหรับผู้ป่วย

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการผู้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผ่านโครงการปรับสภาพแวดล้อมของที ่อยู ่อาศัยให้เหมาะกับสภาพของความพิการและ

ความเจ็บป่วยเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจำได้อย่างปกติสุขเช่นการปรับสภาพบ้านห้องน้ำ

สร้างราวจับทางเดินทางลาดโดยความร่วมร่วมมือกับเครือข่ายในพื ้นที ่ได้แก่เทศบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลผู้นำท้องที่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามาร่วมสมทบทั้งในส่วน

ของแรงงานเงินทุนโดยตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการสามารถปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุและ

ผู้พิการไปแล้วจำนวน46ราย

5. การดูแลคนพิการผู้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยองค์กร

เครือข่ายจิตอาสาและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นผู้ทำหน้าที่นี้

โครงการกองทุนฟื ้นฟูสมรรถภาพที ่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงนับเป็น

โครงการที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคมโดยมีองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีทำหน้าที่ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย

ในจังหวัดเพื่อให้เกิดการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการผู้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับ

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายในรูปแบบองค์รวมของจังหวัดได้เป็นอย่างดียิ่ง

เทศบาลเมืองบ้านบึง   
   อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

เลขที่335ตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์0-3844-4646โทรสาร0-3844-4646

ประชากร  

19,924คน(ชาย9,365คนหญิง10,559คน)

พื้นที่ 

8.02ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน63ชุมชน)

รายได้ 

158,084,267.31บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

82,191,704.05บาท

คณะผู้บริหาร 

1.นายสุรสิตย์กังวลกิจ  นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง

2. นายเนรมิตร์ขาวชูศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านบึง

3. นายนิทัศน์ ต้นจันทน์ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน10คน

หญิงจำนวน8คน





เทศบาลเมืองบ้านบึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับ

เนินเขาประขากรดั้งเดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูกมันสำปะหลังทำนาและทำไร่สิ่งที่

เกิดตามมาจึงกลายเป็นเรื่องของธุรกิจการค้าน้ำตาลซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการเกษตรในพื้นที่

ทำการเพาะปลูกนั่นเองเมื่อกิจการการค้าเริ่มเกิดขึ้นในพื้นที่การค้าขายอื่นๆจึงเกิดตามมาทำให้

เมืองบ้านบึงเริ่มแปรสภาพเป็นเมืองที่มีการค้าขายมากขึ้นประกอบกับมีการอพยพถิ่นฐานเข้ามา

ของชนชาวลาวและชาวจีนเพิ่มขึ้นมากขึ้นชุมชนบ้านบึงจึงเริ่มขยายตัวกลายเป็นเมืองบ้านบึง

ประกอบกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีส่งผลให้เกิดสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านบึงและบริเวณใกล้เคียงส่งผลให้มี

ความเป็นเมืองสูงเข้ามาในพื้นที ่ประชากรดั้งเดิมส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรแต่ในปัจจุบันมี

ประชากรแฝงเข้ามาอาศัยในพื้นที่เป็นจำนวนมากทำให้เกิดเป็นชุมชนเมืองรวมถึงมีสถานประกอบ

การต่างๆเพิ่มขึ้นอีกมากมายซึ่งเทศบาลเมืองบ้านบึงนั้นมีความตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน

เรื่องของการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการอุสาหกรรมและบ้านเรือนประชากรรวมถึงด้าน

สุขภาพของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากจึงดำเนินการตามโครงการต่างๆเพื่อให้ประชาชนทั้งที่

เป็นประชาชนดั้งเดิมและประชากรแฝงได้รับความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สำหรับเครือข่ายและการดำเนินงาน	ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ	ด้านการเสริมสร้าง

เครือข่ายรัฐ	เอกชน	และประชาสังคมของเทศบาลเมืองบ้านบึง	ได้แก่	

โครงการธาราบำบัด (Hydrotherapy for Healthy) 

โครงการธาราบำบัด (Hydrotherapy) เป็นวิธีการรักษาทางกายภาพบำบัดโดยใช้“น้ำ”

เป็นสื่อกลางในการรักษาโรคในรูปแบบการออกกำลังกายในน้ำเป็นการใช้คุณสมบัติของน้ำเข้ามา

บำบัดรักษาอาการป่วยในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังบำบัดอาการปวดเมื่อยของกระดูกและกล้ามเนื้อ

ปัญหาทางระบบบทรวงอกและการไหลเวียนของเลือดกระตุ้นระบบประสาทโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่

ในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคอัมพฤตอำมพาตหรือผู้ป่วยที่มีสาเหตุมาจากความเสื่อมสมรรถภาพ

ของร่างกายรวมถึงโรคประจำตัวเรื้อรังเช่นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เกิดกับผู้สูงอายุเป็นต้น

เทศบาลเมืองบ้านบึงมุ ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในพื ้นที ่โดยใช้“น้ำ”

เป็นสื่อกลางในการรักษาโรคนั่นก็คือโครงการธาราบำบัด (Hydrotherapy)เป็นนวัตกรรมการ

กายภาพบำบัดที่แปลกใหม่โดยเริ ่มจากนายสุรสิตย์กังวลกิจนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง
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ได้พบจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์คอลัมน์ชีวิตและสุขภาพหัวข้อ “ออกกำลังกายในน้ำกับ  

ธาราบำบัด”เขียนโดยนายแพทย์สุรพงศ์อำพันวงษ์โดยบังเอิญจึงเกิดความสนใจและเมื่อลอง

ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าสามารถนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีสุขภาพ

แข็งแรงและยังบำบัดรักษาโรคได้จึงวางแผนการดำเนินงานภายในเทศบาลเมืองบ้านบึงก่อน

จากนั้นจึงหาเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนในการสร้างศูนย์ธาราบำบัดเพื่อสุขภาพขึ้นในพื้นที่ของ

เทศบาลเมืองบ้านบึง

กระบวนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านบึงเริ่มจากการสำรวจจำนวนผู้ป่วยประเภท

โรคไม่ติดต่อได้แก่กลุ่มโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อกลุ่มโรคระบบประสาทและกลุ่มโรคการ

หายใจและไหลเวียนเลือดซึ่งพบว่าประชาชนในพื้นที่มีอาการภาวะกล้ามเนื้อ(Musclestrain)

เป็นอับดับ1รองลงมามีภาวะข้อเข่าเสื่อม(Osteoarthritisknee)เป็นอับดับ2และลำดับสุดท้าย

ประชาชนในพื้นที่มีภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังระดับเอวเสื่อม(Lumbarspondylosis)และ

โรคหลอดเลือดในสมองเป็นอันดับที่3จากนั้นจึงได้ดำเนินงานสร้างศูนย์ธาราบำบัดให้แล้วเสร็จ

โดยอาศัยเครือข่ายในการดำเนินการสร้างศูนย์ธาราบำบัดขึ้นโดยมีเครือข่ายในการดำเนินงานดังนี้

1.  เทศบาลเมืองบ้านบึงเป็นหน่วยงานหลักในการติดต่อประสานงานรวมทั้งการจัดหา

บุคลากรในการดูแลโครงการ/กิจกรรมต่างๆเพื ่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนและจัดหา

นักกายบำบัดผู้เชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูธาราบำบัดรวมถึงอุปกรณ์

กายภาพต่างๆในศูนย์ธาราบำบัด

2.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานหลักให้การสนับสนุนงบประมาณ

ในการก่อสร้างอาคารศูนย์ธาราบำบัดและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมภายในพื้นที่ของเทศบาล

เมืองบ้านบึงเพื่อความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ

3.  โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุมีบทบาทหน้าที่เป็นต้นแบบ

ของการดำเนินงานศูนย์ธาราบำบัดเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนสถานที่ดูงานเกี่ยวกับ

โครงการธาราบำบัดสนับสนุนงานวิชาการเทคนิควิธีการดำเนินงานของสระธาราบำบัดซึ่งเทศบาล

เมืองบ้านบึงได้นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของศูนย์ธาราบำบัดเทศบาลเมืองบ้านบึง

 4.  โรงพยาบาลบ้านบึง และศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึงมีบทบาทในการ

ตรวจคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพจำเป็นต้องได้รับการรักษาบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ

ร่างกายด้วยวิธีธาราบำบัดรวมทั้งประสานงานข้อมูลข่าวสารและบริการสาธารณสุขมูลฐาน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่แข็งแรงรวมทั้งสนับสนุนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

(EMS:EmergencyMedicalService)ด้วยการจัดทีมเข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น

และนำส่งกรณีเร่งด่วน

5.  คลีนิกนุชวรินทร์กายภาพบำบัด มีบทบาทหน้าที่สนับสนุนบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากร

และผู้เชี่ยวชาญในการฝึกอบรมทีมอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อเป็นพี่เลี้ยงดูแลให้คำแนะนำการ

ใช้กายอุปกรณ์และบำบัดด้วยธาราบำบัดนอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนด้านวิชาการการเชื่อมโยง

ข้อมูลของผู้ป่วยเพื่อให้ผู้เข้ารับการบริการได้รับการบำบัดรักษาที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด

6.  อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู ่บ ้าน (อสม.) มีจำนวน186คนและ

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)จำนวน63ชุมชนมีบทบาทในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของ

ประชาชนชี้เป้าหมายและปฏิบัติการช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยติดเตียง

ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขและให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้าน

สาธารณสุขแก่หน่วยงานในพื้นที่

7.  อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) มีบทบาทในการสำรวจเก็บข้อมูลผู้สูงอายุและดูแล

ช่วยเหลือทีมแพทย์/พยาบาลในการเยี่ยมบ้านและประสานงานระหว่างผู้สูงอายุกับเครือข่าย

โดยการทำงานร่วมกันของเครือข่ายจะมีการประชุมซักซ้อมเพื่อวางแผนระดมความคิดเห็น

ศูนย์ธาราบำบัดเพื่อสุขภาพภายใต้การรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลเมืองบ้านบึงได้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีพ.ศ.2558ภายในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านบึง

โดยเปิดให้บริการวันจันทร์-พฤหัสบดีโดยแบ่งเป็นช่วงเวลาในการเข้าบำบัดวันละ3รอบรอบละ

1ชั่วโมงทั้งนี้กระบวนการดำเนินงานเทศบาลนั้นมีการจัดจ้างนักกายภาพบำบัดจากภายนอก

เพื ่อดูแลและบำบัดผู ้มาใช้บริการจำนวน1คนซึ ่งได้ผ่านการอบรมความรู ้ในการดูแลสระ

ธาราบำบัดเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและตรวจวัดคุณภาพน้ำสระธาราบำบัดทุกวันมีการเก็บค่าเข้า

ศูนย์ธาราบำบัดจำนวน50บาท(เฉพาะในเขตเทศบาลฯ)และ100บาท(นอกเขตเทศบาลฯ)

มีสถานที่ภายในศูนย์ธาราบำบัดได้แก่ห้องน้ำชายและหญิงจำนวนทั้งหมด6ห้องห้องปกติ

4ห้องและห้องสำหรับผู ้พ ิการ2ห้องบริการห้องอาบน้ำชายและหญิงทั ้งหมดจำนวน

6ห ้องและม ีบร ิการล ็อคเกอร ์สำหร ับผู ้ เข ้ า ใช ้บร ิการจำนวน4ล ็อกเกอร ์รวมถ ึง
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มีห้องควบคุมระบบการใช้งานอุปกรณ์ภายในสระธาราบำบัดจำนวน1ห้องเทศบาลเมืองบ้านบึง

ได้มีการเข้าใช้บริการมากกว่า150ครั้งโดยผ่านการเกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วยดังนี้

1.แบบก.กลุ่มส่งเสริมสุขภาพเป็นกลุ่มที่บำบัดรักษาโดยใช้โปรแกรมการออกกำลังกาย

ในน้ำที่สามารถออกกำลังกายได้ด้วยตนเองนักกายภาพบำบัดมีบทบาทในการให้คำแนะนำวิธีการ

ออกกำลังกายที่เหมาะสม

2.แบบข.กลุ่มฟื้นฟูแบบต้องได้รับความช่วยเหลือบางส่วนเป็นกลุ่มที่บำบัดรักษาโดย

ใช้โปรแกรมการออกกำลังกายในน้ำที่ยังต้องได้รับความช่วยเหลือในการออกกำลังกายบางส่วน

นักกายภาพบำบัดมีบทบาทในการให้คำแนะนำวิธีการและอาจต้องให้ความช่วยเหลือในการ

ออกกำลังกายในน้ำร่วมด้วย

3.แบบค.กลุ่มฟื้นฟูแบบใกล้ชิดเป็นกลุ่มที่บำบัดรักษาโดยใช้โปรแกรมการออกกำลัง

กายในน้ำที ่ต ้องมีน ักกายภาพบำบัดดูแลแบบใกล้ช ิดนักกายภาพบำบัดมีบทบาทในการ

ให้คำแนะนำวิธีการออกกำลังกายและการรักษาแบบพิเศษโดยมีการกำหนดโปรแกรมการรักษา

แบบพิเศษร่วมด้วย

จากผลการดำเนินงานและความสำเร็จที ่เกิดขึ ้นทำให้มีผู ้ใช้บริการจำนวน165ราย

แบ่งเป็นในเขตเทศบาลฯ111รายนอกเขตเทศบาลฯ54รายโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ประกอบด้วย

กลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อเช่นภาวะข้อเข่าเสื่อมภาวะปวดกล้ามเนื้อภาวะกระดูกสันหลัง

ระดับเอวเสื่อมภาวะผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกข้อต่อพังผืดกลุ่มโรคระบบประสาทเช่นภาวะโรค

หลอดเลือดสมองและกลุ่มส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุเช่นการฝึกความทนทานของระบบหัวใจ

และหลอดเลือดการฝึกความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อและพบว่าเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดรักษา

ฟื้นฟูจนมีอาการที่ดีขึ้นจำนวน71รายซึ่งถูกประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดในส่วนของผู้ป่วยที่เหลือ

เป็นกลุ่มผู ้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรคต้องใช้ระยะเวลาในการบำบัดรักษาซึ ่งจะต้องได้รับ

การรักษาจนผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดจากการดำเนินงานมาช่วงระยะเวลากว่า1ปีมีผู้ใช้

บริการจำนวนมากซึ่งได้มีการเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลสถิติไว้สำหรับใช้ประโยชน์ในการดำเนินการ

และยังพบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานโดยมีการประสานงานความร่วมมือกับโรงพยาบาล

สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื ่อผู ้สูงอายุและคลีนิกนุชวรินทร์กายภาพบำบัดสำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอบ้านบึงแนะนำให้คำปรึกษาการแก้ไขตลอดจนมีการประสานงานโรงพยาบาล

บ้านบึงในการร่วมดำเนินการตรวจวินิจฉัยและส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับบริการศูนย์ธาราบำบัดเพื่อ

สุขภาพ

ความสำเร็จของโครงการศูนย์ธาราบำบัดเพื่อสุขภาพที่แก้ไขปัญหาอาการเกี่ยวกับกระดูก

และกล้ามเนื้อระบบประสาทปอดและระบบการหายใจพบว่าผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปที่ได้

ร ับการบำบัดร ักษาด้วยว ิธ ีธาราบำบ ัดร ักษาหายจนมีอาการดีข ึ ้นจากการประเม ินของ

นักกายภาพบำบัดวิชาชีพแล้วจำนวน33รายและเทศบาลฯยังได้มีการประเมินคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุในพื้นที่โดยความร่วมมือกับพยาบาลวิชาชีพศูนย์สุขภาพชุมชนพบว่าภาพรวมคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี(X=3.22,SD=0.32)และยังพบว่าผู้สูงอายุในพื้นที่ที่มีอายุ

100ปีขึ้นไปจำนวน3รายซึ่งมองได้ว่ามีการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ

เทศบาลเมืองบ้างบึงจึงได้มีการวางแผนและพัฒนาแนวคิดในการต่อยอดโครงการใน

อนาคตด้วยการพัฒนาเครือข่ายให้เกิดความยั่งยืนดังนี้

1.การดำเนินกิจกรรม/โครงการโดยการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นสรุปผลการ

ประเมินจากหน่วยงานกลุ่มชมรมเครือข่ายต่างๆทบทวนข้อมูลเพื่อให้เกิดกิจกรรมที่ตรงตาม

ความต้องการของประชาชนกลุ่มที่ต้องการฟื้นฟูบำบัดรวมทั้งจัดให้มีการจัดทำฐานข้อมูลของผู้เข้า

รับการบำบัดฯกลุ่มผู้สูงอายุทั่วไป

2.การดำเนินกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุต่างๆมีการแต่งตั้งสมาชิกกลุ่มชมรมและเครือข่าย

ต่างๆเข้ามาร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เช่นตัวแทนคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ส่งเสริมอาชีพผู ้สูงอายุคณะกรรมการชุมชนกลุ ่มพัฒนาสตรีท้องถิ ่นกลุ ่มเครือข่ายด้าน

สาธารณสุขและภาคเอกชน

3. เทศบาลฯมีการกำหนดนโยบายแผนงานเกี่ยวกับการดูแลการเตรียมความพร้อม

เข้าสู่วัยผู้สูงอายุการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยได้วางแนวคิดการดูแล

ประชาชนในระยะยาวอย่างยั่งยืนดังนี้

 3.1ปีงบประมาณพ.ศ.2561ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ

ผู้สูงอายุเพื่อเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมเป็นศูนย์รวมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้สูงอายุ

ให้กับเครือข่ายต่างๆ
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 3.2ปีงบประมาณพ.ศ.2562มีการจัดตั ้งสถาบันสร้างสุขผู ้สูงวัยเพื ่อเป็นการ

ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีการเรียนการสอนวิชาต่างๆตามความต้องการ

ของผู้สูงอายุหรือผู้เข้ามาเรียนรวมทั้งเรียนรู้วิธีการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง

 3.3ภายในระยะเวลา3ปีมีการจัดตั้งศูนย์DayCareเป็นการดูแลผู้สูงอายุในช่วง

เวลากลางวันแบบไปเช้าเย็นกลับซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุสามารถที่จะไปรับบริการศูนย์ธาราบำบัดเพื่อ

ชะลอความเสื่อมของร่างกาย

 3.4ภายในระยะเวลา5ปีจะดำเนินการจัดตั้งศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่จะ

ดูแลผู้สูงอายุในเรื่องของสุขภาพอนามัยที่ครบวงจรโดยธาราบำบัดเป็นนวัตกรรมหนึ่งในการบำบัด

ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพร่างกาย

 3.5เมื่อมีการดำเนินการครบสมบูรณ์จะรวบรวมเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการดูแล

ผู้สูงอายุให้กับหน่วยงานสถาบันมหาวิทยาลัยต่างๆอีกทั้งศูนย์ธาราบำบัดจะเป็นแหล่งเรียนรู้

แก่หน่วยงานและองค์กรในประเทศและต่างประเทศ 

โครงการ “ความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านการป้องกัน  
และบรรเทาสาธารณภัยประชารัฐร่วมใจท้องถิ่นเมืองบ้านบึง”  

เทศบาลเมืองบ้านบึงตั้งอยู่ในเขตที่มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมมีสภาพพื้นที่เป็น

เมืองอุตสาหกรรมโดยมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กในพื้นที่ประมาณ7แห่งและมีโรงงาน

อุตสาหกรรมในพื ้นที ่รอบๆจำนวนไม่น้อยกว่า100แห่งด้วยเหตุนี ้เทศบาลเมืองบ้านบึง

จึงตระหนักถึงแนวโน้มที่จะเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยขึ้นรวมถึงมีความหนาแน่นของจำนวน

บ้านเรือนประชากรทั ้งประชากรในพื ้นที ่เดิมและประชากรแฝงซึ ่งปัจจุบันพื ้นที ่เทศบาล

เมืองบ้านบึงและพื้นที ่รอบเทศบาลฯมีการเพิ ่มจำนวนของประชากรแฝงที่สูงมากผลมาจาก

การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีจึงเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยเพราะมีการขนส่ง

วัตถุอันตรายเทศบาลเมืองบ้านบึงจึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักที่มีหน้าที่ในการจัดให้

มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จนถึงปัจจุบันและมีหน้าที ่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที ่รับผิดชอบรวมถึง

การร่วมปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงตามพระราชบัญญัติป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือนพ.ศ.2522ด้วยการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยขึ ้นปัจจุบันฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองบ้านบึงเป็น

หน่วยงานที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพแห่งหนึ่งในจังหวัด

ชลบุรีทั้งนี้เกิดจากประสบการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยยังมีฐานะเป็นสุขาภิบาลหรือประมาณ

50ปีที่ผ่านมาเกิดอัคคีภัยครั้งใหญ่และร้ายแรงที่สุดในชุมชนตลาดบ้านบึงสร้างความเสียหาย

แก่บ้านเรือนราษฎรมากกว่า50หลังคาเรือนซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นแล้วทำให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงมอบให้แก่สุขาภิบาลเพื่อใช้ในการ

ดับเพลิงจำนวน1คันปัจจุบันคณะผู้บริหารเทศบาลได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยอย่างมากโดยจัดให้มีเครื ่องมือเครื ่องใช้ในการดับเพลิงปัจจุบันมีเครื ่องมือ

เครื่องใช้ดังนี้

 4 รถยนต์ดับเพลิงอาคารขนาดจุน้ำ4,000ลิตรจำนวน1คัน

 4 รถยนต์ดับเพลิงอาคารขนาดจุน้ำ4,000ลิตรขนาดบรรจุเคมีโฟม200ลิตร

จำนวน1คัน

 4 รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขาดจุน้ำ16,000ลิตรจำนวน1คัน

 4 รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาดจุน้ำ10,000ลิตรและจุเคมีโฟม500ลิตร

จำนวน1คัน

 4 รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาดจุน้ำ10,000ลิตรจำนวน1คัน

 4 ชุดผจญเพลิงในอาคารพร้อมเครื่องช่วยหายใจจำนวน9ชุด

 4 ชุดดับเพลิงป้องกันสารเคมีจำนวน2ชุด

โดยทั่วไปการเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ของเทศบาลไม่จัดอยู่ในประเภทที่มีความรุนแรง

และมีความเสี่ยงเท่าที่ควรสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในรอบ10ปีที่ผ่านมามีเหตุเพลิงไหม้บ้านหรือ

อาคารเล็กน้อยจำนวนประมาณ6ครั้งซึ่งเทศบาลเมืองบ้านบึงสามารถระงับเหตุมิให้ลุกลาม

เสียหายไปทั้งอาคารมีเหตุไฟไหม้หญ้าข้างทางและเกิดจากการเผาไร่อ้อยที่จะลุกลามไปยัง

บ้านเรือนราษฎรหรือสร้างปัญหาทางจราจรจำนวนประมาณปีละ3-4ครั้งเหตุอุทกภัยอันเนื่อง

มาจากการระบายน้ำบนผิวจราจรไม่ทันในเวลาฝนตกหนักบนถนนสาย344ที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของแขวงการทางจำนวน2จุดและเกิดผลกระทบต่อวาตภัยเล็กน้อยซึ่งในส่วนใหญ่

เทศบาลเมืองบ้านบึงได้ออกปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนและช่วยเหลือการเกิดอัคคีภัยในอาคาร

โรงงานอุตสาหกรรมการเกิดไฟไหม้หญ้าบริเวณไหล่ทางและจากการเผาอ้อยนอกพื้นที่ปีละเฉลี่ย

ประมาณ20ครั้งเป็นอย่างน้อยและในห้วงปีที่ผ่านมามีอุบัติเหตุรถบรรทุกสารเคมีและน้ำมัน
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รั่วไหลเกิดเพลิงลุกไหม้ประมาณ3ครั้งทำให้เทศบาลเมืองบ้านบึงตระหนักถึงการพัฒนา

บุคลากรที่สามารถฝึกอบรมรวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการบรรเทาสาธารณภัยดังนั้นจึงได้

สร้างกระบวนการสร้างภาคีเครือข่ายจากภายนอกเทศบาลเมืองบ้านบึงเพื่อให้ความรู้และมี

บุคลากรที่ผ่านการอบรมครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมการดับ

เพลิงขั้นก้าวหน้าและหลักสูตรการกู้ภัยจากสารเคมีโดยเจ้าหน้าที่ร้อยละ80ผ่านการฝึกอบรม

พนักงานดับเพลิงจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดังนั้นเทศบาลจึงได้รับการร้องขอจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงไปเป็นวิทยากรประจำรวมทั้งเป็นหน่วยฝึกอบรมให้ความรู้

ในการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับสถานประกอบการปีละไม่น้อยกว่า60แห่ง

เทศบาลเมืองบ้านบึงตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายจึงได้

ริเริ่มและเป็นเจ้าภาพหลักขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประชารัฐร่วมใจท้องถิ่นเมืองบ้านบึงขึ้นจึงได้ริเริ ่มโครงการ“ความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้าน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชารัฐร่วมใจท้องถิ่นเมืองบ้านบึง”ขึ้นเพื่อเชื่อมเครือข่ายด้าน

การป้องกันสาธารณภัยขึ้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดิมมีเครือข่ายที่ถือว่าเป็นหน้าที่

ที่จะต้องร่วมปฏิบัติการเช่นอำเภอตำรวจการไฟฟ้าการประปาโรงพยาบาลแขวงการทาง

ซึ่งเป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องต่อมาในปีพ.ศ.2522ได้มีพระราชบัญญัติป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือนขึ้นโดยกำหนดให้มีภาคประชาชนเข้ามาร่วมมือโดยจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือนในแต่ละท้องถิ่นขึ้นประกอบด้วย

1. เครือข่ายตามอำนาจหน้าที่เช่นอำเภอตำรวจการไฟฟ้าการประปาโรงพยาบาล

แขวงการทางและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

2. เครือข่ายภาคประชาชนและเอกชนเช่นอปพร.ตำรวจชุมชนคณะกรรมการชุมชน

หน่วยกู้ภัยกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมบริษัทห้างร้าน

การระงับเหตุอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรมและในอาคารบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่

ที่รับผิดชอบและตามที่หน่วยงานร้องขอโดยจะมีหน่วยงานหลักและเครือข่ายต่างๆเข้ามาระงับ

เหตุซึ่งหน่วยงานและเครือข่ายต่างๆที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจะมีการซักซ้อมการอบรมเพื่อให้รู้

ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองเช่นหน่วยเข้าผจญเพลิงหน่วยสนับสนุนด้านจราจรหน่วยรักษา

ความสงบเรียบร้อยหน่วยอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สินหน่วยปฐมพยาบาลและคัดกรอง

เพื ่อส่งต่อตลอดจนการส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที ่ดังกล่าวข้างต้นให้กับ

กลุ ่มโรงงานอุตสาหกรรมเพื ่อนำไปวางแผนกำหนดใช้ในการประสานงานกับหน่วยงานและ

เครือข่ายเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

ในการระงับเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัยอุทกภัยภัยทางถนนและภัยอื ่นๆที ่ส่ง

ผลกระทบให้มีผู ้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะต้องมีเครือข่ายหน่วยกู้ชีพกู ้ภัย(1669)และ

หน่วยกู้ภัยศีลธรรมสมาคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการสาธารณภัยดังกล่าวเช่น

หน่วยกู้ชีพกู้ภัย(ร.พ.บ้านบึง)ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือและคัดกรองพร้อมทั้งส่งต่อ

ผู ้ประสบภัยไปยังสถานพยาบาลโดยในปัจจุบันหน่วยกู ้ช ีพกู ้ภ ัยของโรงพยาบาลบ้านบึง

มีเครื่องมือที่เป็นรถกู้ชีพกู้ภัยพร้อมทั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน4คันตลอดจน

มีการร่วมอบรมให้ความรู ้ด้านวิชาการในด้านการปฐมพยาบาลการช่วยเหลือผู ้ประสบภัย

ในเบื้องต้นรวมถึงได้มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประจำทุกปี

หน่วยกู้ภัยศีลธรรมสมาคมเป็นเครือข่ายที่มีจำนวนสมาชิกที่ครอบคลุมอยู่ในทุกพื้นที่ของ

เขตอำเภอบ้านบึงและพื้นที่ใกล้เคียงที่สามารถร่วมให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการกู้ภัยและ

เป็นเครือข่ายที่สนับสนุนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เป็นอย่างดียิ่งเช่นจัดการ

จราจรในพื้นที่เกิดเหตุการอำนวยความสะดวกเส้นทางไปสู่พื้นที่เกิดเหตุให้เกิดความสะดวก

รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์และเป็นกำลังสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยเผชิญเหตุในการเข้าระงับเหตุ

ตลอดจนเป็นเครือข่ายที่มีอุปกรณ์ในการกู้ภัยทางถนนเช่นอุปกรณ์ตัด-ถ่างสำหรับช่วยเหลือ

ผู ้ประสบภัยทางถนนและสาธารณภัยอื ่นๆเช่นกรณีที ่เกิดอุบัติเหตุรถยนต์โดยสาร(รถตู ้)

ชนกับรถยนต์บรรทุกกระบะที่มีผู้เสียชีวิตจำนวน25ศพและยังเป็นเครือข่ายที่ให้การสนับสนุน

ในการนำส่งผู ้ประสบภัยที ่ได้รับการบาดเจ็บนำส่งสถานพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลบ้านบึง

ซึ่งปัจจุบันหน่วยกู้ภัยศีลธรรมสมาคมมีรถยนต์หลักสำหรับการกู้ชีพกู้ภัยจำนวน3คันมีรถยนต์

สนับสนุนที่เกิดเหตุจำนวน328คันมีสมาชิกกู้ภัยจำนวน985คนถือเป็นอีกเครือข่ายที่มีการฝึก

แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันเป็นประจำทุกปี

สถานประกอบการเป็นเครือข่ายที่ดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยในพื้นที่สถานประกอบ

การของตนเองโดยมีเทศบาลเมืองบ้านบึงเข ้าไปมีบทบาทในการส่งเสร ิมและสนับสนุน

ให้สถานประกอบการต่างๆได้มีความรู ้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที ่ของแต่ละฝ่ายเมื ่อมี

เหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นเช่นผู้อำนวยการดับเพลิงซึ่งมีหน้าที่อำนวยการสั่งการในการประสาน
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หน่วยงานภายนอกฝ่ายดับเพลิงมีหน้าที่เข้าระงับเหตุด้วยอุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นที่มีอยู่

ฝ่ายอพยพมีหน้าที่อพยพพนักงานที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุที่เกิดขึ้นรวมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ

พนักงานของสถานประกอบการได้ปฏิบัติตามคำแนะนำรวมทั้งประสานขอความช่วยเหลือจาก

หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องฝ่ายปฐมพยาบาล/พยาบาลวิชาชีพประจำโรงงานมีหน้าที่ปฐม

พยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการฝ่ายจัดการ

จราจรมีหน้าที่อำนวยความสะดวกในเส้นทางและที่จอดรถของหน่วยงานต่างๆที่จะเข้าร่วมระงับ

เหตุเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าที่และการช่วยเหลือ

ในความร่วมมือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีการติดต่อสื่อสารในช่วงระยะเวลา

ที่มีเหตุฉุกเฉินโดยการใช้เครื่องมือสื่อสารทางโทรศัพท์จากสถานประกอบการที่เกิดเหตุมายังหน่วย

งานราชการเช่นสถานีตำรวจภูธรบ้านบึง(191)หรืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล

เมืองบ้านบึง(199)เป็นต้นและหน่วยงานดังกล่าวที่รับแจ้งเหตุจะประสานไปยังหน่วยงานและ

เครือข่ายต่างๆเพื ่อร่วมให้การสนับสนุนระงับเหตุดังกล่าวโดยใช้เครื ่องมือสื ่อสารประเภท

วิทยุสื่อสารเป็นหลักโดยมีศูนย์วิทยุเครือข่ายกออ้อยเทศบาลเมืองบ้านบึงเป็นแม่ข่ายสำหรับ

การประสานงานความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆอาทิเหตุการณ์ไฟไหม้บริษัทจาเจ๋โมสด์เบล

(ซี.เอ็น.ซี)จำกัดซึ่งอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดงอำเภอบ้านบึงจังหวัด

ชลบุรีบริษัทดังกล่าวได้แจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางโทรศัพท์มาที่สภ.บ้านบึงต่อมาสภ.บ้านบึงได้

ประสานงานทางวิทยุสื่อสารมายังศูนย์กออ้อยเทศบาลเมืองบ้านบึงในการเข้าระงับเหตุการณ์ดัง

กล่าวซึ่งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองบ้านบึงได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่พร้อม

รถยนต์ดับเพลิงเข้าไปสถานที่เหตุการณ์เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์เบื้องต้นพร้อมประสานงานหน่วย

งานรับผิดชอบในพื้นที่ได้ทราบเหตุการณ์และแนวทางการปฏิบัติงานและประสานเครือข่ายต่างๆ

ในการสนับสนุนเข้าระงับเหตุการณ์ดังกล่าว

เทศบาลเมืองบ้านบึงและภาคีเครือข่ายมีการจัดให้มีการอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งการฝึกซ้อมการอพยพผู้คนร่วมกับเครือข่ายต่างๆร่วมกันเป็นประจำ

ทุกปีเพื่อให้ภาคีเครือข่ายรู้จักบทบาทหน้าที่และเป็นการเตรียมความพร้อมได้เป็นเจ้าภาพหลัก

ในการจัดฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 4 การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในอาคารสูง

 4 การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในอาคารบ้านเรือน

 4 การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา

 4 การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานประกอบการ

 4 การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกสารเคมีและน้ำมันเชื้อเพลิง

พลิกคว่ำเกิดการรั่วไหลและลุกไหม้

 4 การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์โดยสารและเกิดอัคคีภัยลุกไหม้

ทั้งนี้ได้มีการประชุมซักซ้อมก่อนการฝึกปฏิบัติทดลองปฏิบัติ(สมมติเหตุการณ์)และ

สรุปผลการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงในการปฏิบัติงาน

ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ

จากความสำเร็จที่เกิดขึ้นของเทศบาลเมืองบ้านบึงและภาคีเครือข่ายได้มีการประสานงาน

ร่วมกันเกิดความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชารัฐร่วมใจท้องถิ่น

บ้านบึงทำให้การทำกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนและมีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน

ร่วมกันมากขึ้นเทศบาลเมืองบ้านบึงจึงได้กำหนดนโยบายให้มีการพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นและเอื้อประโยชน์ต่อ

การบริหารจัดการสาธารณภัยในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตดังนี้

1.จัดให้มีการทำบันทึกข้อตกลงอย่างเป็นทางการร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาครัฐ/ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการร่วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยประชารัฐร่วมใจท้องถิ่นบ้านบึงเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

ในการจัดการกับสาธารณภัยร่วมกันได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

2.จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารและประสานงานให้ชัดเจนรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

เพิ่มมากขึ้น

3.จัดหางบประมาณจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอาคารสูงเพิ่มขึ้นในอนาคต
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ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

เลขที่438หมู่18ตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์0-4326-2758โทรสาร0-4326-2250

ประชากร  

9,095คน(ชาย4,362คนหญิง4,733คน)

พื้นที่ 

8ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน10ชุมชน8หมู่บ้าน)

รายได้ 

48,717,848.29บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

32,157,620บาท

คณะผู้บริหาร 

1.นายพิสุทธิ์อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ

2. นายสังคมเหง้าจำปา  ประธานสภาเทศบาล

3. นางสาวพจนาถคาดีวี ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน12คน

หญิงจำนวน-คน





เทศบาลตำบลท่าพระ  
   อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
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เทศบาลตำบลท่าพระเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแนวคิดทันสมัยมีมาตรฐาน

สากลกล่าวคือกำหนดหลักการบริหารงานแบบเครือข่ายที่เรียกว่าOneforAllคือการทำงาน

แบบทีมร่วมกันทุกคนมีความสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของชุมชนในพื้นที่วางหลักสำคัญใน

การพัฒนาพื้นที่ไว้ว่า“เปิด ปิด คิด นำ” หมายถึง“เปิด” คือการเปิดรับฟังทุกความคิดเห็นและ

เปิดรับการเตรียมพร้อมรับมือกับทุกปัญหาที่เกิดขึ ้นเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีความ

ทันสมัย “ปิด” คือการปิดกั้นสิ่งที่ชักนำการพัฒนาและชุมชนไปในทางที่ทำให้เมืองไม่พัฒนา

หยุดนิ่งกับที่“คิด”คือการระดมความคิดและวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในพื้นที่“นำ”คือการนำแนวทางใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และก่อให้เกิดการพัฒนา

ชุมชนในพื้นที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบการทำงานที่เป็นระบบราชการและมุ่งมั่นบริหารงานให้บรรลุสู่

เป้าหมายและวิสัยทัศน์หลักคิดดังกล่าวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเทศบาลที่มุ่งเน้น

“ท่าพระเมืองแห่งการพัฒนา	ศูนย์กลางการค้าทางเศรษฐกิจ	และน่าอยู่อย่างยั่งยืน”	

หลักปฏิบัติเพื่อการบริหารของเทศบาลตำบลท่าพระที่สร้างให้เกิดความศรัทธาและความ

เชื่อมั่นต่อการบริหารงานแก่เครือข่ายได้แก่

1. หลักประโยชน์สุขของประชาชนโดยมีการคำนึงถึงประชาชนให้ได้รับบริการที่ดีจาก

หน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ

2. ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐโดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีความคุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพ

3. มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐต้องกำหนดเป้าหมายแผนการ

ทำงานระยะเวลาและงบประมาณเพื่อสร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

4. ลดขั ้นตอนการบริหารงานใช้การกระจายอำนาจการตัดสินใจลงไปสู ่ผู ้ที ่มีหน้าที ่

รับผิดชอบในการดำเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง

5. ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของ

สังคมหรือต้องสอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามนโยบายหรือแผนปฏิบัติราชการ

6. อำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเพื่อให้ได้รับบริการ

ที่รวดเร็วในขณะเดียวกันก็สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและ

สามารถแก้ไขปัญหาได้

ความโดดเด่นเป็นเลิศของการบริหารงานเครือข่ายของเทศบาลตำบลท่าพระ คือ   

การทำงานเครือข่ายในลักษณะการมุ่งแสวงหาภาคีทั้งภายในและภายนอกพื้นที่รวมทั้งยังสร้าง

ความสัมพันธ์เชิงลึกโดยเทศบาลตำบลท่าพระและชุมชนเป็นผู้กำหนดโจทย์ของตนเอง นั่นคือ

การสร้างและการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทุนทางสังคมให้คืนกลับมาพร้อมทั้งอนุรักษ์และบริหารทุนทาง

สังคมอย่างยั่งยืนทุกเครือข่ายที่เข้ามาร่วมทำงานกับเทศบาลตำบลท่าพระจะไม่ทำงานแบบสั่งการ

แต่ดำเนินการทำงานแบบหุ้นส่วนกันเครือข่ายร่วมกับชุมชนกำหนดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อ

ให้เกิดพลังความร่วมมือบรรลุเป้าหมายที่ตั้งร่วมกันไว้หากพิจารณาพลังจากชุมชนท่าพระเองก็มี

ความคล่องตัวเพราะเป็นชุมชนขนาดเล็กสมาชิกในชุมชนจะมีความสัมพันธ์กันมาก่อนเนื่องจาก

การเป็นเครือญาติเดียวกันมีการทำธุรกิจร่วมกันมีรูปแบบการประสานงานประชุมหารือแบบ

ไม่เป็นทางการอย่างสม่ำเสมอมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับเครือข่ายหลักและเครือข่าย

สนับสนุนระดมและประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกันร่วมกันร่วมมือร่วมใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเน้นผลลัพธ์ร่วมกันว่าจะสร้างท่าพระไปสู่“เครือข่ายที่เข้มแข็ง	สามารถแก้ไข

ปัญหาได้อย่างต่อเนื่องจากปัจจุบัน	สู่อนาคตอย่างยั่งยืน”โดยมีเทศบาลตำบลท่าพระทำหน้าที่

เป็นศูนย์กลางประสานงาน

สำหรับเครือข่ายและการดำเนินงาน	ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ	ด้านการเสริมสร้าง	

เครือข่ายรัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	ของเทศบาลตำบลท่าพระ	ได้แก่	

โครงการตลาดท่าพระร้อยปี 

ตลาดท่าพระในอดีตเป็นชุมชนสำคัญทางด้านการค้าขายของคนไทยเชื้อสายจีนเพราะ

ตั ้งอยู ่ติดกับถนนมิตรภาพจรดสถานีรถไฟท่าพระและบริเวณชุมชนจะมีอาคารบ้านเรือน

ทรงโบราณแบบ2ชั้นชั้นบนมีชานไม้ยื่นออกมาหน้าบ้านและลักษณะการปลูกสร้างอาคารแบบนี้

จะเป็นแบบเดียวกันตลอดทั้งแนวถนนต่อมาได้มีการปรับปรุงผังเมืองทำให้เกิดผลกระทบ

ต่อชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณตลาดท่าพระได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ผ่าน

และมีการรื้อถอนสถานีรถไฟท่าพระทั้งสถานีรวมทั้งบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงที่ต้องรื้อถอนได้แก่

อาคารบ้านเรือนโบราณอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่การรถไฟพื้นที่ออกกำลังกายของชุมชนได้แก่

สนามบาสเก็ตบอลศาลากลางบ้านสนามตะกร้อซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นที่ส่วนกลางของชุมชน

มาอย่างยาวนานและเป็นพื ้นที ่จ ัดงานเทศกาลของเทศบาลตำบลท่าพระที ่ม ีช ื ่อเสียงเช่น

เทศกาลงานงิ้วท่าพระด้วยเหตุนี้เองชุมชนท่าพระจึงรวมตัวกันเรียกร้องขอคืนพื้นที่ในการใช้
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กิจกรรมของชุมชนคืนจากการทางรถไฟแห่งประเทศแต่ได้รับการปฏิเสธมีเพียงการบรรเทาต่อ

ข้อเรียกร้องแทนด้วยการสร้างก่อสร้างสถานที่ส่วนหนึ่งสำหรับการออกกำลังกายแทนคืนให้แก่

ชุมชนแต่ชุมชนท่าพระเห็นพ้องร่วมกันว่าประวัติศาสตร์ท่าพระสูญหายไปเพราะความทันสมัยของ

การพัฒนาเมืองที่ไม่คำนึงถึงบริบทของพื้นที่ซึ่งชุมชนท่าพระต้องการอนุรักษ์อาคารบ้านเรือน

โบราณและประวัติศาสตร์ของสถานีรถไฟแบบดั้งเดิมไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ด้วยเหตุนี้

จึงได้ทำประชาคมขออาคารสถานีรถไฟเพื ่อสร้างเป็นศูนย์เรียนรู ้ทางประวัติศาสตร์แต่ทาง

การรถไฟได้ดำเนินการให้เอกชนเช่าพื้นที่เรียบร้อยแล้วหากชุมชนต้องการสร้างศูนย์เรียนรู้จะต้อง

ทำเรื่องขอซื้ออาคารจากการทางรถไฟ

ความพยายามต่อสู้เพื่อการอนุรักษ์คุณค่าสิ่งที่ชุมชนหวงแหนจึงนำมาสู่กระบวนมีส่วนร่วม

ทางด้านเครือข่ายอย่างเข้มแข็งเพื่อเสนอหนทางแก้ไขปัญหาจนในที่สุดชุมชนจึงพร้อมใจกันระดม

ทุนเพื ่อเป็นค่าใช้จ ่ายในการซื ้ออาคารสถานีรถไฟเป็นศูนย์เร ียนรู ้ตำบลท่าพระการระดม

งบประมาณด้วยการจัดทำผ้าป่าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายอาคารสถานีรถไฟเครื่องจักร

บ้านพักพร้อมหัวรถจักรการขอเช่าพื ้นที ่การออกกำลังกายให้แก่ชุมชนและได้มีการแต่งตั ้ง

คณะกรรมการดำเนินการตลาดท่าพระร้อยปีเพื่อให้มีการจัดตั้งตลาดท่าพระร้อยปีทั้งหมดนี้

เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของชุมชนเพื่อปกป้องและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ของชุมชน

ท่าพระได้อย่างชัดเจน

รูปแบบที่เป็นเลิศในการสร้างความสำเร็จ คือ กระบวนการบริหารงานเครือข่ายอย่าง  

ลึกซึ ้งและตกผลึกเป็นฐานการทำงานร่วมกันของเครือข่าย จนได้นวัตกรรมทางความคิด   

“ปักใจรุก” คือการกระตุ้นและเน้นย้ำให้เครือข่ายมาร่วมประชุมและปรึกษาเรื่องการสร้างชุมชนที่

น่าอยู่การค้นหาโจทย์ร่วมกันและสร้างพลังจากเครือข่ายให้เข้าร่วมมือเพื่อทำเป้าหมายให้สำเร็จ

“ปลุกใจรัก”คือการสร้างกิจกรรมประชาคมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในพื้นที่ได้เรียนรู้สำรวจ

ชุมชนจากปราชญ์ชุมชนเพื่อสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและเปิดพื้นที่ให้กลุ่มเยาวชนได้สร้างโอกาส

การแสดงออกทางความสามารถและ“สร้างการมีส่วนร่วม”คือการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์โดยนำ

ผลลัพธ์จากปักใจรุกและปลุกใจรักให้เกิดขึ้นจนกลายเป็นพลังแห่งการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

อาทิเช่นกิจกรรมระดมทุนผ้าป่าการจำหน่ายสินค้าชุมชนการแสดงฟ้อนรำการร้องสรภัญญะ

การแสดงหมอลำการร้องเพลงเปิดหมวกการผลิตหนังสั ้นประกวดกิจกรรมไก่ย่างท่าพระ

การแต่งกายไทยย้อนยุคเป็นต้น

ที่สำคัญ เทศบาลตำบลท่าพระมีความเป็นเลิศด้านสร้างการบริหารร่วมกับเครือข่าย   

ด้วยการออกแบบระบบฐานข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน การถอดบทเรียนข้อมูลในทุกมิติของตำบล

ท่าพระโดยให้เครือข่ายเข้ามาดำเนินการอย่างเป็นระบบ นำมาซึ่งจุดขายและเป็นทำให้ทุกคน  

ได้ร่วมกันแสดงพลังความรักในสำนึกรักบ้านเกิดของคนในตำบลท่าพระด้วยกันเองโดยเทศบาล

ตำบลท่าพระใช้วิธีการเชื่อมโยงและสร้างแนวทางการทำงานให้เครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ

เพื่ออนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรของตำบลท่าพระที่กำลังจะสูญหายไปโดยประสานให้เครือข่าย

ทั้งในและนอกพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการดังนี้

เครือข่ายหลัก ได้แก่ 

1. เทศบาลตำบลท่าพระมีหน้าที ่และบทบาทหลักในการเป็นศูนย์กลางเชื ่อมโยงทุก

เครือข่ายในการดำเนินการจัดตั้งตลาดท่าพระร้อยปีประสานกับการทางรถไฟแห่งประเทศไทย

ในการขอคืนพื้นที่ประสานจัดประชุมชาวตลาดท่าพระร่วมกับเครือข่ายอย่างต่อเนื ่องจัดทำ

แผนงานและงบประมาณดำเนินการร่วมกับเครือข่ายหลักและเครือข่ายสนับสนุนการประสานงาน

จัดทำเวทีข้อตกลงร่วมกันอนุรักษ์อาคารบ้านเดิมการประชาสัมพันธ์ในการให้เครือข่ายต่างๆ

ได้แบ่งปันข้อมูลประสานการทำงานและเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้ง

2. ชุมชนทุกชุมชนตำบลท่าพระร่วมประชุมปรึกษาหารือการให้ความคิดเห็นในการ

อนุรักษ์อาคารและกำหนดแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ให้แก่เครือข่ายยินยอมให้ดำเนินการปรับปรุง

แนวหน้าบ้าน

3. สถาบันการศึกษาในพื้นที ่ได้แก่โรงเรียนชุมชนท่าพระโรงเรียนเทศบาลท่าพระ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นสนับสนุนครูร่วม

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมการนำเด็กและเยาวชนมาร่วมทำกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมผลัด

เปลี่ยนกันตลอดเดือนรวมทั้งร่วมกับชุมชนทาสีอาคารบ้านเรือนนำเด็กและเยาวชนอบรมเป็น

มัคคุเทศก์น้อยผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตำบลท่าพระสู่สาธารณะ

4. สภาเทศบาลตำบลท่าพระผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน

มีหน้าที่ในการร่วมแรงทาสีอาคารบ้านเรือนขัดล้างพื้นที่แนวหน้าบ้านตลอดแนวถนนพาณิชย์เจริญ

ให้มีความสะอาด
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5. ชมรมผู ้สูงอายุบานไม่รู ้โรยรำวงย้อนยุคท่าพระมีหน้าที ่ส่งผู ้แทนและจัดลำดับ

การแสดงเวทีวัฒนธรรมในตลาดท่าพระร้อยปี

6. ปราชญ์ชุมชนตำบลท่าพระมีหน้าที ่ในการร่วมจัดแสดงการสาธิตอาหารท้องถิ ่น

ภูมิปัญญาพื้นถิ่นอีสานการทอเสื่อการขับร้องสรภัญญะการทำตุงใยแมงมุม

7. บริษัท/ผู ้ประกอบการ/พ่อค้าแม่ร้านในพื ้นที ่ตำบลท่าพระร่วมสมทบเงินในการ

เคลื่อนย้ายอาคารสถานีรถไฟร่วมกับชุมชนออกแบบรูปแบบตลาดท่าพระการอนุรักษ์อาคาร

บ้านเรือนสนับสนุนอุปกรณ์ในการปรับปรุงอาคารบางส่วนที่ชำรุด

เครือข่ายสนับสนุน ได้แก่ 

1. เครือข่ายสื่อศิลปะชุมชนอีกสานแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพสสส.

มีบทบาทหน้าที่สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้วางระบบให้ชุมชนได้คิดชุมชนเล็กแต่มีความยิ่งใหญ่

ในวัฒนธรรมนักท่องเที่ยวควรแวะเข้ามาทำความรู้จักและเยี่ยมชมประวัติของชุมชนผ่านกิจกรรม

SparkUร่วมกับชุมชนถ่ายทอดวิธีการถอดบทเรียนของดีตำบลท่าพระสืบค้นประวัติของชุมชน

จนกระทั่งได้ข้อมูลทุนทางทรัพยากรตำบลท่าพระได้แก่ไก่ย่างท่าพระสตั๊นท์แมน(นายพันนา

ฤทธิไกร)โปสเตอร์หนัง

2. โรงเร ียนชุมชนท่าพระมีหน้าท ี ่ ในการประสานจัดกิจกรรมประชุมประชาคม

ประชาสัมพันธ์ถึงกำหนดการเพื่อให้เครือข่ายได้เข้าร่วมเพื่อผลักดันโครงการ

3. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นสนับสนุนงบประมาณการสำรวจพื้นที่ข้อมูล

ตลาดวัฒนธรรมสนับสนุนจุดถ่ายภาพบอกเล่าประวัติท่าพระและชุมชนโบราณการสนับสนุน

ชุดการแสดงที่เวทีวัฒนธรรมตลาดท่าพระร้อยปีการให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์วัฒธรรมประเพณี

และศิลปะที่สำคัญที่สามารถนำมาระดมทุนหารายได้สนับสนุนวิทยากรผู้เชี ่ยวชาญทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมฝึกสอนการแสดงให้แก่โรงเรียน

4. มหาวิทยาลัยขอนแก่นการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการดำเนินการตลาดท่าพระร้อยปี

ได้แก่การออกแบบและจัดทำอัตลักษณ์ชุมชนหมีใหญ่การกำหนดจุดถ่ายภาพในตลาดการระดม

ความคิดเห็นร่วมกับชุมชนออกแบบภาพวาดแนวกำแพงบอกเล่าอัตลักษณ์ของตำบลท่าพระ

การออกแบบเวทีการแสดงวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นการบรรยายให้

ความรู้แก่มัคคุเทศก์น้อยในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังได้รับการสนับสนุนอย่างดีจาก

ชุมชนท่าพระโรงเรียนและปราชญ์ชาวบ้านเมื่อมีงานวันสำคัญของทางมหาวิทยาลัยโดยจะเชิญ

ชุมชนท่าพระโรงเรียนชุมชนท่าพระชมรมต่างๆไปโชว์การแสดงทางวัฒนธรรม

5. กลุ่มรำวงย้อนยุคบ้านหนองบัวดีหมีร่วมกันในการออกแบบการรำวงแต่งเพลงท่าพระ

ผลสำเร็จจาการดำเนินงานด้านเครือข่ายทำให้เทศบาลตำบลท่าพระเป็นที่รู ้จักและ  

มีชื่อเสียงผ่านสื่อระดับประเทศจากการความสำเร็จของการจัดทำโครงการตลาดท่าพระร้อยปี   

เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดทางด้านวัฒนธรรม มีเรื่องราวที่สอดคล้องและสร้าง  

จุดขายได้ในพร้อมเพียงกันไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ดี ภูมิหลังดี และสื่อสารดี ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นในการ

อนุรักษ์และรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนไม่ให้สูญหายได้อย่างดีเยี่ยม รวมทั้งสร้างพลังแห่งความ

สามัคคีร่วมมือร่วมใจทวงคืนสถานีรถไฟของชุมชนท่าพระมาอยู่ในพื้นที่ได้  

โครงการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

โรคพิษสุนัขบ้าเกิดระบาดขึ้นในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงของตำบลท่าพระเมื่อปีพ.ศ.2561

สมาชิกในชุมชนถูกสุนัขและแมวกัดหลายรายและนำส่งโรงพยาบาลเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนตาม

โรงพยาบาลในพื ้นที ่ซึ ่งโรคนี ้สามารถป้องกันได้และควบคุมทำให้หมดไปได้หากมีความรู ้

ความเข้าใจในการเลี้ยงสุนัขและป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้องด้วยเหตุนี้เองเทศบาล

ตำบลท่าพระจึงต้องรีบดำเนินการแก้ไขและป้องกันโรคดังกล่าวอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามในช่วง

เวลานั้นยังไม่มีมาตรการรองรับและควบคุมโรคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหน้าที่ของเทศบาล

ตำบลท่าพระต้องบริหารควบคุมและสร้างความปลอดภัยในชีวิตของสมาชิกในชุมชนโดยเร็วที่สุด

ด้วยเหตุนี้เทศบาลตำบลท่าพระจึงริเริ่มประสานขอข้อมูลและการควบคุมโรคระบาดในพื้นที่จาก

เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วภายใต้เป้าหมายที่ชัดเจน

คือสมาชิกชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระจะไม่มีโรคพิษสุนัขบ้าโดยมีการแบ่งบทบาท

หน้าที่การผลักดันความสำเร็จร่วมกันกับเครือข่ายดังนี้

เครือข่ายหลัก 

1. เทศบาลตำบลท่าพระเป็นแกนหลักประสานขอรับการสนับสนุนทางด้านความรู้วิธีการ

ป้องกันและควบคุมโรคบุคลากรทางการแพทย์เขียนแบบการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จรจัดขอรับ

สนับสนุนนงบประมาณจากเครือข่ายทั้งระดับจังหวัดและอำเภอนัดหมายประชุมร่วมกับเครือข่าย



รางวัลพระปกเกล้า’ 61 

���

รางวัลพระปกเกล้า’ 61 

��5

และครัวเรือนเพื่อกระตุ้นให้เฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำเร็จลุล่วงและประชาชน

ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระไม่ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

2. ชุมชนตำบลท่าพระอาสาสมัครประจำหมู่บ้านดำเนินการสำรวจประชากรสุนัขและ

แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวและแจ้งให้มีการจัดเตรียม

วัคซีนให้ครบจำนวนรวมถึงแจ้งเหตุกรณีพบสัตว์ข่วนหรือกัดและมีสัตว์ตายไม่ทราบสาเหตุ

3. ครูและแกนนำนักเรียนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลทำหน้าที่ตรวจสอบและสำรวจสัตว์

เลี้ยงของชุมชนตามครัวเรือนและสัตว์จรที่หลงเข้ามาในพื้นที่ให้แจ้งเหตุหากพบสมาชิกในชุมชน

โดนสัตว์ข่วนหรือกัดและมีสัตว์ตายไม่ทราบสาเหตุให้เทศบาลและเครือข่ายสาธารณสุขได้รับทราบ

และเข้าควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งส่งข้อมูลให้กับสมาชิกในครอบครัวและในโรงเรียน

สอดส่องและรายงานกรณีโดนสัตว์กัดหรือข่วน

4. กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนรณรงค์และสร้างความร่วมมือในการ

ประชาสัมพันธ์ส่งข้อมูลและการดูแลตนเองเบื้องต้นกระตุ้นเตือนสมาชิกในชุมชนให้เฝ้าระวังและ

ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เครือข่ายรอง 

1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสำนักงานปศุสัตว์เขต4เป็น

เครือข่ายสนับสนุนวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับโรควัสดุอุปกรณ์และการให้ยืมวัคซีนป้องกัน

โรคในช่วงเวลาที่วัคซีนขาดแคลนและเทศบาลตำบลท่าพระจัดซื้อไม่ได้

2. สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที ่7สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอดำเนินการรับผิดชอบร่วมกับเทศบาลตำบลท่าพระในการให้ความร่วมมือและ

การสนับสนุนในเรื่องของบุคลากรให้ความรู้เรื ่องการควบคุมโรคมาตรการป้องกันความเสี่ยง

เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพื่อให้ชุมชนตระหนักและนำไปกลับไปวางแผนป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า

3. โรงพยาบาลสิรินธรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวดีหมีโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระรับผิดชอบเรื่องการติดตามผู้ป่วยรายที่ถูกสุนัข-แมวข่วนหรือกัดให้

ได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบจำนวน

4. คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นทำหน้าที ่การสร้างความรู ้และ

ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าผ่านแอพลิเคชั่นซึ่งเป็นโปรแกรมที่เรียกว่า “PODD” เข้าใช้ฟรี 

เป็นนวัตกรรมที่คิดร่วมกับเทศบาลตำบลท่าพระในการรับแจ้งเหตุ สถานการณ์โรคระบาดและ  

การติดตามรายงานผลการควบคุมโรค  แอพลิเคชั่นดังกล่าวใช้งานง่ายทำให้ชุมชนสามารถ

ควบคุมและป้องกันโรคได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังช่วยถ่ายทอดวิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงระบบปิด

และป้องกันความเสี่ยงจากสัตว์จรจัดการจัดสรรสัตวแพทย์ออกตรวจและทำหมันให้แก่สัตว์เลี้ยง

และมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(ฟรี)

เครือข่ายภาคเอกชน 

ตัวแทนบริษัทเพ็ทแทรคไทยจำกัดให้ความรู้และสาธิตการใช้งานและฝังไมโครชิพในสัตว์

และจัดหาไมโครชิพพร้อมอุปกรณ์ให้แก่เทศบาลตำบลท่าพระ

เครือข่ายภาคประชาสังคม 

วัดเทพปูรนารามวัดท่าพระหงษ์เทศน์ประดิษฐ์วัดศิริมงคลวัดท่าพระเนาว์โดยมีวัดเทพ

ปูรนารามเป็นวัดนำร่องในการรองรับสัตว์ตายไม่ทราบสาเหตุในหมู่บ้านหรือชุมชนเพื่อนำมาเผา

และจัดตั้งศูนย์พักพิงกักกันเฝ้าระวังอาการและควบคุมประชากรสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของให้อยู่เป็น

สัดส่วนอย่างไรก็ดีศูนย์ดังกล่าวมีการวางแผนในอนาคตไม่มีความจำเป็นต้องยุบเนื ่องจาก

เทศบาลตำบลท่าพระประสบความสำเร็จในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้แล้ว

วิธีการบริหารงานเครือข่ายนั้นเทศบาลตำบลท่าพระได้ออกแบบหลักคิดและบริหารงาน

เชิงรุกในการกำหนดกิจกรรมย่อยในหลายมิติร่วมกับเครือข่ายเพื่อให้ครอบคลุมถึงเป้าหมาย

ที่วางไว้โดยกำหนดให้เครือข่ายหลักเครือข่ายรองเครือข่ายภาครัฐเอกชนและประชาสังคม

ร่วมกันแบ่งปันความรู้สร้างกระบวนการงานและประสานข้อมูลร่วมกันทั้งนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้น

มีดังนี้

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ“อาสาสมัครเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวเทศบาลตำบลท่าพระ” 

(PODD SRRT THAPHRA) คือการอบรมภาคปฏิบัติเพื่อให้ความรู้เฝ้าระวังติดตามป้องกัน

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอาสาสมัครประจำหมู่บ้านครูและ

เยาวชนในโรงเรียนทำให้เกิดกลุ่มอาสาสมัครที่สามารถเป็นแกนหลักในการแจ้งเหตุนำส่งซากสุนัข

แมวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
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ตรวจหาสาเหตุการตายและรายงานผ่านแอพลิเคชั่นPODDแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังเจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้อง

2. งานมหกรรม“สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า”เป็นการดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย

ในหลายมิติทั้งการป้องกันความเสี่ยงการลดความเสี่ยงการควบคุมความเสี่ยงซึ่งเป็นแนวคิดจาก

การระดมความคิดเห็นต่อการจัดการความเสี่ยงของโรคให้หมดไปโดยชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ผู ้นำชุมชนและวัดริเริ ่มและเสนอให้มีการจัดตั ้งศูนย์พักพิงสัตว์จรจัดจำนวน1แห่งที ่วัด

เทพปูรณารามและกำหนดให้ชุมชนช่วยกันดูแลและบำรุงรักษาศูนย์พักพิงสัตว์จรจัดกำหนด

กฎกติกาไม่นำสุนัขและแมวนอกพื้นที่มาปล่อยในวัดทำหมันสัตว์จรจัดและสัตว์ที่มีเจ้าของ

3. กิจกรรมเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ควบคุมให้ได้รับวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างทั ่วถึงผ่านการประชาสัมพันธ์เรื ่องโรคพิษสุนัขบ้าทุกช่องทาง

การสื ่อสารได้แก่เสียงตามสายเว็บไซด์เทศบาลแผ่นพับร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและปศุสัตว์อำเภอเมืองขอนแก่นในสัตว์ที ่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ

ได้จำนวนครบถ้วน100%(1,117ตัว)

4. ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายที่เกี ่ยวข้องในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยออก

เทศบัญญัติตำบลท่าพระเรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์พ.ศ.2560มีสาระสำคัญอยู่ที่

การทำทะเบียนประชากรสุนัขและแมวการควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมวอัตราค่าธรรมเนียม

ฉีดวัคซีนเครื่องหมายประจำตัวใบรับรองการฉีดวัคซีน

5. ส่งเสริมนวัตกรรมการป้องกันและการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยมีนวัตกรรมที่สำคัญ

คือ

 4 การฝังไมโครชิฟในสัตว์จรจัดในปี2561จำนวน17ตัว(เพศเมีย11ตัว

และเพศผู้6ตัว)โดยความร่วมมือเรื่องความรู้การฝังและการติดตามข้อมูล

ไมโครชิฟจากบริษัทเพ็ทแทรคไทยจำกัด

 4 สร้างเตาเผาศพสัตว์ณวัดเทพปูรณารามโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อเผาศพสัตว์แต่

ให้เจ้าของเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงและถ่านสำหรับเผาสัตว์มาเองหากเป็นสัตว์ที่ไม่มี

เจ้าของก็สามารถเผาได้ด้วยการใช้เงินบริจาคทางวัดที่ได้มาจากการทำบุญของ

สมาชิกในชุมชน

ความเป็นเลิศและยอดเยี่ยมของนวัตกรรมนี้ คือ การที่เทศบาลตำบลท่าพระบริหาร  

ร่วมกับเครือข่ายแล้วสร้างนวัตกรรมในการควบคุมและป้องกันโรค ไม่ใช่โครงการปกติทั่วไป  

ที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นดำเนินการเองได้ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่าย  

เพื่อควบคุมความเสี่ยงและกำหนดแนวทางเพื่อสร้างพื้นที่ของชุมชนท่าพระให้ปลอดโรคพิษ  

สุนัขบ้าได้อย่างรวดเร็ว จนทำให้สามารถป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างทั่วถึง 100%

ซึ ่งเครือข่ายทุกส่วนได้แบ่งปันข้อมูลแจ้งเหตุโรคอย่างรวดเร็วตอบสนองได้ทันการณ์จึงเกิด

ความเสียหายน้อยที ่สุดกล่าวได้ว่าโครงการนี ้มิได้เพียงสะท้อนให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของชุมชนท่าพระเท่านั้นยังเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่าเทศบาลตำบลท่าพระ  

มีศักยภาพการบริหารงานแบบมืออาชีพ รองรับกับวิกฤติการณ์โรคระบาดที่เป็นภัยต่อชุมชน   

ซึ่งเป็นการสร้างฐานความเชื่อมั่นและความศรัทธาให้แก่เทศบาลตำบลท่าพระได้เป็นอย่างดี 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

ตำบลบ้านแฮดอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่น40110

โทรศัพท์0-4321-8169โทรสาร.0-4304-2181-69

ประชากร  

6,748คน(ชาย3,331คนหญิง3,471คน)

พื้นที่ 

8.51ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุม8ชุมชน)

รายได้ 

31,934,638.59บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

26,208,466บาท

คณะผู้บริหาร 

1.นายศิริพงษ์อรุณเดชาชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด

2. นายเฉลียวปากเมย  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแฮด

3. นายวิทยาภูโยสาร   ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแฮด

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน11คน

หญิงจำนวน-คน





เทศบาลตำบลบ้านแฮด  
   อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 
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เทศบาลตำบลบ้านแฮด ใช้หลักการบริหารจัดการองค์กรภายใต้แนวทางการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีเน้นการร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบส่งผลให้การบริหารงานเกิดความเข้มแข็ง

นโยบายมีความต่อเนื่องพัฒนาต่อยอดเป็นระยะๆนำไปสู่ความยั่งยืนสิ่งสำคัญการทำงานร่วมกัน

ได้สร้างความรู ้ความเข้าใจต่อองค์กรหลักการกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลและ

ภาคประชาชนเกิดความเข้มแข็งจึงมีการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชา

สังคมทั้งในพื้นที่ท้องถิ่นและนอกพื้นที่ตำบลเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยทีม

บุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือหรืองบประมาณบางส่วนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในพื้นที่เกิดการ

ร่วมมือของทุกภาคส่วนร่วมกำหนดแผนการพัฒนาที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันได้เช่นการจัด

ระบบบริการดูแลสุขภาพชุมชนเทศบาลมีศูนย์บริการสาธารณะสุข(ศูนย์บริการปฐมพยาบาล)

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่บริการด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิมีบุคลากรในระดับ

ปฏิบัติการแต่ประสบการณ์ด้านวิชาชีพไม่เทียบเท่าบุคลากรจากโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวง

สาธารณสุขได้มีการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างเทศบาลรพสต.โรงพยาบาลขนาดใหญ่และ

ภาคเอกชนเข้ามาจัดระบบการจัดการดูแลสุขภาพประชาชนทุกมิติหน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่มี

ความเกี ่ยวข้องด้านสุขภาพส่งผลให้การจัดการสุขภาพของประชาชนในตำบลได้รับการดูแล

มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากกว่าที่ทำเพียงฝ่ายเดียว

สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที ่เป็นเลิศที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ			

ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐเอกชน	และประชาสังคม	ได้แก่	

โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย  

จากปัญหาของเทศบาลตำบลบ้านแฮดที่มีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุจำนวน944คน

และคาดว่าในอีก5ปีข้างหน้าจะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอีก426คนและยังมีกลุ่มเตรียมเป็น

ผู้สูงอายุที่อยู่ในช่วงอายุ50-59ปีอีก877คน(อ้างถึง:www.tcnap.org)จึงเห็นปัญหาที่จะเกิด

ขึ้นเช่นปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งปัญหาผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคเรื ้อรังป่วยติดบ้านติดเตียง

ไม่สามารถเดินทางได้ด้วยตนเองต้องการความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวชุมชนสังคม

จากผลสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุตำบลบ้านแฮดได้นำข้อมูลมาวางแผนการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุ

อย่างต่อเนื่องจึงพบปัญหาผู้สูงอายุในชุมชนคือผู้สูงอายุที่ป่วยผู้สูงอายุมีความพิการผู้สูงอายุ

มีความต้องการได้รับการดูแลช่วยเหลือในการทำงานหรือการประกอบอาชีพทั้งนี้ปัญหาอุปสรรค

ของผู้สูงอายุมากที่สุดคือปัญหาสุขภาพและมีโรคประจำตัวต่อมาคือปัญหาไม่สามารถเดินทาง

ไปได้ด้วยตนเองและน้อยที่สุดคือปัญหาการประกอบอาชีพหรือธุรกิจส่วนตัว

เทศบาลตำบลบ้านแฮดจึงมีแนวคิดในการนำทุนทางสังคมที่สามารถจัดการปัญหาด้าน

ผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นโดยการตั้งกลุ่มจิตอาสาของคนในชุมชน

ในการดูแลผู้สูงอายุเยี่ยมบ้านให้กำลังใจผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ไม่สามารถไปไหน

มาไหนได้กลุ่มอสม.บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเป็นหน่วยสืบสวนสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว

ในชุมชน(SRRTชุมชน)กลุ่มสร้างอาชีพผู้พิการเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการได้ใช้เวลาว่าให้เกิด

ประโยชน์สร้างคุณค่าให้ตนเองและเกิดรายได้เกิดความรู้สึกไม่เป็นภาระของลูกหลานตำบล

บ้านแฮดมีศูนย์บริการสาธารณสุข(แหล่งเรียนรู้ศูนย์รวมใจสุขภาพชุมชน)และกู้ชีพกู้ภัยกู้ชีพ

ด้อยโอกาส(แหล่งเรียนรู้ศูนย์จัดการเครือข่ายกู้ชีพชุมชน)ช่วยเหลือด้านสุขภาพส่งเสริมสุขภาพ

ให้ประชาชนและผู้สูงอายุด้วยกลุ่มแอโรบิคและตำบลบ้านแฮดยังมีชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียน

ผู้สูงอายุได้เข้ามาสมัครเพื่อรับการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เทศบาลกำหนดไว้ซึ่งวิชาเรียน

ของผู้สูงอายุมาจากความพึงพอใจของผู้สูงอายุอยากเรียนจึงได้นำมาจัดทำเป็นหลักสูตรการเรียน

การสอนขึ้นได้แก่การละเล่นดนตรีฟื้นบ้านร้องเพลงวิชาคอมพิวเตอร์วิชาหัตกรรมประดิษฐ์

สิ่งของวิชาทำขนมไทยวิชาทำยาหม่องเป็นต้นจึงทำให้ผู้สูงอายุของตำบลบ้านแฮดเป็นผู้สูงอายุ

ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางร่างกายจิตใจสังคมและได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่สูงวัยที่มากด้วย

ประสบการณ์โครงการการดูแลสุขภาพผู ้สูงวัยเริ ่มดำเนินกิจกรรมตั ้งแต่ปีพ.ศ.2556

โดยเทศบาลตำบลบ้านแฮดร่วมกับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านแฮดได้มีแนวคิดในการจัด

สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุหรือญาติผู ้ดูแลจึงเริ ่มดำเนินการปรึกษาหารือในการจัดตั้งชมรม

ผู้สูงอายุโดยมีเครือข่ายร่วมดำเนินกิจกรรมดังนี้

 4 เทศบาลตำบลบ้านแฮดดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้โครงการและ

กิจกรรม

 4 ส่วนราชการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธรจังหวัดขอนแก่นจัดอบรมหลักสูตร

ผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน

 4 โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นจัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร

70ชั่วโมง
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 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดทำหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเก็บข้อมูลB-nap(ข้อมูลด้านสุขภาพปัญหาและความต้องการ

ของผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแฮด

 4 องค์กรธุรกิจเอกชนห้างร้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านแฮดร่วมบริจาคของรางวัล

สำหรับกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุกิจกรรมสอยดาวกิจกรรมรำวงย้อนยุคเพื่อนำรายได้

สมทบเข้ากองทุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแฮด

การดำเนินกิจกรรมของเครือข่าย คือ 

4	เครือข่ายศูนย์บริการผู้สูงอายุตำบลบ้านแฮดได้แก่ศูนย์รวมใจสุขภาพชุมชน

เทศบาลตำบลบ้านแฮดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแฮดชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบล

บ้านแฮดการจัดกิจกรรมของผู ้สูงอายุในชุมชนมีก ิจกรรมการพบปะกันเดือนละ1ครั ้ง

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีมีการตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้นการออก

กำลังกายของผู้สูงอายุการรำวงย้อนยุคเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุผลคือผู้สูงอายุ

เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน642คนต่อเดือน

4 เครือข่ายคู่สร้าง คู่สมด้านสุขภาพได้แก่ศูนย์รวมใจสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบล

บ้านแฮดชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้านกองทุนหลักประกันสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

จิตอาสาประจำหมู่บ้านการดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัวเป็นเครือข่ายดูแลกันในชุมชน

มีความรู ้ด้านสุขภาพและได้อบรมอย่างสม่ำเสมอโดยมีศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบล

บ้านแฮดเป็นพี่เลี้ยงและฝึกการรักษาเบื้องต้นผลคือมีผู้สูงอายุจำนวน16ครัวเรือนที่ได้รับ

การดูแลและเป็นต้นแบบของชุมชนครัวเรือนปกติเป็นต้นแบบในการจัดการสุขภาพจำนวน

8ครัวเรือนและครัวเรือนไม่ปกติมีภาวะเจ็บป่วยพิการด้อยโอกาสได้รับการดูแลแบบองค์รวม

จนสามารถดำเนินชีวิตได้ปกติจำนวน8ครัวเรือน

4	เครือข่ายศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพชุมชน เป็นสถานที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพฟื้นฟูรักษา

ด้วยแพทย์ทางเลือกโดยใช้สมุนไพรในชุมชนประกอบกับการดูแลด้านจิตใจให้กับผู้ป่วยที่ต้องการ

รับคำปรึกษามีผู ้เช ี ่ยวชาญเฉพาะด้านให้คำปรึกษามีเครือข่ายการดำเนินการร่วมกันคือ

โรงพยาบาลสิรินธรรพสต.ขามเปี้ยรพสต.บ้านแฮดศูนย์รวมใจสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบล

บ้านแฮดชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้านกองทุนหลักประกันสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

จิตอาสาประจำหมู่บ้านผลของการดำเนินงานคือกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลฟื้นฟูเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง

ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองจำนวน10รายและมีอาการดีขึ้นจากช่วยเหลือตนเองได้น้อยสามารถ

ช่วยเหลือตัวเองได้จำนวน3รายส่วนอีก7รายได้รับการดูแลฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง

4	เครือข่ายศูนย์กายอุปกรณ์ตำบลบ้านแฮดเป็นศูนย์กลางกายอุปกรณ์ที ่ได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณจากสสส.เป็นแหล่งรวมของกายอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุผู้พิการและ

ผู้ป่วยที่ต้องการบำบัดรักษาด้วยกายอุปกรณ์มีเครือข่ายการดำเนินการร่วมกันคือโรงพยาบาล

สิรินธรรพสต.ขามเปี้ยรพสต.บ้านแฮดศูนย์รวมใจสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแฮดชมรม

อาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้านกองทุนหลักประกันสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจิตอาสาประจำ

หมู่บ้านผลการดำเนินงานคือมีศูนย์กายอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยที่ต้องการ

บำบัดรักษาด้วยกายอุปกรณ์จำนวน4แห่งคือโรงพยาบาลสิรินธรรพสต.ขามเปี้ยรพสต.

บ้านแฮดศูนย์รวมใจสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแฮด

4 เครือข่ายศูนย์รวมใจบริการสุขภาพชุมชน ให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ

การควบคุมป้องกันโรคตรวจรักษาโรคเบื้องต้นรวมถึงการรักษาสุขภาพการทำหัตกรรมเบื้องต้น

ประสานงานส่งต่อผู้ป่วยการปรับสภาพบ้านที่เอื ้ออำนวยต่อผู้สูงอายุและทุกกลุ่มวัยเพื่อให้

ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพดีเครือข่ายช่วยในการขับเคลื่อนเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข

เทศบาลตำบลบ้านแฮดกลุ่มกู้ชีพกู้ภัยทต.บ้านแฮดและหน่วยงานที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด

บริษัทSCGบริษัทสยามแก๊สบริษัทเซรามิคผลคือผู้สูงอายุที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการดูแล

เฉพาะรายและผู้สูงอายุที ่มีภาวะพึ่งพิงจำนวน22รายได้รับการดูแลครอบคลุมตามปัญหา

แบบเฉพาะเจาะจงครอบคลุมทุกคน

4	เครือข่ายช่างอาสาชุมชนเครือข่ายการปรับปรุงสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง

การเสริมอุปกรณ์ช่วยบางชนิดให้กับคนพิการผู้สูงอายุโดยการนำรูปภาพมาเป็นสื่อเพื่อสร้าง

ความเข้าใจและสามารถนำไปเป็นแบบอย่างนำไปปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงหรือประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพผู้สูงอายุคนพิการรวมทั้งเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละ

ชุมชนซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันการวัดขนาดไม่ว่าจะเป็นเรื ่องของความกว้างความยาว

ความสูงหรือการวางตำแหน่งของอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆควรเทียบจากตัวคนพิการ

ผู้สูงอายุและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมเช่นการเข็นเก้าอี้ล้อเข็นเข้าประตูซึ่งขนาดความกว้างของประตู
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ก็ต้องกว้างกว่าเก้าอี ้ล้อเข็นเป็นต้นเครือข่ายประกอบด้วยกองช่างเทศบาลตำบลบ้านแฮด

โรงพยาบาลสิรินธรรพ.สต.บ้านแฮดรพ.สต.ขามเปี้ยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมบริษัท

SCGบริษัทสยามแก๊สบริษัทเซรามิคและช่างชุมชนที ่ผ ่านการอบรมนักกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นคณะแพทย์ศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและ

นฤมิตศิลป์พร้อมด้วยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามผลคือมีการปรับสภาพบ้าน

ที่เอื้ออำนวยในการดำเนินชีวิตผู้สูงอายุจำนวน16ราย

โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

จากปัญหาตำบลบ้านแฮดมีการขยายตัวของชุมชนที่เพิ่มขึ้นขาดการวางผังเมืองหรือ

ชุมชนจึงเกิดปัญหาเช่นปัญหาน้ำเน่าเสียปัญหากลิ่นเหม็นปัญหาการขาดแคลนน้ำวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่นสูญหาย

สิ่งเหล่านี้ชุมชนและหน่วยงานภาคส่วนต่างๆจึงมีแนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อมสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนได้แก่สวนป่าชุมชนโดยดำเนินการสำรวจพันธ์ุพืชในป่าชุมชน

ในพื้นที ่กว่า100ไร่ทำข้อตกลงชุมชนในการอนุรักษ์และนำพืชสมุนไพรที ่เกิดในป่าชุมชน

มาแปรรูปเพื่อใช้ในการบำบัดรักษาพยาบาลการจัดการอนุรักษ์แหล่งน้ำชุมชนโดยมีข้อตกลง

ชุมชนในการสำรวจและอนุรักษ์แหล่งน้ำของชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกับหน่วยงานภาครัฐปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนการจัดการ

น้ำเสียที่ขังในชุมชนโดยใช้ระบบน้ำใต้ดินการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรการประชา-

สัมพันธ์การจัดการหน้าบ้านสะอาดเป็นต้น

เทศบาลตำบลบ้านแฮดมีการสำรวจข้อมูลพบครัวเรือนที่มีปัญหาเรื่องการจัดการขยะ

จำนวน137ครัวเรือน(อ้างถึง:www.tcnap.org)มีการจัดตั้งหมู่บ้านจัดการตนเองในเรื่องขยะ

เป็นหมู ่บ้านต้นแบบ3หมู ่บ้านได้แก่บ้านหนองไฮบ้านหนองโง้งและบ้านโนนกล้วยหอม

เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะครบวงจรในชุมชนเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านอื่น

และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนรู้ได้และมีวิทยากรประจำแหล่งเรียนรู้ที่มี

ศักยภาพในการบรรยายนำเสนอให้เกิดองค์ความรู้ผู้ที่สนใจมีการจัดการขยะทุกประเภทโดยมี

ทุนทางสังคมระดับบุคคลได้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านแฮดเข้าไปมีส่วนร่วมในการแนะนำ

ให้ความรู้และส่งเสริมมีการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อให้ประชาชนได้รู ้จักการคัดแยกขยะแต่ละ

ประเภท

นอกจากนั้นเทศบาลตำบลบ้านแฮดได้ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่10

ในการปลูกป่าชุมชนร่วมกันได้แก่ป่านิเวศชุมชนสวนป่าชุมชนป่านิเวศเมืองและชุมชนอีกทั้ง

ยังมีทุนในชุมชนที ่ช ่วยกันขับเคลื ่อนงานเพื ่ออนุร ักษ์จัดการทางด้านสิ ่งแวดล้อมได้แก่

กลุ่มห้องเรียนดินบ้านโนนกล้วยหอมระบบน้ำใต้ดินต้นแบบอีกทั้งยังเชื่อมโยงงานกับวัดในการ

จัดทำวัดส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมีการจัดการจัดตั้งโฮมสเตย์รักษ์โลกรักสิ่งแวดล้อม

ทุกหมู่บ้านร้านค้าเสี่ยงทายธนาคารขยะเพื่อการแบ่งปันเทศบาลตำบลบ้านแฮดได้มีการจัดการ

กับตลาดเทศบาลอันเป็นสาเหตุให้เกิดน้ำเสียขยะและกลิ่นอันก่อให้เกิดเหตุรำคาญโดยการจัดตั้ง

ตลาดสดรักษ์สิ่งแวดล้อมร้านค้าลดการใช้ถุงพลาสติกร้านอาหารต้นแบบ3RSอีกทั้งยังสร้าง

จิตอาสาในการขับเคลื่อนงานและเป็นต้นแบบในการจัดการขยะในโรงเรียนได้แก่กลุ่มเยาวชนอาสา

จัดการขยะในโรงเร ียนสิ ่งท ี ่ได ้ทำให้ประชาชนในตำบลบานแฮดรู ้จ ักการคัดแยกขยะ

ปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนโดยการสร้างจิตอาสาเกิดสวนป่าชุมชนที่มีต้นไม้หลากหลาย

เป็นพื้นที่สีเขียวและสามารถต่อยอดในการดำเนินงานต่อไปได้แก่เส้นทางการเดินป่าสวนป่าสมุน

ไพรชุมชนและทำให้ปริมาณขยะในตำบลบ้านแฮดลดน้อยลง(อ้างถึง:RECAP)

บทบาทหน้าที่เครือข่ายการดำเนินงาน ดังนี้ 

4	เทศบาลตำบลบ้านแฮดร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

4	จังหวัดขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแฮดให้การสนับสนุนด้าน

วิทยากรให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพเพื่อผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลบ้านแฮดเป็นที่

ยอมรับของตลาดเช่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าเป็นสินค้าOtopให้คำแนะนำสถานที่โรงงาน

จำหน่ายวัตถุดิบที่ราคาถูกได้มาตรฐานเพื่อลดต้นทุนการผลิตของชุมชนส่งเสริมสถานที่จำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ชุมชนนอกจากนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแฮดเป็นคณะกรรมการร่วมกับ

ชุมชนในการเก็บข้อมูลตำบล(TCNAP)การประเมินทุนและศักยภาพชุมชนเป็นทีมในการ

การอบรมเพิ่มขีดและศักยภาพวิทยากรชุมชน

4	กระทรวงแรงงานโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค6ขอนแก่นเป็นสถานที่

จัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพและสนับสนุนงบประมาณในการอบรมสำหรับชุมชน(แหล่ง

เรียนรู้)เพื่อให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในการพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์ในชุมชนตรงกับความต้องการ

ในตลาดมากเช่นอาชีพตัดเย็บการจักรสานการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุในชุมชน
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4	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสนับสนุนงบการจัดทำโครงการและงบประมาณ

ต่างๆประชาชนในชุมชนได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม

4	สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่10เป็นทีมวิทยากรให้คำแนะนำแหล่งเรียนรู้การบริหาร

จัดการขยะอย่างครบวงจรสนับสนุนการต่อยอดนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน

4	โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเปี้ย

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแฮดร่วมดำเนินการการเก็บข้อมูลตำบล(TCNAP)การ

วิจัยชุมชน(RECAP)การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อให้เกิดการนำใช้ข้อมูลร่วมกันในการแก้ไข

ปัญหา

4	สำนักเกษตรอำเภอบ้านแฮดสนับสนุนบุคลากรในการให้ความรู้สำหรับแหล่งเรียนรู้

เกษตรกรรมยั่งยืนระบบเศรษฐกิจชุมชน

การดำเนินงานร่วมกันของเครือข่าย ดังนี้ 

4	เครือข่ายหมู่บ้านจัดการขยะครบวงจร/ชุมชนปลอดขยะหมู่บ้านบริหารจัดการขยะ

ครบวงจรเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้และกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร

มีชุมชนคัดแยกขยะแหล่งเรียนรู้สวนป่าชุมชนแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนดินแหล่งเรียนรู้สร้างอาชีพ

ผู้พิการแหล่งเรียนรู้เครือข่ายชุมชนเพื่อการแบ่งปันแหล่งเรียนรู้เกษตรไฮเทคและแหล่งเรียนรู้

เกษตรผสมผสาน

4	เครือข่ายสวนป่าชุมชนเครือข่ายบ้านขามเปี้ยบ้านโนนกล้วยหอมซึ่งจะช่วยกันดูแล

ร่วมกันรักษาพืชพันธุ์ต้นไม้นานาชนิดไว้เพื่อเป็นมรดกของลูกหลานและให้ประชาชนได้ใช้

ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างคุ้มค่ามากที่สุดแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมสุขภาพชุมชนองค์กรชุมชนที่มี

แหล่งเรียนรู้อนุรักษ์พืชสมุนไพรแหล่งเรียนรู้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกแหล่งเรียนรู้

เครือข่ายบ่มเพาะวัฒนธรรมบนวิถีอีสาน

4	 เครือข่ายโรงเรียนZerowasteschoolโรงเรียนเทศบาลบ้านแฮดโรงเรียน

หนองไฮขามเปี้ยโรงเรียนประชาพัฒนาเป็นเครือข่ายแหล่งศึกษาในคัดแยกขยะและการบริหาร

จัดการขยะให้กับเด็กนักเรียนครูและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กปฐมวัยในโรงเรียน

การเรียนรู้การส่งเสริมการลดโลกร้อน(E-coschool)

4	เครือข่ายกลุ่มสร้างรายได้จากสิ่งประดิษฐ์รีไซเคิลเป็นการนำขยะรีไซเคิลที่ได้รับ

บริจาคเพื่อนำมาผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในงานต่างๆเพื่อสร้างรายได้กลุ่มสร้างอาชีพ

คนพิการกลุ่มแปรรูปวัสดุท้องถิ่นกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าโรงเรียนผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุ

4	เครือข่ายโฮมสเตย์รักษ์โลกรักสิ่งแวดล้อมเป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกโฮมสเตย์

ตำบลบ้านแฮดมีการคัดแยกขยะในครัวเรือนให้นักท่องเที่ยวรู้จักการคัดแยกขยะเพื่อนำมาใช้

ประโยชน์ต่อได้มีเครือข่ายกลุ่มจิตอาสาชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้านศูนย์รวมใจ

สุขภาพชุมชนศูนย์จัดการเครือขายกู้ชีพชุมชนแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์พืชสมุนไพรแหล่งเรียนรู้

แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกแหล่งเรียนรู้เครือข่ายบ่มเพาะวัฒนธรรมบนวิถีอีสานสวนป่า

ชุมชนสร้างสุขรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนโฮมสเตย์รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อมทุกหมู่บ้านป่านิเวศ

เมืองและชุมชนหมู่บ้านบริหารจัดการขยะครบวงจรในชุมชน

4	เครือข่ายวัดส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นเครือข่ายวัดต้นแบบในการจัดการ

สุขภาพและการจัดการสิ ่งแวดล้อมของตำบลบ้านแฮดมีการรักษาโรคด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน

มีการควบคุมป้องกันยุงลายในวัดมีการจัดการขยะน้ำเสียในวัดเป็นต้น
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ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

999หมู่8ตำบลชมภูอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่50140

โทรศัพท์0-5342-0779โทรสาร0-5342-0024

ประชากร  

7,307คน(ชาย3,494คนหญิง3,813คน,ข้อมูลเดือนก.พ.2561)

พื้นที่ 

13.32ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน9หมู่บ้านและ1ชุมชน)

รายได้ 

25,409,601.48บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

8,384,582บาท

คณะผู้บริหาร 

1.นายธวัชชัยแก้ว   นายกเทศมนตรีตำบลชมภู

2.นายประทวนมหายศ ประธานสภาเทศบาลตำบลชมภู

3.จ.ส.ต.ประสิทธิ์บัวเต้า ปลัดเทศบาลตำบลชมภู

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน11คน

หญิงจำนวน1คน





เทศบาลตำบลชมภู  
   อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
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เทศบาลตำบลชมภู ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากอำเภอ

สารภีประมาณ4กิโลเมตรและอยู่ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ15กิโลเมตร

มีเนื ้อที ่ประมาณ13.32ตารางกิโลเมตร(ประมาณ9,579ไร่)ครอบคลุม9หมู ่บ้านและ

1ชุมชนมีประชาชนทั้งสิ้นประมาณ7,300คนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่โดยมี

อาชีพรองเป็นอาชีพรับจ้าง

สำหรับการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคมเทศบาลตำบลชมภูมีวิสัยทัศน์

ที ่จะ	“เป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และเป็นหน่วยงานที่เชื ่อมโยง	สร้างเครือข่าย			

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	ภาคประชาชน	ภาคประชาสังคม	และภาคเอกชน”โดยมุ่ง

บูรณาการการทำงานทรัพยากรบุคคลงบประมาณและองค์ความรู้กับเครือข่ายเพื่อนำมาพัฒนา

ท้องถิ่นด้านต่างๆซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลได้ร่วมงานกับเครือข่ายดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นมาแล้ว

7ด้านได้แก่1)ด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูม ิป ัญญาท้องถิ ่น

2)ด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีว ิต3)ด้านความมั ่นคงและการป้องกันบรรเทา

สาธารณภัย4)ด้านเศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยว5)ด้านโครงสร้างพื้นฐาน6)ด้านการ

อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ7)ด้านการบริหารจัดการ

ทั่วไป

1. ในการบริหารจัดการโครงการเทศบาลตำบลชมภูทำหน้าที่ประสานเครือข่ายและส่ง

เสริมสนับสนุนแต่ละเครือข่ายให้ทำงานร่วมกันโดยมีรูปแบบและวิธีการสร้างเครือข่ายดังต่อไปนี้

2. แต่งตั้งตัวแทนเครือข่ายเป็นคณะกรรมการในการบริหารจัดการเรื่องต่างๆ

3. อุดหนุนงบประมาณเพื่อให้เครือข่ายมีทุนในการบริหารจัดการโครงการ

4. รับสมัครจิตอาสาและพัฒนาอบรมให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ

5. ประสานงานโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

และมีศักยภาพ

6. กระจายอำนาจให้แก่ชุมชนกลุ่มและเครือข่ายในการดำเนินงานโดยตนเอง

7. เข้าร่วมและเป็นคณะกรรมการในชมรม/กลุม่ต่างๆเพ่ือมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน

8. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรของชุมชนด้วยตนเอง

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ	ด้านการเสริมสร้าง		

เครือข่ายรัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	ของเทศบาลตำบลชมภู	ได้แก่	

โครงการเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุตำบลชมภู 

โครงการนี้มีที่มาจากจำนวนผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลชมภูที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีนับตั้งแต่

ปีพ.ศ.2557เป็นต้นมาจนมีความเป็นไปได้ว่าพื้นที่เทศบาลจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

อันใกล้ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าผู้สูงอายุมักมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ได้ง่ายกว่าช่วงวัยอื่นๆรวมถึงมีโรคประจำของช่วงวัยนี้อยู่ไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน

ข้อต่อเสื ่อมหรือความดันโลหิตที ่อาจจะนำไปสู ่อาการทุพพลภาพและไม่สามารถใช้ชีว ิต

ด้วยตนเองได้จากแนวโน้มดังกล่าวเทศบาลตำบลชมภูจึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและ

ประชาสังคมเพื่อค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาจนเกิดเป็น“เครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพ  

ผู้สูงอายุตำบลชมภู”ขึ้นโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิต

ที่ดี

เครือข่ายทั้งหมดที่เข้ามาร่วมกับโครงการนี้ได้แก่

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่องค์การ

บริหารส่วนตำบลช่วงเปาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักจังหวัดลำพูนเทศบาลตำบลบ้านหลวง

เทศบาลตำบลแม่แรงจังหวัดลำพูนเทศบาลตำบลยางเนิ้งและเทศบาลตำบลในพื้นที่อำเภอสารภี

อีก11แห่ง

2. หน่วยงานราชการและรัฐว ิสาหกิจได้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉ ินแห่งชาติ

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

บ้านท่าต้นกวาวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านพญาชมภูโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนาสถาบัน

พัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสารภีและศูนย์ศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)อำเภอสารภี

3. หน่วยงานมหาชนและเอกชนได้แก่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะสถานบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการบริษัทนิ่มซี่เส็งกรุ๊ป

จำกัดบริษัทโทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่นจำกัด(มหาชน)(ดีแทค)และบริษัทดูโฮมจำกัด

(มหาชน)
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4. ภาคประชาสังคมได้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชมภูผู้นำชุมชนชมรมผู้สูงอายุ

ตำบลชมภูสภาวัฒนธรรมตำบลชมภูและปราชญ์ล้านนา

กิจกรรมหลักที่เครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการมีดังต่อไปนี้

1. จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุตำบลชมภูเพื่อนำผู้สูงอายุเข้ามาเรียนรู้ทักษะและ

กิจกรรมต่างๆที่จำเป็นโดยได้เครือข่ายต่างๆที่มีความรู้เข้ามาช่วยกันจัดหลักสูตรให้

2. จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุด้านต่างๆได้แก่ด้านสาธารณสุขด้านการศึกษา

ด้านการเลี้ยงชีพด้านสังคมรวมถึงด้านการเมือง

3. ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุรวมถึงผู้พิการในชุมชน

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ

5. จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

6. การสนับสนุนเงินทุนและทรัพยากรอื่นให้เทศบาลนำมาใช้ดำเนินการฯลฯ

ผลจากการดำเนินโครงการนี้คือการที่ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพจิตใจ

และสังคมโดยมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุให้การดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือทำให้ผู้สูงอายุ

ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สำหรับกิจกรรมต่อยอดโครงการนี้ทางเทศบาลได้วางแผนร่วมกับศูนย์บริการผู้พิการ

โรงพยาบาลบวรพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลชมภูและมหาวิทยาลัยแม่โจ้

นำเทคโนโลยีคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุผ่านโปรแกรมประยุกต์(applicationsoftware)มาใช้

นอกจากนั้นยังวางแผนจัดทำระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(longtermcare)

ให้แก่ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน-ติดเตียงโดยให้ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเป็น

รายคนและจะจัดให้มีคลินิกผู้สูงอายุด้วย



โครงการด้านบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนของเทศบาลตำบลชมภู 

พื้นที ่เทศบาลตำบลชมภูเป็นพื้นที ่หนึ ่งที ่ประสบปัญหาเกี ่ยวกับน้ำค่อนข้างมากและ

หลากหลายรูปแบบประกอบด้วยปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคทั้งในชีวิต

ประจำวันและในการเกษตรกรรมโดยปัญหานี้ก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2557และรุนแรงขึ้นในปี

พ.ศ.2558-2559ที ่ถูกซ้ำเติมโดยวิกฤตภัยแล้งและปัญหาที ่เกิดจากปริมาณน้ำมากเกินไป

จนกลายเป็นอุทกภัยที่จะมาเยือนประชาชนในพื้นที่ทุกปีนอกจากนั้นยังมีปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับ

แหล่งน้ำอย่างปัญหาวัชพืชผักตบชวาเป็นต้น

ผลจากปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดอุปสรรคในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของ

ประชาชนในพื้นที่พืชผลทางการเกษตรเสียหายไม่สามารถนำมาจำหน่ายได้และเกิดความขัดแย้ง

ทะเลาะวิวาทในหมู่ประชาชนเพราะจำเป็นต้องแย่งชิงแหล่งน้ำกันเอง

เพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้ทางเทศบาลตำบลชมภูจึงได้จัดทำโครงการขึ้นมาจำนวนหนึ่ง

โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนและประชาสังคมเพื่อให้เกิดการระดม

ความรู ้เทคโนโลยีงบประมาณและทรัพยากรมาใช้แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพโดยมี

จุดประสงค์เพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติต่างๆและเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในพื้นที่

ของตนและพื้นที่ใกล้เคียงในอนาคตโดยมีดังต่อไปนี้

โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยแบบบูรณาการ

โครงการนี้เป็นโครงการที่เทศบาลตำบลชมภูดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและ

ปัญหาอุทกภัยโดยต่อยอดมาจากนวัตกรรมการป้องกันและบรรเทาภัยแล้งแบบบูรณาการตาม

โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายดังต่อไปนี้

 4 ศึกษาข้อมูลการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนโดยการไปศึกษาดูงานร่วมกับกลุ่มผู้นำชุมชน

และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง

 4 ร ่วมกับกลุ ่มจ ังหว ัดภาคเหนือตอนบน1สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื ่อเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำโดยนำ

เทคโนโลยีอย่างโปรแกรมไลน์และระบบเสียงไร้สายของเทศบาลเข้ามาช่วยแจ้งข่าว
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รายงานสถานการณ์และเตือนภัยให้ประชาชนทราบระยะเวลาและภาวะที่จะเกิด

อุทกภัย

โครงการประชารัฐร่วมใจคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวา

โครงการนี้ดำเนินการเมื่อเดือนกรกฎาคมพ.ศ.2560เป็นโครงการที่เทศบาลตำบลชมภู

ดำเนินการเพื ่อแก้ปัญหาวัชพืชในแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างผักตบชวาซึ ่งถึงแม้ว่าปัญหานี ้

จะเป็นปัญหาทั่วไปที่แหล่งน้ำหลายแห่งในประเทศไทยต้องเผชิญแต่โครงการนี้ก็แสดงให้เห็น

การดำเนินการที่ส่งเสริมเครือข่ายของทางเทศบาลได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ทางตำบลชมภูเอง

ยังได้รับเลือกให้เป็นตำบลต้นแบบในการดำเนินโครงการกำจัดวัชพืชผักตบชวาในแหล่งน้ำ

ด้วยกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายดังต่อไปนี้

 4 เทศบาลเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการทำหน้าที่ประสานงานสนับสนุนงบ

ประมาณบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์

 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36สำนักงานพัฒนา

ภาค3และสำนักงานชลประทานที่1จังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนรถขุดดินเรือและ

บุคลากร

 4 ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลชมภูและกลุ่มผู้ใช้น้ำอำเภอสารภี

ดำเนินการขุดลอกผักตับชวา

 4 บริษัทนิ่มซี่เส็งกรุ๊ปจำกัดการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอสารภีและกลุ่มแม่บ้าน

สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

โครงการทำปุ๋ยอินทรีย์ด้วยผักตบชวา

โครงการนี้เป็นโครงการต่อยอดจากโครงการประชารัฐร่วมใจคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวา

โดยมุ่งเน้นการนำผักตบชวาที่ถูกขจัดจากแห่งน้ำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์โดยกิจกรรมที่ดำเนินการ

ร่วมกับเครือข่ายดังต่อไปนี้

 4 เทศบาลเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการทำหน้าที่ประสานงานสนับสนุน

งบประมาณบุคลากรและเครื่องจักร

 4 บริษัทวีพีเอฟกรุ๊ป(1973)จำกัดสนับสนุนมูลสัตว์100กระสอบ

 4 ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมดำเนินการจัดทำปุ๋ยจากผักตบชวา

นอกจากโครงการแล้วทางเทศบาลตำบลชมภูยังได้ไปร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรน้ำที่จัดร่วมกับพื้นที่อื่นๆโดยมีหน่วยงานเครือข่ายเข้ามาร่วมงานด้วยเช่นกิจกรรม

ไหว้ผีเหมืองฝายพญาคำซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์แหล่งน้ำอุปโภค

บริโภคแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำและลดปัญหาการแย่งน้ำใช้ในพื้นที ่โดยเทศบาลตำบลชมภู

ได้ร่วมกับผู้นำชุมชนตัวแทนประชาชนพื้นที่หมู่8ตัวแทนผู้ใช้น้ำตำบลชมภูตัวแทนหัวหน้าเหมือง

ฝายพญาคำกรมชลประทานเขต1เชียงใหม่กองกำลังรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่

ตัวแทนโครงการสปาร์กยูโรงเรียนสารภีพิทยาคมและเทศบาลลุ่มน้ำฝายพญาคำ8เทศบาล

ร่วมกันวางแผนจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องเหมืองฝาย

ผลจากการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆดังกล่าวตามการรายงานของทางเทศบาล

ตำบลชมภูได้กล่าวว่าสามารถแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำได้การบริหารจัดการสารธารณภัย

มีประสิทธิภาพชุมชนได้รับการบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวสถานการณ์น้ำที่มีประโยชน์ต่อการดำรง

ชีวิตและการประกอบอาชีพรวมถึงได้รับความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้วย

ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ

เทศบาลตำบลชมภูได้ระบุปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จของโครงการต่างๆว่าเกิดจาก

การทำงานร่วมกับเครือข่ายที่มีศักยภาพและความสามารถเฉพาะด้านที่มีความพร้อมในการนำ

ประสบการณ์ความรู้เทคโนโลยีงบประมาณและทรัพยากรมาเติมเต็มกิจกรรมต่างๆร่วมกับทาง

เทศบาลนอกจากนั้นผู ้บริหารของเทศบาลยังมีความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายต่างๆทำให้

เครือข่ายเกิดความไว้วางใจความเชื่อมั่นและความเต็มใจที่จะสนับสนุนเทศบาลอย่างต่อเนื่อง





�56

รางวัลพระปกเกล้า’ 61 

�5�

ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

99หมู่ที่3ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูน

โทรศัพท์0-5309-6011โทรสาร0-5309-6011

ประชากร  

2,448คน(ชาย1,209คนหญิง1,239คน)

พื้นที่ 

531.921ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ332,450ไร่(ครอบคลุมจำนวน4ชุมชน)

รายได้ 

13,370,339.30บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

12,732,035.62บาท

คณะผู้บริหาร 

1. นายชุมพรมะโน  นายกเทศมนตรีตำบลก้อ

2.นายสุนทรมหานิล  ประธานสภาเทศบาลตำบลก้อ

3.นางสาวจตุพรจาตา ปลัดเทศบาลตำบลก้อ

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน6คน

หญิงจำนวน6คน





เทศบาลตำบลก้อ  
   อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
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เทศบาลตำบลก้อ เป็นเทศบาลขนาดเล็กตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิงวิสัยทัศน์ของ

เทศบาลคือ“อนุรักษ์ธรรมชาติส่งเสริมการเกษตรเพิ ่มพูนคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง”มีแนวคิดการบริหารงานที่มุ ่งเน้นประเด็นสวัสดิการและคุณภาพชีวิตใน

ประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก

พื้นที่บริหารงานของเทศบาลตำบลก้อมีประมาณ532ตารางกิโลเมตรครอบคลุม4ชุมชน

มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ2,500คนประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมงพื้นบ้านเป็นส่วนใหญ่

ในการบริหารงานด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคม

ผู้บริหารของเทศบาลได้กำหนดทิศทางการบริหารงานโดยยึดหลักการประสานและเชื่อมโยงกลุ่มคน

องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่าย

เพื่อริเริ่มความร่วมมือการตัดสินใจและร่วมดำเนินงานเพื่อท้องถิ่นบนฐานความสัมพันธ์แบบ

ร่วมมือกันแบ่งงานกันทำตามความถนัดแลกเปลี่ยนทรัพยากรเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร

ซึ่งกันและกันและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในเครือข่ายกันอย่างชัดเจนเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน

ตัวแบบ(model)การบริหารงานเครือข่ายที ่เทศบาลตำบลก้อนำมาใช้ประกอบด้วย

3ตัวแบบได้แก่

1. การบริหารงานระบบเครือข่ายการด้วยการปรึกษาหารือ (consultative model)

เป็นตัวแบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรเอกชนเข้ามาสะท้อน

ความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดการปัญหาของท้องถิ่นโดยเทศบาลจะรวบรวมความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปจัดทำเป็นแผนชุมชนและแผนการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

2. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคมด้วยการกระจายอำนาจ 

(decentralized model) ตัวแบบนี้สนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมตัวกันเพื่อจัดการกับปัญหา

ต่างๆที ่เกิดขึ ้นในชุมชนด้วยตัวเองโดยทางเทศบาลจะทำหน้าที ่เป็นผู ้อำนวยความสะดวก

(facilitator)รวมถึงกระตุ้นและจูงใจให้ภาคประชาชนดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การบริหารงานระบบเครือข่ายร่วมปฏิบัติการ (collaborative model) เป็นตัวแบบ

ที่อาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนให้เข้ามาทำงานร่วมกัน

อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการร่วมกันโดยมีการกำหนดหน้าที่

ความรับผิดชอบแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนในตัวแบบนี้เทศบาลจะมีบทบาทเป็นผู้ประสานการปฏิบัติ

งานของเครือข่าย(integrator)เพื่อช่วยให้เครือข่ายขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้อง

กับเป้าหมายร่วม

รูปแบบการร่วมมือกับเครือข่ายของเทศบาลประกอบด้วย1)การร่วมมืออย่างเป็นทางการ

โดยมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ที่ถือเป็นพันธสัญญาที่บังคับใช้ร่วมกันในหมู่

เครือข่ายและ2)การร่วมมือกันอย่างไม่เป็นทางการภายใต้โครงการร่วมต่างๆการร่วมมือ

รูปแบบนี้จะไม่มีการจัดทำMOUร่วมกันจะมีเพียงการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆในหมู่เครือข่าย

เช่นส่งบุคลากรเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยน

ความรู้ทางวิชาการเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารต่างๆ

หน่วยงานที่เข้ามาเป็นเครือข่ายของเทศบาลตำบลก้อในปัจจุบันได้แก่หน่วยงานราชการ

หน่วยงานเอกชนองค์กรภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงและ

พื้นที่อื่นๆ

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้าง		

เครือข่าย	รัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	ของเทศบาลตำบลก้อ	ได้แก่	

ศูนย์พญ๋า (โครงการส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น   
สู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน บนความพอเพียง) 

โครงการนี้มีที่มาจากความต้องการแก้ปัญหาความไม่มั่นคงของสิทธิในที่ดินทำกินและ

ที่อยู่อาศัยปัญหาหนี้สินสะสมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและปัญหาความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสภาวะทางเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่

อย่างต่อเนื่อง

ผู้ที่ริเริ่มแก้ปัญหาเหล่านี้คือกลุ่มหญิงชาวบ้านในตำบลก้อที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน4กลุ่มได้แก่กลุ่มทอผ้ากลุ่มปลาย่างรมควันกลุ่มแปรรูปผลไม้และกลุ่มตัดเย็บผ้าบาติก

โดยทางกลุ่มได้เสนอให้ฟื้นวิถีการปลูกฝ้ายและการผลิตผลิตภัณฑ์จากฝ้ายที่แต่เดิมเคยเป็น

วิถีเกษตรกรรมและหัตถกรรมหลักของชุมชนตำบลก้อขึ้นมาใหม่
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ในขั้นตอนนี้เองที่เทศบาลตำบลก้อได้เข้ามาวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนนำไป

ก่อตั้งศูนย์กลางพัฒนาอาชีพในนาม“ศูนย์พญ๋า”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์จัดจำหน่ายสินค้า

ที่ผลิตโดยกลุ่มอาชีพต่างๆและเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านอาชีพและส่งเสริมให้ครัวเรือน

มีการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพและก่อให้เกิดรายได้

อย่างต่อเนื ่องรวมถึงพัฒนาทักษะความรู ้และความสามารถด้านการผลิตการตลาดและ

การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชนต่อไป

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพเทศบาลตำบลก้อจึงได้ประสาน

เครือข่ายภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนทั้งภายในและภายนอกพื้นที่เข้ามาร่วมดำเนินการ

ในด้านต่างๆโดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

1. เทศบาลตำบลก้อ ทำหน้าที ่เป็นศูนย์กลางประสานงานเครือข่ายให้เข้ามาประชุม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนะบริหารกิจกรรมและวางระบบงานรวมทั้งสนับสนุนงานธุรการ

และงบประมาณในการจัดฝึกอบรมและเป็นทุนดำเนินการในรูปกองทุนหมุนเวียน

2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่งและวิสาหกิจชุมชนตำบลก้อทำหน้าที่

บริหารงานศูนย์โดยมีเทศบาลตำบลก้อสนับสนุนงบประมาณให้คำแนะนำและตรวจสอบ

ความถูกต้องในการดำเนินงานโดยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมาทำหน้าที่

ตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่าย

3. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ทำหน้าที่รับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้แก่กลุ่มอาชีพ

ที่เข้าร่วมโครงการ

4. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลี ้ ทำหน้าที ่พิจารณากลไกตลาดแนะนำช่องทาง

การจำหน่ายการส่งเสริมอาชีพและเป็นที่ปรึกษา

5. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจัดทำMOU

ร่วมกับเทศบาลตำบลก้อเพื่อทำหน้าที่จัดอบรมให้ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือ

ด้านการพัฒนาการผลิตดของกลุ่มอาชีพส่งเสริมด้านการตลาดเงินทุนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

รวมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการจัดส่งสินค้าและการเชื่อมโยงองค์ความรู้ดังที่ปรากฏออกมา

ในรูปของการออกแบบผลิตภัณฑ์จากฝ้ายและการสร้างตราสินค้า“ภูก้อ” 

6. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลี้ สำนักงานแรงงาน

จังหว ัดลำพูน ศูนย์เร ียนรู ้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา   

บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพทำหน้าที่จัด

ฝึกอบรมเพื ่อเพิ ่มทักษะของกลุ ่มอาชีพในด้านการพัฒนาและเพิ ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยใช้

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเป็นฐานและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นส่งเสริมให้ผลิต

ผลิตภัณฑ์โดยใช้สีฝ้ายตามธรรมชาติและใช้ฝ้ายอินทรีย์

7. เทศบาลตำบลวังดินสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์รวมทั้งจัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านตลาดประชารัฐของเทศบาล

8. อุทยานแห่งชาติแม่ปิง สนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าโดยจัดจุดจำหน่ายบริเวณ

น้ำตกก้อหลวงแก่งก้อและจุดประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

การดำเนินโครงการนี้มีผลให้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนในเขตเทศบาลตำบล

ก้อเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกโดยพิจารณาได้จากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นำมา

ร่วมโครงการอาทิผ้าถุงที่แต่เดิมราคาผืนละ1,500บาทเมื่อนำมาร่วมโครงการและเปลี่ยน

วัตถุดิบในการผลิตเป็นฝ้ายธรรมชาติก็ทำให้ราคาเพิ ่มขึ ้นเป็นผืนละ4,500บาทเป็นต้น

เมื่อมูลค่าผลิตภัณฑ์สูงขึ้นก็ส่งผลให้รายได้ของผู้คนในชุมชนที่ได้รับจากการขายสูงขึ้นตามไปด้วย

โดยทางเทศบาลได้ให้ข้อมูลว่าสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มจาก100บาทต่อวัน

เป็น150บาทต่อวันส่วนรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนก็มีมากกว่ารายจ่ายอยู่ร้อยละ9.17นอกจากนั้น

โครงการนี้ยังส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งพาคนเองทางเศรษฐกิจได้
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ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส   
(โครงการคนบ้านก้อห่วงใย ใส่ใจชุมชน สู่สังคมคุณภาพ) 

โครงการนี ้เกิดจากการเพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่องของผู้สูงอายุผู ้พิการและผู้ป่วยจิตเวช

(โดยเฉพาะที่เป็นโรคซึมเศร้า)ในพื้นที่ซึ่งการเพิ่มขึ้นนี้ทางเทศบาลเล็งเห็นว่าจะนำไปสู่ปัญหา

ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและการบริการของรัฐได้เทศบาลจึงจัดทำโครงการนี้

เพื่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้

กลุ่มเป้าหมายทั้งสามกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถเข้าถึงสวัสดิการและบริการต่างๆได้อย่าง

เท่าเทียมโดยมีแนวทางการดำเนินงานดังต่อไปนี้

1. วางนโยบายสาธารณะโดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานต่างๆได้แก่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลก้อชมรมอาสาสมัตรมูลฐานตำบลก้อมหาวิทยาลัย

เกษมบัณฑิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่52จังหวัดลำพูน

2. จัดทำระบบฐานข้อมูลโดยการสำรวจข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์กลุ่มเป้าหมาย

ทั้งสามกลุ่มในพื้นที่นำมาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม

ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลนำเข้าเทศบัญญัติและแผนดำเนินงานต่อไป

3. จัดระบบบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานโดยการจัดให้มีระบบช่วยเหลือดูแลที่บ้านของ

กลุ ่มเป้าหมายจัดระบบลงเยี ่ยมกลุ ่มเป้าหมายที่บ้านมีระบบขนส่งและมีช่องทางพิเศษให้

กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการ

4. เปิดพื้นที่สาธารณะให้กลุ่มเป้าหมายได้ทำกิจกรรมทางสังคมต่างๆอย่างออกกำลังกาย

เล่นดนตรีพื้นถิ่นถ่ายทอดภูมิปัญญาที่โดยใช้สถานที่ของวัดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)

5. จัดสวัสดิการด้านสาธารณสุขได้แก่การจัดหากายอุปกรณ์และบริการรถฉุกเฉิน

6. ปรับสภาพสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตของกลุ่มเป้าหมายได้แก่การปรับสภาพ

ที่อยู่อาศัยและพื้นที่สาธารณะให้แก่ผู้พิการการสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสและการจัดสิ่งอำนวย

ความสะดวกเวลาเดินทางมาติดต่อราชการ

7. พัฒนาศักยภาพและเสริมพลังให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้แก่การฝึกอบรมด้านอาชีพ

การถ่ายทอดภูมิปัญญาการสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุการจ้างงานผู้พิการและการจัดตั้งกองทุน

หรือสวัสดิการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย

จากแนวทางดังกล่าวทางเทศบาลได้ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและ

ภาคประชาสังคมเข้ามาร่วมดำเนินโครงการในลักษณะของเครือข่ายโดยมีการแบ่งหน้าที ่

การดำเนินงานหลักๆดังต่อไปนี้

1. ด้านการบริหารโครงการและเครือข่ายเทศบาลตำบลก้อทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการและ

ติดตามประเมินโครงการและเป็นศูนย์กลางประสานงานและจัดทำแผนการดำเนินงานระหว่าง

เครือข่ายรวมทั้งทำหน้าที่จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและจัดอบรมกลุ่มเป้าหมายร่วมกับเครือข่าย

2. ด้านการช่วยเหลือและเยี่ยมที่อยู่อาศัยกลุ่มเป้าหมาย  

 2.1 ชมรมผู ้สู งอายุชมรมอาสม ัครสาธารณสุขมูลฐานท ีมผู ้ช ่วยเหล ือดูแล

(caregiver)และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลก้อทำหน้าที่จัดการ

ประวัติและข้อมูลสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเป้าหมายณที่อยู่

อาศัยเพื่อประเมินความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวัน(ADL)ทำแผนดูแล

(careplan)

 2.2 บ ้านพ ักเด ็กและครอบคร ัวศูนย ์ เร ียนรู ้การพ ัฒนาสตร ีและครอบคร ัว

เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถจังหวัดลำพูนและสำนักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์สนับสนุนเงินสงเคราะห์แก่กลุ่มเป้าหมาย

3. ด้านการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสถานที่ราชการ  

 3.1 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สภาองค์กรชุมชนสนับสนุนงบ

ประมาณค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะกับลักษณะการใช้

ชิวิตประจำวันของกลุ่มเป้าหมาย

 3.2 เทศบาลตำบลก้อปรับพื้นที ่สาธารณะและจัดสร้างสิ ่งอำนวยความสะดวกแก่

กลุ่มเป้าหมายณสำนักงานของตนเองอาทิจัดดทำที่จอดรถห้องน้ำทางลาด

และราวจับสำหรับคนพิการเป็นต้น
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4. ด้านการให้ความรู้ทางวิชาการและการดูแลสุขภาพ  

 4.1 โรงพยาบาลประจำตำบลก้อร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานมีหน้าที่

ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้การดูแลและช่วยเหลือทางร่างกายและจิตใจของ

กลุ่มเป้าหมายและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

 4.2 มูลนิธิธรรมปกรณ์ทำหน้าที่สนับสนุนกายอุปกรณ์

 4.3 เทศบาลตำบลก้อจัดหาช่องทางเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐสนับสนุนงบประมาณผ่าน

กองทุนหลักประกันสุขภาพและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์อื่นๆ

อาทิบุคลากรสถานที่รถการแพทย์ฉุกเฉินเป็นต้น

5. ด้านการส่งเสริมอาชีพ การจ้างงาน และรายได้แก่กลุ่มเป้าหมายกรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพ

ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการทำงานและบริษัทโฮยาออปติคส์(ประเทศไทย)จำกัด

สนับสนุนงบประมาณในการจ้างงานคนพิการ

ผลจากการดำเนินโครงการนี ้คือกลุ ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตดีขึ ้นสามารถเข้าถึง

สวัสดิการและการบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ในการดำรงชีวิต

ของตนเองและครอบครัวส่วนหนึ่งของความสำเร็จดังกล่าวสามารถสะท้อนได้จากผลการประเมิน

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเมื่อปีพ.ศ.2560ที่พบว่าผู ้สูงอายุมีพฤติกรรม

สุขภาพที ่พึงประสงค์เพิ ่มขึ ้นร้อยละ17.15ผู ้พิการและผู ้สูงอายุสามารถเข้าถึงสิ ่งอำนวย

ความสะดวกได้ร้อยละ100ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวได้รับบริการครบถ้วนร้อยละ100และ

มีผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่มีสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

เพิ่มขึ้นร้อยละ36.9นอกจากนั้นเทศบาลตำบลก้อยังได้รับรางวัลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ที ่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560ในด้านการลดความเหลื่อมล้ำและ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตจากโครงการนี้

จากรูปแบบการทำงานร่วมกับเครือข่ายในทั้งสองโครงการทำให้เห็นว่าเทศบาลตำบลก้อ

ได้นำตัวแบบการบริหารงานเครือข่ายแบบcollaborativemodelมาประยุกต์ใช้โดยพิจารณา

ได้จากการเปิดให้ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามาดำเนินงานร่วมกันโดยมีการแบ่ง

หน้าที่ชัดเจนโดยทางเทศบาลทำหน้าที่คอยประสานงานสนับสนุนงบประมาณรวมถึงทรัพยากร

ด้านอื่นๆเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและส่วนหนึ่งของ

การดำเนินการ

จากผลการดำเนินการโครงการทั้งสองแสดงให้เห็นความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือกัน

ระหว่างเทศบาลตำบลก้อกับบรรดาเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนและประชาสังคมที่ช่วยกันระดม

ทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมีไม่ว่าจะเป็นสถานที่ดำเนินการงบประมาณบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทางชุดความรู้ทั ้งสากลและพื้นถิ่นรวมถึงทรัพยากรอื่นๆเช่นอุปกรณ์ทางการแพทย์

วัตถุดิบธรรมชาติฯลฯเข้ามาช่วยให้โครงการทั้งสองบรรลุผลทำให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ทั ้งกลุ ่มอาชีพผู ้สูงอายุผู ้พิการผู ้ป่วยจิตเวชผู ้ด้อยโอกาสและผู ้คนในเขตพื ้นที ่ตำบลก้อ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีช่องทางในการสร้างงานสร้างอาชีพจุนเจือตนเองและครอบครัวได้มาก

ยิ่งขึ้น
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ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

ตำบลป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน51000

โทรศัพท์0-5353-7478โทรสาร0-5358-4799

ประชากร  

14,005คน(ชาย6,698คนหญิง7,307คน)

พื้นที่ 

55.675ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน18หมู่บ้าน)

รายได้ 

66,817,594.74บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

97,102,415.74บาท

คณะผู้บริหาร 

1.นายอัครเดชเทพจักร  ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก

        ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก

2. นายวิทยาสะคำปัน  ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าสัก

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน8คน

หญิงจำนวน1คน





เทศบาลตำบลป่าสัก  
   อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
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เทศบาลตำบลป่าสัก ตั้งอยู่ในจังหวัดลำพูนเมืองเก่าที่มีอายุยาวนานกว่า1,300ปีปัจจุบัน

บริบทในพื้นที่มีลักษณะเป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทมีความเติบโตของเมืองแต่ประชาชนส่วนใหญ่

ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมและยังคงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาพื้นที่

ส่วนหนึ่งเป็นที่ตั ้งของบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัด(มหาชน)ส่งผลให้มีประชากร

แฝงเข้ามาทำงานในพื้นที ่จำนวนมากด้วยบริบทพื ้นที ่เช่นนี ้เทศบาลตำบลป่าสักจึงกำหนด

เป้าหมายในการพัฒนาตำบลป่าสักสู่การเป็นสามเมืองที่โดดเด่นคือ“เมืองแห่งการท่องเที่ยว  

เชิงวัฒนธรรมและประเพณี”  “เมืองแห่งการเกษตรปลอดภัย” และ“เมืองอุตสาหกรรมที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม”และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวเทศบาลตำบลป่าสักจึงกำหนดวิสัยทัศน์

ในการบริหารงานไว้ว่า“ยึดหลักธรรมาภิบาล	ประสานความร่วมมือ	บูรณาการสู่การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน”การประสานความร่วมมือของเทศบาลตำบลป่าสักตามวิสัยทัศน์ที่ได้ประกาศไว้นอกจาก

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วเทศบาลตำบลป่าสักยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างภาคี

เครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนและประชาสังคมที่มีอยู่ในพื้นที่ส่งผลให้ในปัจจุบันเทศบาลตำบล

ป่าสักมีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งหลายเครือข่ายแต่เครือข่ายที่มีความโดดเด่นคือเครือข่าย

ป่าชุมชนเครือข่ายการบริหารจัดการขยะและเครือข่ายการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ	ด้านการเสริมสร้าง		

เครือข่ายภาครัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	ของเทศบาลตำบลป่าสัก	ได้แก่	

โครงการรักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม 

เขตเทศบาลตำบลป่าสักมีป่าชุมชนครอบคลุมพื ้นที ่6หมู ่บ้านที ่ผ่านมาเกิดปัญหา

การบุกรุกพื้นที่ป่าไฟไหม้ป่าโดยภัยธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์การแอบลักลอบทิ้งขยะ

ในพื้นที่ป่าและความแห้งแล้งเมื่อทบทวนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นวิเคราะห์หาสาเหตุและวิธีการ

แก้ไขปัญหาเทศบาลตำบลป่าสักจึงตระหนักว่าเทศบาลไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ด้วย

ตนเองเพียงหน่วยงานเดียวเช่นไม่สามารถเฝ้าระวังสอดส่องดูแลพื้นที่ป่าให้ครอบคลุมพื้นที่

ทั้งหมดได้ตลอด24ชั่วโมงอัตรากำลังคนในการเข้าไปดับไฟป่าหรือการทำฝาย/ปลูกป่าเพื่อเพิ่ม

พื้นที่ชุ ่มชื่นไม่เพียงพอการดำเนินการเข้าไปดับไฟป่าไม่ทันท่วงทีและวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ

เครื่องใช้มีไม่เพียงพอเช่นรถดับเพลิงและเครื่องมือที่ใช้ในการดับไฟป่าและการทำฝายเป็นต้น

ชุมชนเริ่มต้นเข้ามาดูแลป่าตั้งแต่ปีพ.ศ.2538เป็นต้นมาหลังจากนั้นเทศบาลตำบลป่าสัก

ได้เข้ามาดำเนินการโดยได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนและประชาสังคม

ในพื้นที่เพื่อผนึกกำลังในการดำเนินงานได้แก่คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งมีตัวแทนจาก6หมู่บ้าน,บริษัทสหโคเจนกรีนจำกัด,บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัด

(มหาชน),โรงเรียนวัดน้ำพุ,โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

(ธกส.),สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน,สำนักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดลำพูน,สำนักงานป่าไม้จังหวัดลำพูนศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที ่1

(เชียงใหม่)และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

เทศบาลตำบลป่าสักและภาคีเครือข่ายร่วมกันดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า

ไฟไหม้ป่าการลักลอบทิ้งขยะและความแห้งโดยดำเนินกิจกรรม5กิจกรรมได้แก่1)กิจกรรม

สร้างความรู้ความเข้าใจ2)กิจกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่าและการลักลอบทำลายป่า

3)กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว4)กิจกรรมการเพิ่มสถานที่กักเก็บน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับ

ผืนป่าและ5)กิจกรรมการวางแผนและการจัดทำแผนงาน/โครงการทั้งนี้ในแต่ละกิจกรรม

ภาคีเครือข่ายได้เข้ามามีบทบาทช่วยหนุนเสริมและแบ่งปันทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานโดยมี

รายละเอียดดังนี้

4กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลป่าสักร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดลำพูนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูนได้ร่วมกัน

จัดการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้แก่คนในชุมชนรวมทั้งศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่1(เชียงใหม่)ได้สนับสนุนการจัดอบรม

แกนนำตำบลในการดูแลต้นไม้ในเขตเมือง

4กิจกรรมการปลูกจิตสำนึก 

เทศบาลตำบลป่าสักองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเครือข่ายป่าชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ตำบลป่าสักโรงเรียนวัดน้ำพุและโรงเรียนวัดห้วยม้าโก้งร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่คนในชุมชนทุกช่วงวัยโดยในส่วนของโรงเรียน

ได้บรรจุเรื ่องการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ในแผนการเรียน

การสอนของนักเรียนและในส่วนของผู้นำชุมชนในพื้นที ่ตำบลป่าสักเน้นการประชาสัมพันธ์

เสียงตามสายเพื่อขอความร่วมมือและสร้างจิตสำนึกในการเฝ้าระวังพื้นที่ป่าชุมชน
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4กิจกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่าและการลักลอบทำลายป่า 

คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลป่าสักและหน่วยพิทักษ์

และป้องกันไฟป่าที่1เชียงใหม่ได้ร่วมกันวางแผนการป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่าและการลักลอบ

ทำลายป่าโดยมีการประสานงานกับเครือข่ายป่าชุมชนครอบคลุมทั้งตำบลป่าสักอีกทั้งสำนักงาน

ป่าไม้จังหวัดลำพูนสนับสนุนเครื่องเป่าสำหรับจัดทำแนวกันไฟป่าและงบประมาณในการป้องกัน

ไฟป่าจำนวน50,000บาท

4กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูนสำนักงานป่าไม้จังหวัด

ลำพูนและเครือข่ายป่าชุมชนและสิ่งแวดล้อมตำบลป่าสักได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเพิ่ม

พื้นที่สีเขียวในพื้นที่ตำบลป่าสักทั้งนี้เพื่อเป็นการกระจายความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าและเติมเต็ม

ความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ

4กิจกรรมการเพิ่มสถานที่กักเก็บน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำฝาย

จำนวน155,000บาทบริษัทสหโคเจนกรีนจำกัดจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือในการจัดกิจกรรม

การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสนับสนุนงบประมาณในการนำเครือข่ายป่าชุมชนไปศึกษาดูงาน

ป่าชุมชนต้นแบบเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ขณะที่ชุมชนเป็นกำลังหลักในการช่วยพัฒนาและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยนอกจากเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังแล้วยังมี

ส่วนร่วมในการดำเนินการต่างๆเช่นกลุ่มแม่บ้านช่วยจัดทำอาหารสำหรับเลี้ยงคณะทำงานและ

ชาวบ้านในเขตป่าชุมชนเป็นจิตอาสาในการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชนในมีความอุดมสมบูรณ์

4กิจกรรมการวางแผนและการจัดทำแผนงาน/โครงการ 

เทศบาลตำบลป่าสักเครือข่ายป่าชุมชนและสิ่งแวดล้อมตำบลป่าสักฝ่ายป้องกันและรักษา

ความสงบเทศบาลตำบลป่าสักและบริษัทสหโคเจนกรีนจำกัดได้ร่วมกันวางแผนและจัดทำ

แผนงาน/โครงการเพื่อใช้สำหรับปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านเครือข่ายรวมทั้งเสนอ

แผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านต่างๆไปยังภาคีเครือข่าย

ภาคีเครือข่ายได้มีการตั ้งกฎระเบียบป่าชุมชนตำบลป่าสักเพื ่อเป็นข้อตกลงระหว่าง

เครือข่ายป่าชุมชนตำบลป่าสักและผู้ใช้ประโยชน์จากป่าซึ ่งหากมีผู ้ฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษตาม

กฎระเบียบนอกจากนี้ยังมีการกำหนดปฏิญญาป่าสักระหว่างเทศบาลตำบลป่าสักเครือข่าย

ป่าชุมชนตำบลป่าสักศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที ่1(เชียงใหม่)และบริษัท

สหโคเจนกรีนจำกัดในการร่วมกันดูแลป้องกันรักษาฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรป่าไม้และ

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหมู่บ้านโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ป่าชุมชน

ผลการดำเนินงานที่ปรากฏเป็นรูปธรรมกล่าวคือในปีพ.ศ.2561มีไฟป่าเกิดขึ้นเพียง

3ครั้งบนพื้นที่480ไร่ลดลงจากปีพ.ศ.2560ที่เกิดไฟป่ามากถึง13ครั้งบนพื้นที่5,400ไร่

จำนวนครั้งของการเกิดไฟไหม้ป่าลดลงคิดเป็นร้อยละ76.92และพื้นที่ความเสียหายลดลง

จำนวน4,920ไร่นอกจากนี้ในปีพ.ศ.2561สามารถสร้างฝายชะลอน้ำได้จำนวน45แห่ง

รวมความจุน้ำได้ปริมาณ3,840ลบ.ม.และมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอีก25ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ

0.19ทั้งนี ้การดูแลรักษาป่าทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและความหลากหลาย

ทางชีวภาพส่งผลให้ป่าเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของชุมชนได้ต่อไป

การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรในชุมชน 

เทศบาลตำบลป ่าส ักม ีประชากรในพ ื ้นท ี ่14,005คนจากคร ัว เร ือนท ั ้ งหมด

6,980ครัวเรือนและในพื้นที่ยังเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมมากถึง70โรงงานจากสถิติ

พบว่าปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีในปีพ.ศ.2560มีปริมาณขยะสะสม

จำนวน2,278ตันต่อปีหรือ6.32ตันต่อวันเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรพบว่า

ประชากรหนึ่งคนก่อให้เกิดขยะเฉลี่ย0.45กิโลกรัมต่อวันซี่งในปีพ.ศ.2560ที่ผ่านมาเทศบาล

จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและกำจัดขยะจำนวน2,911,660บาทแต่เดิมการจัดการ

ขยะภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าสักยังไม่มีการจัดการที่เป็นระบบมากนักมีการทิ้งขยะมูลฝอย

ตามบริเวณต่างๆไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและใช้วิธีการกำจัดขยะด้วยการเผาซึ่งก่อให้เกิด

มลพิษตามมา

เทศบาลตำบลป่าสักริเริ่มแนวคิดการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรคือมีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางกลางทางและ

ปลายทางแต่เทศบาลตำบลป่าสักก็ตระหนักดีว่าเทศบาลยังขาดองค์ความรู้งบประมาณและ
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ที่สำคัญคือจิตสำนึกและความร่วมมือจากประชาชนจึงประสานภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชน

และประชาสังคมให้เข้ามาช่วยดำเนินงานโดยได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหาร

จัดการขยะแบบบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน14แห่งโรงพยาบาล

ลำพูนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูนและบริษัทกรีนไลน์จำกัด

รวมทั้งยังได้ประสานกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอื่นๆแบบไม่เป็น

ทางการอีกด้วยได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน,

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลุม,สำนักงานพัฒนาการอำเภอเมืองลำพูน,

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูนบร ิษ ัทสหโครเจนกร ีนจำกัด,บร ิษ ัทสหพัฒนา-

อินเตอร์โฮลดิ้งจำกัด(มหาชน),บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างจำกัด,ห้างหุ้นส่วนจำกัด

รียูส,ห้างหุ้นส่วนจำกัดชาลีรีไซเคิล,ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศชายเจริญกิจและบริษัทวาโก้ลำพูน

จำกัด,วัดผู้นำชุมชนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลป่าสักกล่าวได้ว่าเทศบาลตำบล

ป่าสักได้เชื่อมโยงประสาน4ภาคส่วนสำคัญในพื้นที่ให้เข้ามาเป็นเครือข่ายในการดำเนินงานได้แก่

1)บ้าน/ชุมชน2)โรงเรียนและหน่วยงานภาครัฐ3)วัดและ4)โรงงาน/สถานประกอบการ/ร้านค้า

/ร้านอาหาร

ภาคีเครือข่ายมีบทบาทสำคัญในการหนุนเสริมทั ้งด้านองค์ความรู ้งบประมาณและ

กำลังคนในการดำเนินงานดังนี้

4 การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ 

 สำน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดลำพูนสำน ักงานสาธารณสุขอำเภอเม ืองลำพูน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลุมสำนักงานพัฒนาการอำเภอเมืองลำพูนและ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูนสนับสนุนด้านวิชาการให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการ

ดำเนินงาน

4	การสนับสนุนด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์  

 บริษัทสหโครเจนกรีนจำกัด,บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัด(มหาชน),

บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างจำกัด,ห้างหุ้นส่วนจำกัดรียูส,ห้างหุ้นส่วนจำกัดชาลีรีไซเคิล,

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิศชายเจริญกิจและบริษัทวาโก้ลำพูนจำกัดสนับสนุนด้านงบประมาณและ

วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานโครงการ

4	กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ 

วัดผู ้นำชุมชนของทุกหมู ่บ้านโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่วนร่วมในการ

ประชาสัมพันธ์และการรณรงค์

4 กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ตลาดลำพูนจตุจักรเป็นตลาดเอกชนขนาดใหญ่มีผู้มาใช้บริการจับจ่ายซื้อของเป็นจำนวน

มากได้ร่วมเป็นตลาดต้นแบบ“ตลาดปลอดโฟม”โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของตลาดและ

พ่อค้าแม่ค้าในการงดใช้โฟมบรรจุอาหารเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมลดขยะตั้งแต่ต้นทางและ

เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพให้แก่ผู้บริโภค

ทั้งนี้การบริหารจัดการขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าสักมีการดำเนินการแบบครบวงจร

ตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางดังแผนภาพต่อไปนี้



 















ครัวเรือน :การบริจาคขยะ
 การคัดแยกขยะ
 การนำกลับมาใช้ใหม่

โรงเรียน : การคัดแยกขยะ

ร้านค้า : ใช้ถุงผ้า/กระติก/ตระกร้า
 ซื้อ50บาทไม่ใส่ถุง
 ลด1บาท

โรงงาน : มีISO14001ในการ
 จัดการขยะในโรงงาน
 ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง

เทศบาลเก็บ  
ขนถ่ายให้กับเอกชน 
เอกชนรับไปกำจัด 

บ่อขยะ  
ที่อำเภอฮอด   
จ.เชียงใหม่ 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
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การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรและอาศัยเครือข่ายหนุนเสริมในการดำเนินงานส่งผล

ให้ในปีพ.ศ.2561เขตพื ้นที ่เทศบาลตำบลป่าสักมีปริมาณขยะสะสม1,750ตันต่อปีหรือ

4.86ตันต่อวันเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรพบว่าประชากรหนึ่งคนก่อให้เกิด

ขยะเฉลี่ย0.11กิโลกรัมต่อวันเทศบาลตำบลป่าสักเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและกำจัดขยะ

เป็นจำนวน2,240,077บาทหากเปรียบเทียบกับสถิติในปีพ.ศ.2560พบว่าปริมาณขยะต่อคน

ต่อวันลดลง0.11กิโลกรัมหรือคิดเป็นร้อยละ24.44และค่าใช้จ่ายสำหรับการเก็บขนและกำจัด

ขยะลดลง676,003บาทคิดเป็นร้อยละ23ซึ่งเทศบาลตำบลป่าสักสามารถนำงบประมาณส่วนนี้

ไปใช้ในกิจกรรมอื่นเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อไปปัจจุบันเทศบาลตำบลป่าสักกลายเป็นแหล่ง

เรียนรู้และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรให้แก่คณะต่างๆมากกว่า

200คณะเพราะชุมชนสามารถพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการขยะและกลายเป็นชุมชน

ปลอดขยะโดยชุมชนได้รับรางวัลชุมชนปลอดขยะจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องมาโดยตลอดตั้งแต่ปีพ.ศ.2558–2561

โครงการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน 

ตำบลป่าสักเป็นตำบลขนาดใหญ่มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบทั้งหมด18หมู่บ้านปัจจุบัน

ประชากรทั้งหมด14,005คนยังไม่นับรวมประชากรแฝงจำนวนมากทั้งคนไทยที่มีภูมิลำเนา

อยู่ต่างจังหวัดและคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในเขตพื้นที่ประกอบกับในพื้นที่มีสวนอุตสาหกรรม

เครือสหพัฒน์ลำพูนตั้งอยู่และยังมีนิคมอุตสาหกรรมลำพูนอยู่บริเวณใกล้เคียงทำให้มีจำนวน

รถวิ่งสัญจรในเขตพื้นที่เพิ่มขึ้นและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชนในพื้นที่

ในปีพ.ศ.2555เทศบาลตำบลป่าสักเล็งเห็นความสำคัญของการลดการสูญเสียจาก

อุบัติเหตุบนท้องถนนจึงได้บรรจุโครงการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนไว้ในแผนยุทธศาสตร์

ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่เนื ่องจากอำนาจหน้าที ่ของเทศบาลตำบลป่าสัก

มีข้อจำกัดดังนั ้นเพื ่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์เทศบาลตำบลป่าสักจึงอาศัยการ

เสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐเอกชนและประชาสังคมเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานตลอดจน

ได้ส่งเสริมให้คุณครูคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู ้นำชุมชนร่วมเป็นเครือข่าย

ดำเนินงานควบคู่ไปพร้อมกันเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถิ่นในกลุ่มเด็กเล็ก

ภาคีเครือข่ายต่างมีบทบาทสำคัญในการหนุนเสริมเติมจุดแข็งลดจุดอ่อนในการ

ดำเนินงานโดยมีการแบ่งปันทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งในด้านองค์ความรู้งบประมาณ

และกำลังคนยกตัวอย่างการดำเนินงานเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับกลุ่มเด็กเล็ก

ได้ดังนี้

4 การสนับสนุนองค์ความรู ้ ภาคีเครือข่ายมีบทบาทในการสนับสนุนองค์ความรู ้

ในการดำเนินงานดังนี้ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและ

ให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื ่อท้องถิ ่นเป็นพี่เลี ้ยง

ให้คำแนะนำปรึกษาในการดำเนินงานและประสานผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาปฐมวัยมาให้ความรู้

ในการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ให้แก่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,สำนักงาน

สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัดสนับสนุนและประสานงานในการนำครูผู้ดูแล

เด็กเข้าร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการและเป็นวิทยากรให้ความรู ้เกี ่ยวกับกระบวนการการสร้าง

ความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,โรงเรียนเทศบาล3(บุญทวงศ์อนุกูล)จังหวัดลำปาง

ให้ความรู้ในการจัดทำหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการสร้างความปลอดภัยทางถนน,

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี ่ยวกับกฎหมายจราจรและอุบัติเหตุบน

ท้องถนนให้แก่ผู้ปกครองและจัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,สำนักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนประสานครูผู้ดูแลเด็กเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง

การป้องกันและการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด

ลำพูนให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการจัดทำจุดจอดรถที่ถูกตามหลักวิชาการ

4	กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ภาคีเครือข่ายมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์โครงการ

ดังนี้ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนจัดแสดงผลงานวิชาการในงานมหกรรมอุบัติเหตุ

แห่งชาติ,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจัดทำวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่,สำนักงาน

สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด(สอจร.)ตีพิมพ์หนังสือเรื่องถอดบทเรียน

เด็กเยาวชนกับความปลอดภัยทางถนนเมล็ดพันธ์แห่งความปลอดภัยทางถนน,สำนักงานขนส่ง

จังหวัดลำพูนประสานงานโรงเรียนให้เด็กนักเรียนไปร่วมแสดงเพื่อรณรงค์การสร้างความปลอดภัย

บนท้องถนนและภาคประชาสังคมประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาชมรมผู้ปกครอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสักผู้นำชุมชนจำนวน18หมู่บ้านสถานีวิทยุชุมชนรวมทั้งโรงเรียน

วัดสันป่าสักมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานผ่านการประชุมผู้ปกครองในแต่ละภาคเรียน
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เวทีประชาคมหมู่บ้านเสียงตามสายประจำหมู่บ้านวิทยุชุมชนตำบลป่าสักและเสียงไร้สายเทศบาล

ตำบลป่าสัก

4 การสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานภาคีเครือข่ายมีบทบาท

ในการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ที ่ใช้ในการดำเนินงานดังนี ้องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดลำพูนสนับสนุนรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินจำนวน1คันและกล้องวงจรปิดตาม

ทางแยก,สมาคมกู้ภัยพุทธางกูรนครลำพูนสนับสนุนเครื่องมือตัดถ่างจำนวน1ชุด,สำนักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนสนับสนุนชุดอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและชุดอุปกรณ์

กระจกโค้งมน,สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนสนับสนุนหมวกนิรภัยสำหรับเด็กจำนวน50ใบ,

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสาขาจังหวัดลำพูนสนับสนุนหมวกนิรภัยสำหรับ

เด็กจำนวน20ใบรวมทั้งจัดจำหน่ายหมวกนิรภัยราคาประหยัดให้แก่ผู้ปกครองและประชาชน

ในตำบลป่าสัก,บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัด(มหาชน)จำกัดสนับสนุนงบประมาณและ

อุปกรณ์ในการแก้ไขจุดเสี ่ยงบนท้องถนน,ผู ้นำชุมชนคณะกรรมการศูนย์และผู ้ปกครอง

สนับสนุนงบประมาณและแรงงานในการแก้ไขจุดเสี่ยงรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมทั้ง

ตีเส้นจุดจอดรถรับ-ส่งเด็กด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าสักสนับสนุนบุคลากรในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื ่องการสร้าง

ความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กและอำนวยความสะดวกในการเดินทางในช่วงเช้าบริเวณ

หน้าตลาดสดรวมถึงทางแยกใกล้ทางเข้าโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,ผู้นำชุมชนชมรม

ผู้ปกครองและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลป่าสักร่วมกันจัดทำป้ายสัญญาณ

จราจรจากเศษวัสดุติดตามจุดเสี่ยงต่างๆรอบชุมชน,บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างจำกัด

โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จลำพูน-นิคมสหพัฒน์สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างทางเดินแห่ง

รักจากประตูรั้วเข้าสู่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน20,000บาท,ชมรมผู้ปกครองศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กตำบลป่าสักจัดซื ้ออุปกรณ์เพื ่อใช้ในการจัดกิจกรรมสนามขับขี ่จำลองสำหรับเด็ก

รวมมูลค่า19,960บาท,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)สนับสนุน

งบประมาณในการจัดทำหนังสือเรื่องถอดบทเรียนเด็กเยาวชนกับความปลอดภัยทางถนน

เมล็ดพันธ์แห่งความปลอดภัยทางถนนเพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานต่างๆ

จากการดำเนินงานตั้งแต่ปีพ.ศ.2555เป็นต้นมาส่งผลให้การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ในเขตเทศบาลตำบลป่าสักโดยภาพรวมลดลงอย่างต่อเนื่องจากเดิมในปีพ.ศ.2555มีอุบัติเหตุ

เกิดขึ ้นทั ้งหมด299ครั ้งคิดเป็นอัตรา2.62คนต่อจำนวนประชากรแสนคนขณะที ่ในปี

พ.ศ.2561มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด215ครั้งคิดเป็นอัตรา1.53คนต่อจำนวนประชากรแสนคน

นอกจากนี้ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นยังสะท้อนให้เห็นได้จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลตำบลป่าสักกลายเป็นต้นแบบเรื่องการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่เด็กเล็ก

เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานและได้รับรางวัลในระดับประเทศจำนวนมากซึ่งเป็นการการันตีถึง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานที ่สำคัญเทศบาลตำบลป่าสักได้ขยายผล

การดำเนินงานไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในตำบลป่าสักจำนวน19โรงเพื่อขยาย

กลุ่มเป้าหมายไปสู่เด็กปฐมวัยกล่าวได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มในเขตเทศบาลตำบลป่าสักได้รับ

การดูแลความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างครอบคลุม
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ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

เลขที่209หมู่1ตำบลหนองมะเขืออำเภอพล

จังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์0-4300-9622โทรสาร0-4300-9622

ประชากร  

4,002คน(ชาย2,003คนหญิง1,999คน)

พื้นที่ 

37ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน9หมู่บ้าน)

รายได้ 

15,709,594.32บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

15,526,055บาท

คณะผู้บริหาร 

1.หม่อมหลวงเดชชัยสุประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ

2. นายถาวรคำหมาย   ประธานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ

3. นางรัตนาอุดมทรัพย์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน16คน

หญิงจำนวน2คน





องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ  
   อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือมีลักษณะเป็นชุมชนชนบทสมาชิกในชุมชน

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเน้นการพึ ่งพาอาศัยซึ ่งกันและกันบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์

“อบต.น่าอยู่อาศัย	ร่วมใจกันพัฒนา	รักษาสิ่งแวดล้อม	น้อมนำวัฒนธรรม	ชุมชนเข้มแข็ง”	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือมีแนวคิดในการบริหารงานที่มุ่งเน้นประโยชน์และความสุข

ของชุมชนสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการจัดการความรู้

ให้ความสำคัญกับทุนทางสังคมในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ

เยาวชนผู้พิการผู้ด้อยโอกาสมุ่งเน้นการประสานงานและการสร้างภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกับ

หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาสังคมเพื ่อจัดระเบียบชุมชนเสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง

ให้สอดคล้องกับแนวทางของบ้านเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนและสังคมอยู่ดีมีสุขนอกจากนี้องค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองมะเขือสนใจที่จะพัฒนาและยกระดับการบริหารงานให้ทันสมัยสนับสนุน

ให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุง

การบริหารงานให้เกิดความคล่องตัวและทั่วถึง

สำหรับ	เครือข่ายและการดำเนินงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ	ด้านการเสริมสร้าง

เครือข่ายรัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ	ได้แก	่

โรงเรียนผู้สูงอายุ 

จากฐานข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือพบว่าประชากรจำนวน4019คน

มีประชากรอายุ60ปีขึ ้นไปจำนวน619คนคิดเป็นร้อยละ15.40ของประชากรในตำบล

ในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุติดสังคมจำนวน533คนคิดเป็นร้อยละ13.26เป็นผู้ทุพพลภาพจำนวน

64คนคิดเป็นร้อยละ1.59และเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงจำนวน22คนคิดเป็นร้อยละ0.54

ปัญหาของผู้สูงอายุตำบลหนองมะเขือคือการมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การดำรงชีพมีความเสี่ยงจาก

การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื ้อรังเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคข้อเข่าเสื ่อมปัญหาสุขภาพ

ปากและฟันการใช้ยาไม่ถูกต้องอาศัยอย่างโดดเดี่ยวขาดผู้ดูแลสภาพจิตใจไร้ความสุขส่วนใหญ่

จะเป็นโรคซึมเศร้าและอาการหลงลืม

ดังนั้นจากฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นแรงกระตุ้นให้เห็นถึงปัญหาและต้องรีบดำเนินการแก้ไข

จึงนำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู ่เวทีประชาคมเพื่อหาทางแก้ไขโดยมีผู ้บริหารฝ่ายสภาผู ้นำชุมชน

ผู้สูงอายุในหมู่บ้านหนองมะเขือร่วมกันพิจารณาและหาทางออกที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือตั้งแต่แรกเริ่มที่ต้องการให้

ผู ้สูงอายุในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที ่ดีดังวลีที ่ว ่า“สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ ์ศรี”   

จึงดำเนินการประสานงานไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยแรกเริ่มได้มีการจัดทำโครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้สูงอายุขึ้นก่อนโดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มาบรรยายให้ความรู ้เกี ่ยวกับพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุพ.ศ.2546ต่อมาโครงการดังกล่าว

มีการพัฒนาให้เป็นการริเริ ่มโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งโครงการดังกล่าว

สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ.2546และแผนระดับชาติที่ให้

คามสำคัญกับการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต

เครือข่ายสำคัญที่ก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุประกอบด้วย

1. ตัวแทนผู้สูงอายุหมู่บ้านละ5คนจาก9หมู่บ้าน

2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะเขือ

3. ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลหนองมะเขือจำนวน3แห่ง

4. ตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  (กศน.)

5. ตัวแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพล

6. เจ้าคณะตำบลหนองมะเขือ

7. กำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือทุกหมู่บ้าน

8. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ

ความโดดเด่นและเป็นเลิศของโครงการดังกล่าว คือ การบริหารโรงเรียนผู ้สูงอายุ  

ที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งวิชาชีวิต วิชาชีพและวิชาการภายใต้ความร่วมมือของเครือข่าย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการกำหนดให้เครือข่ายเป็นที่ปรึกษาซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในการนำมาสู่ความสำเร็จ

ของโรงเรียนเนื่องจากเป็นคลังสมองด้านแนวคิด พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ วางแผนดูแลและ  

ควบคุมหลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุให้มีมาตรฐาน กล่าวได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญในการวาง

บทบาทหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ส่วนฝ่ายบริหารงานของโรงเรียนจะเป็นความรับผิดชอบขององค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองมะเขือซึ่งคณะที่ปรึกษาโครงการจะประกอบด้วย

1. เจ้าอาวาสวัดเนกขัมมาภิรมย์

2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ
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3. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ

4. ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

5. ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงนอก

6. ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนตะโก

7. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะเขือ

8. ครูศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและศึกษาตามอัธยาศัย

9. กำนันตำบลหนองมะเขือ

นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในโรงเรียนเพื่อทำงาน

คู่ขนานและขับเคลื่อนให้โรงเรียนผู้สูงอายุบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพโดยทำให้ผู ้สูงอายุรู ้สึก

มีคุณค่าผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ในหลักสูตรไปใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งบรรลุเป้าหมาย

เชิงประโยชน์ในเรื่องการสร้างเวทีให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อชุมชนเช่นการให้

ผู้สูงอายุถ่ายทอดประสบการณ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมแก่เยาวชนรุ่นหลังได้

ภาคีเครือข่ายมีการแบ่งหน้าที่การทำงาน ดังนี้  

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะเขือและโรงพยาบาลพลให้การสนับสนุน

วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรังและการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรังการใช้ยาการใช้

สมุนไพรในการรักษาโรคการจัดทำลูกประคบ

2. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุการจัดตั้งชมรม

ผู้สูงอายุและแนวทางการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุแห่งชาติ

3. ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี

และสารสนเทศพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์การจัดตั้งกลุ่มไลน์การใช้อินเตอร์เน็ตและการขาย

สินค้าที่เป็นผลิตผลจากโรงเรียนผู้สูงอายุผ่านสื่อออนไลน์และกิจกรรมนันทนาการการรำวงย้อน

ยุคและบาสโลบ

4. สถานีตำรวจภูธรพลให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจรการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในระดับครัวเรือนและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์จัดกิจกรรมนันทนาการ

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตกิจกรรมสูงวัยอย่าให้เครียด

5. เจ้าคณะตำบลหนองมะเขือและคณะสงฆ์ตำบลหนองมะเขือบรรยายธรรมะกิจกรรม

วิปัสสนาสนทนาธรรม 

6.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพลให้ความรู ้เกี ่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพการทำ

ดอกไม้จันทน์การทำน้ำยาล้างจานการจัดทำบัญชีครัวเรือน

7. โรงเรียนบ้านหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมนันทนาการนำนักเรียนในโรงเรียนเข้ารับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจาก

ผู้สูงอายุ

8. โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมสนับสนุนครูต่างชาติช่วยสอนศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ

ให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ

9. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินการโอน

มรดกการทำพินัยกรรม

10.ประธานเครือข่ายกล้าดีนครราชสีมาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตรทองการดูแลสุขภาพ

จิตของผู้สูงวัย

11.กิ่งกาชาดอำเภอพลให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยการรำวง

ย้อนยุค

12.ครอบครัวของผู้สูงอายุสนับสนุนให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายมาโรงเรียนโดยการให้

บริการรับส่งและสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ

13.กำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาผู้นำชุมชนสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ

เวลามีเทศกาลสำคัญทางประเพณีศิลปะวัฒนธรรม

14.สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองมะเขือเข้ารับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุ

ในโรงเรียนทำให้ได้ใกล้ชิดกันได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเกิดความคุ้นเคยกันเด็กได้เรียนรู้อาชีพ

และผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าเป็นอัตลักษณ์ของหนองมะเขือเช่นผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าด้ายและ

การทอผ้าการจักสานและนำความรู้ที ่ได้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสร้างเป็นรายได้ให้แก่

ตนเองซึ่งในอนาคตได้มีการวางแผนและต่อยอดโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้วโดยให้กลุ่มสภา
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เด็กและเยาวชนช่วยทำการตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในช่องทางสื่อออนไลน์ช่วยนักเรียนผู้สูงอายุ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มมูลค่าแต่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนไว้

ความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมเห็นได้จากโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นที่รู้จักของคนในจังหวัดขอนแก่น

และจังหวัดใกล้เคียงทำให้โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือเป็นต้นแบบด้าน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

ซึ่งรับประกันด้วยรางวัลที่1ประเภททั่วไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

ประจำปี2561จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ความสำเร็จที่สำคัญนอกเหนือไปจาก

รางวัล คือ การสร้างให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตชะลอการเสื่อมวัย ในทางตรงกันข้าม เป็นการ  

ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอยู่ในชุมชนได้อย่างสง่างาม   

มีศักดิ์ศรี เป็นกำลังสำคัญของชุมชนในกิจกรรมและโครงการต่างๆ ในอนาคตและเป็นตัวอย่างที่

ดีของผู้สูงอายุที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง 

โครงการการบริการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ    

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือมีการดำเนินโครงการให้บริการระบบบริการ

การแพทย์ฉุกเฉินเป็นประจำทุกปีโดยปกติจะมีหน่วยกู้ชีพรที่เตรียมพร้อมให้บริการผู้บาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุและผู้ป่วยอาการต่างๆที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อได้

รับการร้องขอและให้บริการผู้ป่วยเรื้อรังที่จะต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้ยากไร้หรือ

ผู้ด้อยโอกาสในการรับการรักษาแม้ว่าจะมีการเตรียมความพร้อมมาอย่างดีแล้วก็ตามแต่ปัญหา

ที่เกิดขึ้นคือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือพบว่าการขนส่งผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บยังค่อนข้างช้า

บางครั้งมีอุปสรรคด้านจราจรที่ขัดขวางการเดินทางเป็นเวลานานและทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่าง

ทางซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตหรือการสูญเสียอวัยวะของผู้ป่วยนอกจากนี้ยังประสบปัญหาการ

กู้ชีพกู้ภัยที่ยังไม่ครอบคลุมและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเพราะจุดเกิดเหตุห่างไกลเกินไป

ด้วยเหตุนี้ปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

คือความรวดเร็วในการเข้าถึงที่เกิดเหตุองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือจึงริเริ่มนำปัญหา

ดังกล่าวหารือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุขและร่วมกันหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว

โดยจัดทำแผนการลดระยะเวลาในการรับส่งผู้ป่วยขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมมีการวิเคราะห์ข้อมูล

เปรียบเทียบในการใช้เส้นทางต่างๆที่หน่วยกู้ชีพสามารถทำการส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลได้โดย

หาค่าเฉลี่ยจากการจัดเก็บข้อมูลสถิติในการปฏิบัติงานจริงของหน่วยกู้ชีพมาวิเคราะห์ร่วมกับ

สภาพปัญหาหรือข้อจำกัดของเส้นทางอาทิเช่นความหนาแน่นของยานพาหนะในเส้นทางในช่วง

เวลาปกติและเทศกาลขนาดของเส้นทางสิ่งแวดล้อมของชุมชนในเส้นทางสภาพพื้นผิวของ

เส้นทางจราจรและผลกระทบจากดินฟ้าอากาศที่มีผลต่อการใช้เส้นทางแผนดังกล่าวนอกเหนือ

จากจะเป็นตัวเลือกให้หน่วยกู้ชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือทำการลดระยะเวลา

ได้แล้วในกรณีต้องส่งต่อผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บระหว่างทางระหว่างหน่วยกู้ชีพกับชุดปฏิบัติการของ

โรงพยาบาลก็สามารถนำไปใช้ได้รวมทั้งการเข้าตรวจสอบเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจกรณีอุบัติเหตุ

หรืออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการเข้าร่วมปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นข้างเคียงและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในกรณีอุบัติเหตุหมู่

องค์ประกอบและหน้าที ่ความรับผิดชอบของภาคีเครือข่ายที ่สำคัญในการบริหารโครงการ 

ประกอบด้วย 

เครือข่ายหลัก คือหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือทำหน้าที่เป็นแม่ข่าย

หลักเพื่อประสานงานให้แก่หน่วยกู้ชีพของมูลนิธิในพื้นที่จำนวน2แห่ง(กู้ภัยขุนพลและวีอาร์กู้ภัย

มิตรภาพ)สถานีตำรวจภูธรพลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลผู ้นำชุมชนในพื้นที ่

เครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนได้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอาสาสมัคร

สาธารณสุขมูลฐานและประชาชนทั่วไปมีหน้าที่ให้การสนับสนุนต่อสถานการณ์อุบัติเหตุหรือ

ภาวะฉุกเฉินก่อนที่หน่วยปฏิบัติการทางการแพทย์จะเข้าไปช่วยเหลือต่อ/หรือได้รับการร้องขอจาก

เจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสมและจำเป็น(ต้องเป็นเฉพาะผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวมา

แล้ว)

เครือข่ายสนับสนุนปฏิบัติการและให้ความรู้ คือโรงพยาบาลพลมีบทบาทหน้าที่ในการจัด

ฝึกอบรมให้กับผู ้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที ่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินกำหนดเช่น

หลักสูตรEMREMTและAEMTนอกจากนี้หน่วยกู ้ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น

ในอำเภอพลจำนวน13แห่งมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย/เหตุเกิด

สาธารณภัยและส่งบุคลากรเข้ามาเป็นวิทยากรช่วยให้ความรู้ด้านสาธารณภัยกับองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองมะเขือ
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ความโดดเด่นที่เป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ คือ การที่องค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองมะเขือวางยุทธศาสตร์ออกแบบและบริหารงานร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกันปรับปรุงจัดทำแผนการลดระยะเวลาในการใช้เส้นทาง รวมทั้งสร้างระบบฐานข้อมูลสำหรับ

การเตรียมความพร้อมในการบริหารงานโดยมีสาระสำคัญในการลดระยะเวลาร่วมกับภาคี

เครือข่ายดังนี้

1. แผนการเชื่อมโยงและติดต่อสื่อสาร ปรับปรุงแผนสื่อสารเพิ่มความรู้วิธีการปฐม

พยาบาลให้แก่ผู้ที ่อยู่ในที่เกิดเหตุระหว่างรอการช่วยเหลือโดยมีโรงพยาบาลพลโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเจ้าหน้าที่ตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัย

ที่ติดต่อและประสานงานในการเข้าช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงผู้นำชุมชนอาสาสมัครประชาชน

ผู้รับบริการเองจะต้องมีความเข้าใจและสามารถสื ่อสารแบบมีสติสั ้นกระชับรายงานข้อมูล

ผู้ป่วยเจ็บเพื่อให้หน่วยพยาบาลสามารถเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือได้เหมาะสมเพื่อให้ประชาชน

เองสามารถทำการช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของแพทย์รวมไปถึงการเตรียมผู้ป่วยก่อนที่

หน่วยกู้ชีพจะเข้าถึงที่เกิดเหตุทำให้ลดระยะเวลาในกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถใช้เครื ่องมือติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วทุกช่องทางเช่นสายด่วน1669หมายเลข

โทรศัพท์ของกู้ชีพกู้ภัยวิทยุสื่อสารและแอพพลิเคชั่นไลน์เป็นต้น

2. แผนการขนส่งผ ู ้ป ่วยหร ือการส ่งต ่อผ ู ้ป ่วยไปยังโรงพยาบาล ซ ึ ่งจากสภาพ

การคมนาคมโดยทั ่วไปของอำเภอพลซึ ่งมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2หรือถนนมิตรภาพ

ตัดผ่านทำให้มีการจราจรค่อนข้างหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลของชุมชนดังนั้นจึงใช้ฐาน

ข้อมูลจากแผนที่ข้อมูลสถิติไฟแดงการทดสอบเวลาจริงในช่วงเทศกาลแล้วนำมาออกแบบเป็น

กรอบแนวทางในการลดระยะเวลาแล้วจึงนำมาเผยแพร่ให้แก่เครือข่ายทำให้เครือข่ายมีความเข้าใจ

สามารถใช้เส้นทางขนส่งผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วแสดงให้เห็นถึงจุดนัดพบในการรับส่งต่อผู้ป่วย/

ผู้บาดเจ็บรวมถึงเส้นทางคมนาคมที่ผ่านในเขตเมืองตามรายละเอียดในแผนที่ทั้งนี้กำหนดให้มี

ทั้งแผนที่1แผนที่2และแผนที่3ตามความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

ผลลัพธ์ความสำเร็จของโครงการดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนคือการให้บริการ

ของมูลนิธิและการขอรับการสนับสนุนเข้าช่วยเหลือให้บริการในพื้นที่ข้างเคียงหรือการเข้าช่วยเหลือ

จากแม่ข่ายเช่นในกรณีที่มีข้อจำกัดเรื ่องการเข้าถึงและกำลังอัตราของบุคลากรยานพาหนะ

อุปกรณ์ก็สามารถให้เครือข่ายช่วยเหลือได้ซึ ่งทำให้ผู ้เจ็บ/ผู ้ป่วยได้รับบริการอย่างปลอดภัย

เพิ่มอัตราการรอดชีวิต/รักษาอวัยวะของผู้ประสบเหตุได้กล่าวได้ว่าเป็นการใช้แผนร่วมปฏิบัติการ

ลดระยะเวลาเพื่อนำไปเป็นต้นแบบในการลดระยะเวลานำส่งผู้ป่วยแบบเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว

และทั่วถึง
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ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

เลขที่111หมู่ที่4ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา24110 

โทรศัพท์0-3858-4130โทรสาร038-584-383

ประชากร  

ประชากร 5,234คน(ชาย2,545คนหญิง2,689คน)

พื้นที่ 

34.71ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน6หมู่บ้าน)

รายได้ 

26,845,733บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

18,002,369บาท

คณะผู้บริหาร 

1.นายกิตติพงศ์สีเหลือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้

2.นายพงศกรกลัดเจริญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้

3.นางสาวณิชชารีย์นรภัทร์จารีย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน10คน

หญิงจำนวน2คน





องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้   
   อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ มีหลักการบริหารงานตามวิสัยทัศน์ของการพัฒนาตำบล

ที่ว่า	“ประชาชนคุณภาพชีวิตดี	มีหลักประกันการเกษตรก้าวหน้า	พัฒนาการศึกษาเพื่อชีวิตและ

ท้องถิ่น”ภายใต้การนำของนายกิตติพงศ์สีเหลืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้

ในฐานะผู้บริหารที่ได้วางกรอบนโยบายตามวิสัยทัศน์นี้ไว้เพื่อเป็นหลักในการบริหารและการทำงาน

ทั ้งนี ้เพื ่อประโยชน์สูงสุดจะเกิดแก่ประชาชนตำบลเสม็ดใต้นอกจากนี้การทำงานยังยึดหลัก

ธรรมาภิบาลเป็นกรอบสำคัญโดยมุ ่งหวังให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนหรือ

ประชาสังคมสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ ่งในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของอบต.เสม็ดใต้

ได้อบต.เสม็ดใต้ยังเน้นการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนฐานของความถูกต้องและเป็นธรรมตาม

หลักพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน

(PublicParticipation)โดยการให้โอกาสบุคลากรจากทุกภาคส่วนในชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆผ่านการสร้างเครือข่าย

การทำงานโดยอบต.เสม็ดใต้มีการดึงเอาทุนทางสังคมหลายๆด้านในพื้นที ่เข้ามาขับเคลื่อน

การทำงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการลดระยะเวลาลดขั้นตอนเกิดความคุ้มค่าท้ายที่สุดแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์จากการทำงานผลงานที่ได้รับงบประมาณที่ได้รับจะก่อเกิดเป็นบริการ

สาธารณะที่จะยังประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวเสม็ดใต้ทุกคน

สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที ่เป็นเลิศที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ			

ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้	

ได้แก่	

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กีฬาเป็นฐาน  
โรงเรียนบ้านหนองโสน 

เดิมทีนั้นโรงเรียนบ้านหนองโสนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน8ห้องเรียนมีเด็กนักเรียน

เพียง66คนกับครู3ท่านถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีบุคลากรดูแลน้อยมากจนในปัจจุบัน

กลายเป็นโรงเรียนขนาดกลางจำนวน9ห้องเรียนเด็กนักเรียน135คนครแูละบคุลากรอีก12คน

จากโรงเรียนที่เกือบจะไม่มีเด็กเรียนและไม่มีครูสอนในวันนั้นกลับมาเป็นโรงเรียนที่มีชีวิตชีวาได้

ในวันนี้ได้อย่างไรเป็นคำถามที่น่าหาคำตอบยิ่งเหตุเริ ่มจากความต้องการของประชาชนและ

การเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการให้โรงเรียนแห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแทนที่จะอยู่ภายใต้เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2เพราะคาดหวัง

ว่าโรงเรียนแห่งนี้จะได้รับการดูแลมากขึ้นชาวบ้านอยากมีโรงเรียนดีๆใกล้บ้านไม่อยากส่ง

บุตรหลานของตนไปเรียนโรงเรียนไกลๆนอกพื้นที่และเล็งเห็นว่าอบต.เสม็ดใต้ภายใต้การนำของ

ท่านนายกกิตติพงศ์สามารถพัฒนาฟื้นฟูและดูแลโรงเรียนแห่งนี้ได้เองเวลาเดินมาจนกระทั่ง

วันที่7พฤษภาคม2556อันเป็นวันแรกที่นายกิตติพงศ์สีเหลืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เสม็ดใต้ลงนามรับถ่ายโอนโรงเรียนบ้านหนองโสนจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทราเขต2มาบริหารจัดการในฐานะองค์กรภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เสม็ดใต้เองถือเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ก้าวแรกไม่ว่าจะด้วยสภาพโรงเรียนที่ถือว่าทรุดโทรม

เต็มที่บุคลากรที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียนความเชื่อมั่นของผู้ปกครองบางส่วนที่กำลัง

หมดหวังและกำลังจะพาลูกๆของตนไปเรียนโรงเรียนที่ดีกว่านอกพื้นที่ครูที ่สังกัดเขตพื้นที่

การศึกษาฯเดิมทั้ง3ท่านนั้นก็อาจจะไม่สามารถอยู่ช่วยโรงเรียนได้อีกแล้วเพราะต้องย้ายไป

ยังโรงเรียนอื่นในอีก1ปีข้างหน้าโรงเรียนแห่งนี้ไม่มีผู้อำนวยการเสียด้วยซ้ำในเวลานั้น

อย่างไรก็ตามอบต.เสม็ดใต้ภายใต้การนำของท่านนายกฯข้าราชการและพนักงานทุกคน

ไม่เห็นว่าอุปสรรคดังกล่าวนั้นจะหยุดไม่ให้พวกเขาพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ไปสู่โรงเรียนที่ดีขึ ้น

เพื่อเด็กๆเสม็ดใต้ทุกคนในภายภาคหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้เดินมาถึงความสำเร็จ

ในจุดนี้ได้เพราะความร่วมมือและเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาโดยมี“กีฬา”เป็นจุดแข็งที่พัฒนา

มาเป็นโอกาสที่โรงเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษากีฬายังเป็น

ตัวสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนและผู้ปกครองกีฬาถือได้ว่าเป็นไฟจุดประกายในการเสริมสร้าง

และฉุดดึงเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนประชาสังคมให้ร่วมเข้ามาผนึกกำลังกันขับเคลื่อนโครงการนี้

จนสำเร็จมาถึงทุกวันนี้

การดำเนินงานในช่วงเริ ่มแรกนั ้นมีการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปในหลายๆด้าน

ถือเป็นการที ่ท้องถิ ่นเรียนรู ้ไปพร้อมกับประชาชนเริ ่มจากด้านองค์ความรู ้องค์การบริหาร

ส่วนตำบลเสม็ดใต้ส่งเสริมให้คณะกรรมการโรงเรียนเดินทางเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้

ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการเรียนการสอนและการใช้กีฬาเป็นตัวนำการศึกษาอบต.เสม็ดใต้

ได้สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกจากนี้ยังได้เชิญ

นักกีฬาระดับจังหวัดและระดับประเทศร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อให้นักเรียน

เกิดทักษะด้านกีฬาที ่ถูกต้องรู ้กฎกติกาสากลมารยาทสากลในการแข่งขันกีฬาและมีการ

จัดโครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะกีฬาภาคฤดูร้อนให้กับนักเรียนอีกด้วย “คุณครูโต๋” ครูผู้ฝึกสอน
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กีฬาฟุตบอลและเป็นครูอัตราจ้างให้กับโรงเรียนหลายแห่งในจังหวัดฉะเชิงเทราถือเป็นคุณครู

อีกท่านหนึ่งที่ได้ชักชวนจากท่านนายกฯเพื่อให้มาร่วมกันพัฒนากีฬาให้เด็กๆด้วยกันครูโต๋ได้เข้า

มาร่วมกับโครงการนี้และได้ให้การช่วยเหลือโรงเรียนนับจากนั้นเป็นต้นมา

ด้านวัสดุอุปกรณ์โรงเรียนได้รับการสนับสนุนวัสดุกีฬาจากบริษัทไทยแอโรว์จำกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรานักการเมืองในพื้นที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำ

ท้องที่กลุ่มองค์กรชมรมต่างๆผู้ปกครองและประชาชนถือเป็นเครือข่ายที่สำคัญที่คอยให้การ

สนับสนุนโรงเรียนสถานที่ฝึกซ้อมเองถือว่ามีส่วนสำคัญมากเดิมทีนั้นโรงเรียนมีแค่สนามฟุตบอล

ที่ไม่มีหญ้าปกคลุมเป็นสนามดินเค็มที่ไม่สามารถปลูกหญ้าขึ้นได้ต้องใช้เวลานานในการพัฒนาดิน

กว่าจะใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมที่เหมาะสมกับนักเรียนได้ส่วนพื้นที่ฝึกซ้อมกีฬาชนิดอื่นนั้นแทบจะ

ไม่มีในระยะเริ ่มต้นทั ้งนี ้อบต.เสม็ดใต้ใช้การเชื ่อมโยงเครือข่ายทั ้งในและนอกพื ้นที ่ไม่ว่า

จะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางตีนเป็ดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราโรงเรียน

เบญจมราชรังสฤษฎิ์ทั้งหมดให้ความอนุเคราะห์ใช้สนามกีฬาที่ได้มาตรฐานในการฝึกซ้อมส่งผล

ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การฝึกซ้อมซึ ่งใช้เป็นสนามแข่งจริงในหลายรายการมีความ

ปลอดภัยและมีบรรยากาศของความมุ่งมั่นด้านกีฬาในสนามซ้อมนั้นๆอย่างเต็มเปี่ยมนักเรียน

ได้เห็นนักกีฬารุ่นพี่หลายๆคนที่ฝึกซ้อมในสถานที่เดียวกันส่งผลถึงพลังใจให้แก่นักเรียนที่จะใช้

กีฬาเพื่อต่อยอดอนาคตทางการศึกษาและพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัว

โรงเรียนมีการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้

กีฬาเป็นฐานโรงเรียนบ้านหนองโสนจากจุดเริ่มต้นในวันนั้นค่อยๆเห็นผลลัพธ์ทีละเล็กทีละน้อย

ซึ่งดูจากรางวัลที่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโสนได้รับในปีที่ผ่านๆมาเช่นรางวัลรองชนะเลิศกีฬา

ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรุ่นประชาชนหญิงรางวัลรองชนะเลิศ

ระด ับภาคตะว ันออกการแข ่งข ันช ักกะเย ่อสากลTUGOFWARสพฐ.จอมพล ัง

ภาคตะวันออกรุ่นอายุ13ปีหญิงเป็นโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งเดียวที่ได้

เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาวังน้ำเย็นเกมส์3ประจำปี2560และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม

ทีมสโมสรแปดริ้วจูเนียร์นักเรียนได้โควตานักกีฬาเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน

ที่มีชื่อเสียงประจำจังหวัดโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์1โรงเรียนดัดดรุนีเป็นต้น

ทุกวันนี้บุคลากรในโรงเรียนสามารถพูดได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าวันนี้โรงเรียนพร้อมที่จะก้าว

ไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ทัดเทียมกับสถานศึกษาที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรุ่นพี่

อย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนครเทศบาลเมืองหรือแม้แต่เทศบาลตำบลที่มีความ

พร้อมในทุกๆด้านโรงเรียนยังมีการต่อยอดผลการดำเนินงานและได้มีการกำหนดทิศทางของ

เครือข่ายในอนาคตไม่วาจะเป็นการขยายเครือข่ายให้กว้างขวางขึ้นต่อยอดโครงการเดิมและ

เพิ ่มโครงการใหม่ๆให้มีความหลากหลายและท้าทายมากขึ ้นเช่นตลอดจนประชาสัมพันธ์

กิจกรรมต่างๆและเพิ่มช่องทางสื ่อสารต่างๆให้สามารถเข้าถึงโรงเรียนได้ง่ายเช่นเว็บไซต์

สื่อSocialหนังสือพิมพ์ชุมชนเป็นต้นเพียง6ปีหลังจากการริเริ่มในปี2556พบว่าโรงเรียน

สามารถฟื้นคืนความเชื่อมั่นและความเชื่อใจจากผู้ปกครองกลับมาพวกเขามีความมั่นใจที่จะให้ลูก

หลานเข้าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้เพราะเชื่อว่าการกีฬาไม่เพียงแต่จะเสริมสร้างวินัยในตนเองให้แก่

ลูกๆแต่ยังเชื่อว่ากีฬาจะเป็นเสมือนใบเบิกทางสำคัญสำหรับอนาคตทางการศึกษาของบุตรหลาน

ในอนาคตถือเป็นความภาคภูมิของอบต.เสม็ดใต้และเครือข่ายทุกภาคส่วนโครงการนี้ไม่สามารถ

เกิดขึ้นได้เลยหากปราศจากความอนุเคราะห์เกื้อกูลและเห็นถึงความสำคัญของเครือข่ายทั้งหมด

โครงการกองทุนบริหารจัดการขยะตำบลเสม็ดใต้ 

โครงการนี้เริ่มต้นจากแนวคิดที่ว่า“ขยะเกิดที่ไหน ต้องกำจัดที่นั่น”เป็นจุดกำเนิดของ

การจัดการขยะมูลฝอยในตำบลเสม็ดใต้และปัญหาการร้องเรียนเรื่องบ่อทิ้งขยะของเอกชนในพื้นที่

ตำบลเสม็ดใต้ถูกสั่งปิดกิจการทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ไม่มีที่ทิ้งขยะที่ประชุม

ประชาคมจึงมีมติสรุปให้ทุกหมู่บ้านจัดการขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะจากครัวเรือนและ

บริหารจัดการขยะกันเอง

การดำเนินการเริ่มต้นจากการคัดแยกขยะในครัวเรือนซึ่งเป็นต้นทางโดยเฉพาะประชาชน

ในหมู่6ได้ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มคัดแยกขยะบ้านดอนทับไก่ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อจัดการแยกขยะ

ภายในชุมชนโดยมีนายวิสุทธิ ์พุ ่มพวงอาสาสมัครพลังงานตำบลเสม็ดใต้เป็นแกนนำสำคัญ

บ้านดอนทับไก่เป็นหมู่บ้านนำร่องการคัดแยกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้โดย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการขยะในครัวเรือนเพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีจากการเพิ่มขึ้นของ

ประชากรซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้เองเล็งเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการได้เพียงลำพัง

จึงริเริ ่มการทำงานเชิงบูรณาการ(synergize)ในลักษณะการเสริมสร้างเครือข่าย(network

collaboration)ซึ่งคือเป็นหนทางสำคัญที่จะผลักดันให้งานสำเร็จโดยมีภาคีเครือข่ายในการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานดังนี้เครือข่ายภาครัฐประกอบด้วยกองทุนสิ่งแวดล้อมสำนักงาน
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พลังงานจังหวัดฉะเชิงเทราโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ดใต้มหาวิชชาลัยดอนแก้ว

สร้างสุขสถานศึกษาในพื้นที่ที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณองค์ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ

การสนับสนุนวิทยากรมาบรรยายปลูกฝังให้เด็กๆเห็นความสำคัญในเรื ่องการคัดแยกขยะ

เครือข่ายเอกชนประกอบด้วยบริษัทไทยแอโรว์จำกัดบริษัทโนว์ฮาวน์ทรานสเฟอร์จำกัดและ

บริษัทโสรัจจกิจจำกัดที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบ5ส.การกำจัดขยะติดเชื้อและ

การกำจัดขยะอันตรายเพราะถือว่าโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีความชำนาญในเรื่องเหล่านี้มากกว่า

ท้องถิ่นจะดำเนินการเองการได้ความรู้จากบริษัทเอกชนจึงถือว่าตรงจุดมากขึ้นช่วยเสริมความรู้

เรื่องการแยกและกำจัดขยะได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้ประกอบการห้องเช่าและร้านรับซื้อของเก่าเอง

ก็เป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยในเรื่องของการคัดแยกขยะต้นทางและนำส่งขยะปลายทางเพื่อนำไปขาย

ต่อหรือแยกออกไปรีไซเคิลใช้ใหม่ได้เครือข่ายภาคประชาสังคมประกอบด้วยกลุ่มคัดแยกขยะ

บ้านดอนทับไก่แกนนำภาคประชาชนในตำบลแกนนำภาคท้องที ่กองทุนบริหารจัดการขยะ

กองทุนสวัสดิการชุมชนอสม.อผส.ชมรมผู้สูงอายุวัดในพื้นที่ทั้งหมดร่วมมือร่วมใจในการ

คัดแยกขยะจากต้นทางที่เริ่มต้นจากครัวเรือนโดยเริ่มจากผู้นำครอบครัวทำเป็นแบบอย่างให้คนใน

ครอบครัวทำตามก่อนแล้วจึงขยายผลต่อไปยังเพื่อนบ้านข้างเคียงและค่อยๆขยายใหญ่ขึ ้น

เป็นชุมชนต้นแบบในที่สุด

ผลจากการดำเนินงานท่ีเป็นรปูธรรมภายใต้โครงการกองทนุบริหารจัดการขยะตำบลเสม็ดใต้

เห็นได้จากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะจากครัวเรือนส่งผลให้ปริมาณขยะ

โดยรวมของตำบลลดลงอย่างมากองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการ

จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะได้100%ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมากขึ้นปริมาณขยะ

ในชุมชนลดลงร ้อยละ90แม้ว ่าอาจจะมีบางส่วนที ่จ ้างเอกชนจัดเก ็บโดยตรงประมาณ

25-30ครัวเรือนแต่ก็ถือว่าผลการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่น่าพอใจอย่างยิ่งอบต.เสม็ดใต้

ได้คิดที่จะต่อยอดและทิศทางการดำเนินงานของเครือข่ายในอนาคตขยายเครือข่ายให้มากขึ้น

โดยเฉพาะภาคเอกชนเนื่องจากปัญหาขยะอันตรายที่ต้องได้รับการกำจัดที่ถูกวิธีซึ่งไม่สามารถ

ทำให้สำเร ็จได้หากปราศจากความร่วมมือจากเครือข่ายภาคเอกชนในอนาคตตลอดจน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของกลุ่มสร้างแรงจูงใจให้กับครัวเรือนที่คัดแยกขยะและต่อยอด

การฝึกอบรมการรีไซเคิลขยะเพื่อให้ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ถูกประโยชน์ให้มากที่สุด

คุณวิสุทธิ์พุ่มพวงเองก็มีแนวคิดที่จะนำขยะพลาสติกมาผ่านกระบวนการย่อยสลายกลับคืน

เพื่อให้ได้น้ำมันปิโตรเลียมที่สามารถใช้กับเครื่องยนต์ได้ซึ่งโครงการนี้อยู่ในระหว่างช่วงทดลอง

และพบว่าได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจและคาดว่าจะขยายผลออกไปเพื่อให้คนในชุมชนสามารถผลิต

น้ำมันเพื่อนำมาใช้ในการประกอบอาชีพเช่นเครื่องจักรให้ออกซิเจนในบ่อกุ้งและเครื่องจักร

ในการทำการเกษตรการเก็บเกี่ยวผลผลิตในอนาคตเป็นต้น
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ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

เลขที่363หมู่9ตำบลร่องเคาะอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง52140

โทรศัพท์0-5483-4141โทรสาร0-5483-4143

ประชากร  

10,997คน(ชาย5,503คนหญิง5,494คน)

พื้นที่ 

37ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน17หมู่บ้าน)

รายได้ 

15,420,812.24บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

42,001,263.34บาท

คณะผู้บริหาร 

1.นายชัยรัตน์ทองใบ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ

2. นางสาวชัชพรรสหอม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ

3. นายเสกสรรค์โตสวัสดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน22คน

หญิงจำนวน8คน





องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ   
   อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 
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องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะมีหลักการบริหาร

จัดการที่เน้นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนรวมทั้งแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้ได้โดยเร็วและทันท่วงทีตลอดจนจัดระบบสาธารณะให้มี

ความสะดวกครอบคลุมและทั่วถึงซึ่งการจะดำเนินการดังกล่าวให้ได้นั้นองค์การบริหารส่วนตำบล

ร่องเคาะไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพังจำเป็นต้องมีผู ้ช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุน

การทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้คือ “การค้นหา	พัฒนา	สร้างเครือข่าย” ซึ่งเป็น

แนวทางที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะได้ดำเนินการอยู่เสมอโดยเครือข่ายที่จะเข้ามาร่วมกัน

ทำงานจะประกอบด้วยทุกภาคส่วนทั้งท้องถิ่นท้องที่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมทั้งในและ

นอกพื้นที่บนพื้นฐานของเป้าหมายเดียวกันนำมาสู่การบูรณาการในการทำงานร่วมกันมีขั้นตอน

ในการทำงานร่วมกับเครือข่ายประกอบด้วยการกำหนดเป้าหมายร่วมกันการวางแผนร่วมกัน

การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการแบ่งหรือใช้ทรัพยากรร่วมกันและการรับประโยชน์และผลลัพธ์

ร่วมกันโดยมีเวทีชุมชนตำบลร่องเคาะหรือการประชุมประจำเดือนของผู้บริหารท้องถิ่นกำนัน

ผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการกลุ่ม/องค์กรต่างๆและปราชญ์ชุมชนในพื้นที่เป็นพื้นที่สำคัญ

สำหรับการปรึกษาหารือกันประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่การเสนอปัญหา

และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา

สำหรับเครือข่ายและการดำเนินงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้าง

เครือข่ายรัฐ	เอกชน	และประชาสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ	ได้แก่	

โครงการรวมพลังชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สู่การขยายเครือข่าย   
จัดการภัยจากแอลกอฮอล์และอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการดำเนินงานเรื่องงดเหล้า

ในงานศพเนื่องจากได้เข้าร่วมโครงการงานวิจัยชุมชนของสถาบันแสนผญ๋าตั้งแต่ปีพ.ศ.2550

โดยในระยะแรกกำหนดให้มีหมู ่บ ้านนำร่องจำนวน3หมู ่บ ้านประกอบด้วยบ้านจำตอง

บ้านดอนแก้วและบ้านแสนตอต่อมาคณะผู้บริหารได้ผลักดันการขับเคลื่อนให้มีการดำเนินการ

ทั้งตำบลซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมและการดำเนินงานต่างๆของโครงการประกอบกับ

ปัญหาการเสียชีวิตและบาดเจ็บด้วยอุบัติเหตุทางถนนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเด็ก

และเยาวชนในพื้นที่มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นโดยจากสถิติพบว่ามีผู้มี

พฤติกรรมเสี่ยงดื่มสุราเป็นประจำ1,078รายคิดเป็นร้อยละ39.19จากผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง

จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นในการกำหนดมาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเกิด

อุบัติเหตุในพื้นที่อย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่

หลังจากที่ได้เริ่มขับเคลื่อนกิจกรรมควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเกิด

อุบัติเหตุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะก็ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์การบริหาร

ส่วนตำบลผาสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดน่านภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)มีการนำบทเรียนและประสบการณ์ที่ได้ไปกำหนดนโยบาย

สาธารณะในการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่และร่วมผลักดันนโยบายไปสู่

การปฏิบัติจริงในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในพื้นที่

เกิดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำมาประยุกต์และปรับใช้ให้สอดรับกับวิถีชีวิตของ

ประชาชนในพื้นที่และที่สำคัญก่อให้เกิดนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาในชุมชนที่มีการดำเนินการ

อย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์กับเครือข่ายอื่นได้

จนกระทั่งในปีพ.ศ.2559องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะได้จัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงาน

เครือข่ายเฉพาะประเด็นการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจรโดยมีเครือข่าย

มากมายเข้ามาร่วมขับเคลื่อนดังนี้

1. เครือข่ายภาครัฐ 

 4	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนจำนวน3แห่งได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพตำบลร่องเคาะโรงพยาบาลส่งเสร ิมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้วและ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่เป็นภาคีร่วมดำเนินการรับผิดชอบ

การสนับสนุนข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุขโทษและพิษภัยจาก

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่การพัฒนานวัตกรรมด้านการควบคุมการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจรเป็นแหล่งเรียนรู้และจัดการความรู้

ของโครงการ

 4	สถานศึกษาจำนวน7แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านห้วยก้อด,โรงเรียนบ้านแม่สง

เป็นภาคีร ่วมดำเนินการรับผิดชอบการพัฒนานวัตกรรมด้านการควบคุม

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจรเป็นแหล่งเรียนรู้และ

จัดการความรู ้ของโครงการโรงเรียนร่องเคาะวิทยา,โรงเรียนบ้านดอนแก้ว,
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โรงเรียนบ้านวังใหม่,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลร่องเคาะและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านวังใหม่เป็นภาคีสนับสนุนรับผิดชอบการสร้างแกนนำเด็กเยาวชนและร่วม

ขับเคลื่อนการรณรงค์การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกระดับ

	 4	สถานีตำรวจภูธรร่องเคาะเป็นภาคีสนับสนุนรับผิดชอบการติดตามและเฝ้าระวัง

ปัญหาการสอดส่องดูแลเหตุอาชญากรรมและอุบัติเหตุจราจรและการให้ความรู้

ทางด้านกฎหมายจราจรและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 4	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายจำนวน20แห่งเป็นภาคีร่วมดำเนินการ

ที่เข้ามารับการฝึกอบรมเรียนรู้จากศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนโดยมีการ

ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเป็นภาคีร่วมพัฒนากับองค์การบริหารส่วนตำบล

ร่องเคาะโดยรับผิดชอบการพัฒนาสื่อการเผยแพร่นวัตกรรมการสร้างแหล่ง

เร ียนรู ้การแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้การสรุปบทเรียนและจัดการความรู ้พ ัฒนา

การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจรเกิดธรรมนูญ

สุขภาวะที่จะร่วมกันในการขับเคลื่อนการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

และการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่

2. เครือข่ายประชาสังคม  

 4	หมู่บ้านจำนวน17หมู่บ้านโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านและ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นภาคีร ่วมดำเนินการรับผิดชอบ

การบังคับใช้และถือปฏิบัติตามระเบียบตำบลร่องเคาะว่าด้วยการรักษาความสงบ

เรียบร้อยและสร้างความเข้มแข็งในชุมชนการสนับสนุนนวัตกรรมด้านการ

ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจรเป็นแหล่งเรียนรู้

และจัดการความรู้ของโครงการ

 4	องค์กรศาสนาจำนวน14แห่งได้แก่วัดผาช่อ,วัดห้วยก้อด,วัดต้นผึ้ง(ป่าคา),

วัดทุ ่งฝูง,วัดแม่ลืน,วัดแม่สงเหนือ,วัดสบลืน,วัดดอนแก้ว,วัดร่องเคาะ,

วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง,วัดแม่สงใต้,วัดวังใหม่,วัดพระธาตุสบแสดและ

วัดห้วยน้ำเป็นภาคีสนับสนุนรับผิดชอบการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และร่วม

ขับเคลื่อนกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษางดเหล้าวันพระงดเหล้าในงานศพงดเหล้า

ในงานบุญ

 4	กลุ่มอสม.ตำบลร่องเคาะเป็นภาคีสนับสนุนการหนุนเสริมและร่วมขับเคลื่อน

การรณรงค์การควบคุมการบริโภคยาสูบการดูแลผู ้ท ี ่ต ้องการเลิกบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกระดับ

 4	สภาเด็กและเยาวชนตำบลร่องเคาะเป็นภาคีสนับสนุนการหนุนเสริมด้าน

การขับเคลื ่อนการรณรงค์การควบคุมการบริโภคเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์และ

การสกัดกั้นนักดื่มหน้าใหม่

 4	กลุ่มสตรีตำบลร่องเคาะเป็นภาคีสนับสนุนร่วมขับเคลื่อนการรณรงค์การควบคุม

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกระดับ

 4	กลุ่มอปพร.เป็นภาคีสนับสนุนอำนวยความสะดวกทางจราจรในการขับเคลื่อน

การรณรงค์ควบคุมการบริโภคเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ตลอดจนปฏิบัติการ

ด้านชุมชนและบริการช่วงเทศกาล

 4	ชมรมผู้สูงอายุตำบลร่องเคาะเป็นภาคีสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และ

ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษางดเหล้าวันพระงดเหล้าในงานศพ

งดเหล้าในงานบุญตลอดจนการลดนักดื่มหน้าเก่าสกัดกั้นนักดื่มหน้าใหม่

จากการดำเนินกิจกรรมที ่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะเกิดเครือข่าย

การทำงานด้านการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ ่มขึ ้นเกิดการขับเคลื่อนอย่าง

ต่อเนื่องและการเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ในปีพ.ศ.2557เกิดอุบติเหตุทางจราจร18ราย(เกี ่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

11รายปีพ.ศ.2558เกิดอุบติเหตุทางจราจร15ราย(เกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2ราย)และตั้งแต่ปีพ.ศ.2559จนถึงปัจจุบันไม่มีประชากรตำบลร่องเคาะเกิดอุบัติเหตุจาก

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์



รางวัลพระปกเกล้า’ 61 

�02

รางวัลพระปกเกล้า’ 61 

�0�

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการคัดแยกขยะ 

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารการจัดการขยะเช่น

เดียวกับหลายๆท้องถิ่นที่ไม่สามารถบริหารจัดการขยะได้ทั้งนี้เกิดจากประชาชนในพื้นที่ขาด

จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในด้านการจัดการขยะ

มูลฝอยยังไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทในระดับครัวเรือนและชุมชนประกอบกับ

ความเติบโตทางเศรษฐกิจและค่านิยมของประชาชนในการซื้ออาหารจากตลาดหรือร้านค้าเพื่อ

บริโภคมากกว่าการผลิตใช้เองและประชาชนยังมีแนวคิดว่าเป็นหน้าที ่ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลในการกำจัดคัดแยกขยะทำให้ในพื้นที่ตำบลร่องเคาะมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจำนวน

10ตัน/วันแต่การจัดเก็บขยะสามารถทำได้เพียง6ตัน/วันมีขยะตกค้างในพื้นที่วันละ4ตัน

จึงทำให้ประสบปัญหาสถานที่ทิ้งและฝังกลบขยะไม่เพียงพอและเหมาะสมมีปัญหาต้องเปลี่ยน

คนเก็บขยะบ่อยเนื่องจากการเก็บขยะต้องเผชิญกับเชื้อโรคประกอบกับการทิ้งขยะโดยไม่มีการ

คัดแยกขยะทำให้คนเก็บขยะต้องทำงานหนักจึงเป็นสาเหตุให้คนเก็บขยะลาออกบ่อยตลอดจน

รถเก็บขยะต้องออกบริการจัดเก็บทุกวันทำให้รถเสื่อมสภาพเร็วต้องซ่อมแซมอยู่ตลอดทำให้เกิด

ค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น

ร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อม

 ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะได้มีกระบวนการทำงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ได้แก่ 

1. เครือข่ายภาครัฐ  

 4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนจำนวน3แห่งได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพตำบลร่องเคาะ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้วและ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่เป็นภาคีร่วมดำเนินการรับผิดชอบ

การให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการครัวเรือนให้ถูกสุขลักษณะโรคร้าย

ที่แฝงมากับขยะและวิธีป้องกันให้ห่างไกลจากโรคการคัดแยกขยะในครัวเรือน

การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและให้คำแนะนำหากปฏิบัติไม่ถูก

วิธีให้กับคนในชุมชน

 4 สถานศึกษาจำนวน7แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านห้วยก้อด,โรงเรียนบ้านแม่สง

โรงเรียนร่องเคาะวิทยา,โรงเรียนบ้านดอนแก้ว,โรงเรียนบ้านวังใหม่,ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กตำบลร่องเคาะและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหม่เป็นภาคีร ่วม

ดำเนินการรับผิดชอบการให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดขยะและคัดแยก

ขยะวิธีการใช้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะการนำขยะรีไซเคิลไปจำหน่าย

เป็นรายได้ให้กับเด็กนักเรียนในสถานศึกษา

2. เครือข่ายประชาสังคม  

 4 หมู ่บ้านจำนวน17หมู ่บ้านโดยกำนันผู ้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู ่บ้าน

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นภาคีร่วมดำเนินการรับผิดชอบ

การคัดเลือกและขยายแกนนำครัวเรือนของโครงการการนำขยะของชุมชนที่ได้รับ

การคัดแยกแล้วมาจำหน่ายให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะการติดตาม

และประเมินผลการดำเนินโครงการและร่วมขับเคลื่อนการรณรงค์การคัดแยก

ขยะที่ต้นทางในทุกระดับ

 4 ชมรมผู้สูงอายุตำบลร่องเคาะเป็นภาคีร่วมดำเนินการรับผิดชอบการให้ความรู้

และฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้ประโยชน์จากคัดแยกขยะการนำขยะรีไซเคิล

ไปจำหน่ายเป็นรายได้การนำขยะที่ไม่สามารถนำกลับไปรีไซเคิลมาประดิษฐ์เป็น

ของใช้เป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับนักเรียนผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจ

 4 กลุ่มอสม.ตำบลร่องเคาะรับผิดชอบร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกและจัดการประเภทขยะ

มูลฝอย(ขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลขยะอันตรายขยะทั่วไป)ที่เกิดขึ้นจากแหล่ง

กำเนิดภายในชุมชนของตนเองและสามารถเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ

 4 สภาเด็กและเยาวชนตำบลร่องเคาะรับผิดชอบรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนการ

คัดแยกขยะในครัวเรือนตลอดจนเป็นกระบอกเสียงให้ผู้ใหญ่มีจิตสำนึกในการ

คัดแยกขยะ
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 4 กลุ่มสตรีตำบลร่องเคาะเป็นภาคีสนับสนุนร่วมขับเคลื่อนการรณรงค์การคัดแยก

ขยะที่ต้นทางและสามารถเป็นแกนนำในการคัดแยกขยะในชุมชน

3. เครือข่ายภาคเอกชน 

 4 บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ลำปาง)จำกัดเป็นภาคีร่วมดำเนินการรับผิดชอบการรับ

ซื้อขยะพลาสติกจากองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะเพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงขยะ

(RefuseDerivedFuel,RDF)

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการคัดแยกขยะต้นทางเครือข่ายภาคส่วน

ต่างๆได้มีการดำเนินการร่วมกันโดยผ่านกระบวนการดังนี้

1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในปัญหาของขยะ

และวิธีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางคือเริ่มจากครัวเรือนของตนเองและขยายผลสู่ครัวเรือนอื่น

ชุมชนอื่นๆต่อไป

2.กิจกรรมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และจัดทำแผ่นพับเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ชุมชนเกิด

ความตื่นตัวที่จะลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง

3.กิจกรรมการศึกษาดูงานชุมชนที่มีระบบการจัดการขยะที่ดีเพื่อให้ประชาชนเข้าใจ

กระบวนการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมเห็นภาพชัดเจนและสามารถนำมาปรับใช้ในชุมชนของ

ตนเอง

4.กิจกรรมตลาดนัดขยะอบต.ร่องเคาะส่งเสริมให้ชุมชนคัดแยกขยะในครัวเรือนและ

นำขยะรีไซเคิลที่ได้จากการคัดแยกมาขายให้พ่อค้ารับซื้อของเก่าในพื้นที่ณศูนย์จัดการขยะ

อบต.ร่องเคาะส่วนขยะถุงพลาสติกที ่ทางพ่อค้าไม่รับซื ้อนั ้นทางองค์การบริหารส่วนตำบล

ร่องเคาะจะรับซื้อจากชุมชนในราคากิโลกรัมละ1บาทและแบ่งขยะถุงพลาสติกเป็น2ส่วนคือ

1.ถุงกาแฟถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มถุงน้ำยาล้างจานถุงผงซักฟอกซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซองขนม

กรุบกรอบและอื่นๆที่มีความเหนียวและคงทนนำไปให้นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุอบต.ร่องเคาะ

ในกลุ่มวิชาประดิษฐ์เป็นของใช้จากขยะเช่นกระเป๋าสะพายกระเป๋าเงินเปลนอนแจกันดอกไม้

ฯลฯเป ็นการประยุกต ์ภูม ิป ัญญาท้องถ ิ ่นด ้านการจ ักสานผสมผสานกับการประด ิษฐ ์

สมัยใหม่ส่วนขยะพลาสติกที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นนำมาอัดเป็นก้อนส่งขายให้กับบริษัท

ปูนซีเมนต์ไทย(ลำปาง)จำกัด(SCG)

5.กิจกรรมสนับสนุน/ฝึกปฏิบัติการการทำน้ำหมักชีวภาพส่งเสริมให้ชุมชนนำขยะ

อินทรีย์มาทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยธรรมชาติโดยปรับปรุงและพัฒนาสูตรเพื่อให้สามารถใช้บำรุง

พืชทดแทนปุ๋ยเคมี

6.กิจกรรมตรวจติดตามหลังการอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่และ

ภาคีเครือข่ายออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อให้ความรู้เพิ ่มเติมและเสนอแนะในการคัดแยกขยะ

เพื่อเพิ่มศักยภาพครัวเรือนต้นแบบให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกหลักและขยายผลสู่ครัวเรือน

ข้างเคียงต่อไป

7.การประชุมตัวแทนภาคีเครือข่ายหลังการออกตรวจติดตามแต่ละชุมชนนำปัญหา

แต่ละท้องที่ที่ได้รับผิดชอบมาเสนอในที่ประชุมพร้อมหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อช่วยชุมชนให้สามารถ

คัดแยกขยะได้อย่างถูกวิธีและลดปัญหาขยะได้อย่างเป็นรูปธรรม

8.กิจกรรมครัวเรือนต้นแบบหาครัวเรือนต้นแบบที่ทำการคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง

เป็นตัวอย่างให้ครัวเรือนอื่นชี้ให้เห็นภาพว่าการคัดแยกขยะสามารถทำได้จริงและผู้ที ่ได้รับ

ประโยชน์สูงสุดจากการคัดแยกขยะคือผู้ที่ลงมือปฏิบัติไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการคัดแยก

ขยะที่ต้นทางนำไปสู่ผลสำเร็จดังนี้

1.ประชาชนเกิดความตระหนักว่าการจัดการขยะเป็นหน้าที่ของทุกคน

2.ประชาชนมีการดำเนินการคัดแยกขยะคิดเป็นร้อยละ88.33ของประชาชนในพื้นที่

3.ลดปริมาณขยะจากถังดำคิดเป็นร้อยละ60ของขยะในพื้นที่

4.ขยายภาคีเครือข่ายไปครัวเรือนอื่นๆในชุมชน

5.สภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนต้นแบบมีความสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย

6.ครัวเรือนคัดแยกขยะเป็นจุดเริ ่มต้นจากนโยบายของผู ้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนตำบลร่องเคาะที่มีความต้องการคัดรณรงค์คัดแยกขยะต่อมาขยายผลไปยังผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิกสภาฯผู้นำชุมชนแกนนำนักเรียนแต่ละโรงเรียนๆละ10คนเมื่อแกนนำเหล่านี้ปฏิบัติ
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อย่างจริงจังได้ผลแล้วจึงขยายผลไปยังอสม.จำนวน313คนตลอดจนผู้สูงอายุตำบลร่องเคาะ

และนำไปสู่การคัดแยกขยะครอบคลุมทุกครัวเรือนในตำบลร่องเคาะรวมทั้งสิ้น3,200ครัวเรือน

คิดเป็น100%ของครัวเรือนตำบลร่องเคาะ

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจชุมชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนามนุษย์ให้เป็น

ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดเพราะมนุษย์คือตัวกำหนดทิศทางของประเทศชาติให้ก้าวไปสู่การพัฒนา

หากจะมองถึงความก้าวหน้าของประเทศชาติในอนาคตสิ่งสำคัญที่เป็นหัวใจของการพัฒนาคือ

การสร้างเด็กและเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพเพราะเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า

เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนสังคมประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง

เด็กและเยาวชนจึงควรได้รับการพัฒนาทุกๆด้านอย่างแท้จริงอันจะเป็นการเตรียมความพร้อม

ในการวางรากฐานของประเทศไทยให้เกิดความมั่นคงที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ในทุกด้านทุกมิติทั ้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมให้เป็นพลเมืองดีซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เป็นสังคมน่าอยู่

ในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนตำบลร่องเคาะนั้นอาศัยโรงเรียน

ในพื้นที่และกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลร่องเคาะเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนเป็นผู้ขัดเกลา

พัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามค่านิยมหลักของคนไทย12ประการโดยมีองค์การ

บริหารส่วนตำบลร่องเคาะหนุนเสริมในการดำเนินงานทั้งงบประมาณสถานที่องค์ความรู้จาก

บุคลากรในสังกัดในการพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกับเครือข่ายภายในพื้นที่ได้แก่โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องเคาะ3แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลร่องเคาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านวังใหม่สถานีตำรวจภูธรร่องเคาะชมรมผู้สูงอายุตำบลร่องเคาะสภาเด็กและเยาวชนตำบล

ร่องเคาะปราชญ์ชาวบ้านองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะเด็กนักเรียนตำบลร่องเคาะและ

ผู ้ปกครองนักเรียนซึ ่งในตำบลร่องเคาะมีโรงเรียนในพื ้นที ่ตำบลร่องเคาะจำนวน5แห่ง

ประกอบด้วยโรงเรียนร่องเคาะวิทยาโรงเรียนบ้านดอนแก้วโรงเรียนบ้านวังใหม่ซึ ่งสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน(สพฐ.)และโรงเรียนบ้านห้วยก้อดโรงเรียน

บ้านแม่สงซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะคณะกรรมการสถานศึกษา

ทั้ง5แห่งร่วมกันดำเนินกิจกรรมในรูปกลุ่มเครือข่ายในชื่อ“กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนร่องเคาะ”   

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกลุ่มเครือข่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบลร่องเคาะ

ในทุกด้านทั้งด้านวิชาการวิชาชีพสุขภาพอนามัยความเป็นท้องถิ่นความเป็นไทยเป็นต้นซึ่งก่อน

ที่จะมีการจัดกิจกรรมก็ได้มีการลงพื้นที่ของคณะทำงานเด็กและเยาวชนเพื่อสำรวจความต้องการ

ของเด็กในแต่ละหมูบ ้านโดยความต้องการของเด็กและเยาวชนในพื ้นที ่ตำบลร่องเคาะ

มีความต้องการมากที่สุดคือสนามกีฬาพร้อมเครื่องออกกำลังกายที่ได้มาตรฐานสำหรับเล่นกีฬา

ในหมู่บ้าน

จากการสำรวจความต้องการของเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ

จึงได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างสนามฟุตซอลจำนวน3แห่งเพื่อสนับสนุนการออกกำลัง

กายของเด็กและเยาวชนในพื ้นที ่นอกจากนี ้ยังมีการจัดสรรงบประมาณดำเนินการจัดซื ้อ

เครื่องดนตรีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมบ้านหลังโรงเรียนของโรงเรียนร่องเคาะโรงเรียนสังกัดองค์การ

บริหารส่วนตำบลร่องเคาะเพื่อให้เด็กนักเรียนในกลุ่มเสี ่ยงยาเสพติดในพื้นใช้เวลากับดนตรี

ซึ่งส่งผลให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงใช้เวลาในการเล่นดนตรีจนได้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ

ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศรายการ

วงดนตรีสตริงและรางวัลเหรียญทองอันดับที่4วงลูกทุ่ง
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ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ตั้ง   

ตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูล91110

โทรศัพท์0-7470-1252โทรสาร0-7470-1252

ประชากร  

13,862คน(ชาย6,795คนหญิง7,067คน)

พื้นที่ 

70.15ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน12หมู่บ้าน)

รายได้ 

24,354,783.71บาท(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

เงินอุดหนุน   

43,537,534บาท

คณะผู้บริหาร 

1.นางสำลีลัคนาวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

2. นายบุญเลิศแซ่เตียว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

3. ว่าที่ร.ต.สุกลพรหมรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สัดส่วนสมาชิกสภา 

ชายจำนวน23คน

หญิงจำนวน1คน





องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง   
   อำเภอละงู จังหวัดสตูล 
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องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงมีหลักการทำงานโดย	“ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง		

การพัฒนา”เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนกลุ ่มองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆเข้ามามีส่วนร่วม

ในการบริหารงานที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดและสามารถแก้ไข

ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินโครงการต่างๆขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจทั้งจากคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลผู้นำชุมชนประชาชนและกลุ่มภาคี

เครือข่ายต่างๆทำงานร่วมกันสู ่เป้าหมายแห่งความสำเร็จและทุกคนมีความสุขสนุกกับงาน

เกิดจิตสำนึกสาธารณะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของท้องถิ่นและร่วมการพัฒนาตำบลกำแพงให้น่าอยู่

อย่างยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงให้ความสำคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนดังนี้

1.การมีส่วนร่วมในการรับรู้สามารถให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะคือการเปิด

โอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับรู้ข้อมูลข่าวสารตลอดจนสามารถเสนอความคิดเห็นและเสนอแนะ

ในการดำเนินการโครงการต่างๆ

2.มีส่วนร่วมในการเลือกและเสนอแนวทางเพื ่อตัดสินใจคือการให้มีส่วนร่วม

ในการเลือกและเสนอรูปแบบในการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสมของ

พื้นที่และความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

3.มีส ่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจคือมีส ่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ

ในโครงการสำคัญต่างๆที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

4.มีส่วนร่วมในการดำเนินงานติดตามตรวจสอบคือให้ประชาชนผู้นำชุมชนและ

กลุ ่มภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมกับเทศบาลในกระบวนการติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงานต่างๆ

5.กระบวนการร่วมรับประโยชน์และเป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะคือการที่ประชาชน

และทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน

สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที ่เป็นเลิศที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ			

ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย	รัฐ	เอกชน	และประชาสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง		

ได้แก่	

โครงการวันเต่าโลก ประจำปี  2560 (World Turtle Day 2017) 

องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม

และวัฒนธรรมโดยมีหน้าที่ต้องทำในการคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมและตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัด

ระบบการบริการสาธารณะด้านการส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพด้านการพาณิชย์และ

การส่งเสริมการลงทุนและด้านการส่งเสริมการท่องเที ่ยวประกอบกับองค์กรAmerican

TortoiseRescueในรัฐCaliforniaประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นองค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือ

เต่าบกและเต่าทะเลโดยองค์กรนี้ได้เล็งเห็นถึงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเต่ารวมทั้ง

ปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์เต่าเนื่องจากเต่าเป็นสัตว์ที่มีแนวโน้มลดปริมาณลงเรื่อยๆ

ทางองค์กรAmericanTortoiseRescueได้กำหนดให้วันที่23พฤษภาคมของทุกปีเป็น

“วันเต่าโลก” (World Turtle Day) 

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการวันเต่าโลกขึ้น

ตั้งแต่ปี2558เป็นต้นมาเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนและสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน

พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่องเที่ยวอีกทั้งเป็นการอนุรักษ์พันธุ์เต่า

น้ำจืดและเต่าบกเต่ากระอานซึ่งเป็นเต่าที่ใหญ่ที่สุดที่ใกล้สูญพันธุ์ให้คงอยู่คู่ตำบลกำแพงสืบไป

โดยร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูลตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

กำแพงเป็นสถานที่เพาะพันธุ์เต่ากระอานเพื่อการอนุรักษ์ซึ่งเต่ากระอานเป็นเต่าน้ำจืดที่หายาก

และใกล้สูญพันธุ์พบหลงเหลืออยู่ในคลองละงูจังหวัดสตูลเพียงแห่งเดียว

โครงการวันเต่าโลกประจำปี2560(WorldTurtleDay2017)นี้นับเป็นการจัดงาน

ครั้งที่3เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ

ตำบลกำแพงและจังหวัดสตูลภายใต้รูปแบบต่างๆให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและชุมชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นการสร้าง

รายได้ให้กับท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดอีกทั้งเป็นการอนุรักษ์พันธุ์เต่าน้ำจืดและ

เต่าบกเต่ากระอานซึ่งเป็นเต่าที่ใหญ่ที่สุดที่ใกล้สูญพันธุ์ให้คงอยู่คู่ตำบลกำแพงสืบไป
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โครงการวันเต่าโลกประจำปี2560กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่19-13พฤษภาคม

2560ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย

 4 การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดสตูล

 4 การชมศูนย์เพาะพันธุ์เต่ากระอานและสัตว์น้ำจืดชมและถ่ายรูปร่วมกับMascotเต่า

และRasinเต่านำเที่ยวชมงานโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

 4 กิจกรรมล่องเรือเยี่ยมชมระบบนิเวศทางธรณีวิทยาของเต่ากระอานในคลองละงู

 4 การแสดงแสงสีเสียงส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

 4 มหกรรมอาหารและของดีตำบลกำแพงและจำหน่ายสินค้าของชุมชนและสินค้าอื่นๆ

จากนอกพื้นที่

 4 กิจกรรมนั่งรถโบราณเที่ยวชมแหล่งศึกษาเรียนรู้ถ้ำอุไรทองและแหล่งฟอสซิลทั้ง6ยุค

ในพื้นที่ตำบลกำแพง

 4 กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว“ร่วมปั่น-ปันสุข-ดูเต่า-มองถ้ำ-กำแพง-

2017”

 4 การประกวด”MissQueenTurtle2017”

 4 กิจกรรมศึกษาเรียนรู้แหล่งเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตำบลกำแพง

 4 การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและมหรสพต่างๆ

โครงการวันเต่าโลกเป็นโครงการที่ถือว่าเป็นโครงการใหญ่ที่เป็นหน้าตาของจังหวัดลำพัง

เพียงองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถทำให้งานประสบความสำเร็จ

ได้ต้องอาศัยเครือข่ายความร่วมมือต่างๆโดยมีความเป็นมาของเครือข่ายและกระบวนการเกิด

เครือข่าย“วันเต่าโลก”ดังนี้

เริ่มต้นจาก ปี 2558 :สภาพเศรษฐกิจตกต่ำคณะผู้บริหารต้องการที่จะช่วยแก้ไขปัญหา

และเริ่มคิดที่จะจัดกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งศักยภาพของตำบล

กำแพงมีทั้งด้านการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่หลากหลายศักยภาพด้านการเป็นเมืองท่องเที่ยวและ

มี“เต่ากระอาน”ที่มีที่เดียวในประเทศไทยจึงได้เกิดความคิดในการจัดโครงการขึ้นเพื่อสามารถ

ตอบโจทย์ข้างต้นได้

เริ่มปรึกษาหารือ :ผู้บริหารได้คิดถึงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้

กิจกรรมต่างๆดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวมากขึ้นซึ่งจะสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในหลายๆช่องทาง

โดยอาศัย“เต่ากระอาน”ที่มีที่เดียวในประเทศไทยมาเป็นพระเอกจึงได้เชิญสมาชิกสภาฯกำนัน

ผู ้ใหญ่บ้านและพนักงานส่วนตำบลในการวางแผนการจัดโครงการประเมินศักยภาพและ

ความเป็นไปได้ที่จะได้รับการยอมรับจากประชาชนและนักท่องเที่ยว

เริ่มวางแผน : มีการกำหนดกิจกรรมต่างๆภายในโครงการเพื่อให้น่าสนใจหลากหลาย

และแตกต่าง

ศึกษากิจกรรม : ศึกษาระเบียบข้อกฎหมายพบว่า“บางกิจกรรม”เกินศักยภาพด้าน

งบประมาณของอบต.จึงเริ่มมองหา“เครือข่าย”ที่มีความสนใจในกิจกรรมที่วางไว้และเครือข่าย

ที่พร้อมจะให้การสนับสนุน

เริ่มมองหา “เครือข่าย” : โดยการประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลายครั้งปรึกษาหารือกำหนด

กิจกรรมการทำงานร่วมกัน

มอบหมาย กำหนดกิจกรรม : ให้“เครือข่าย”ช่วยกันตามความถนัดของแต่ละหน่วยงาน

องค์กรหรือกลุ่มนั้นๆซึ่งปัจจุบันเครือข่ายดังกล่าวยังคงให้ร่วมมือร่วมใจกันในการดำเนิน

กิจกรรมโครงการงาน“เต่าโลก”และยังสานต่อในการจัดกิจกรรมต่างๆได้อย่างดีเยี่ยม
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องค์ประกอบของเครือข่ายวันเต่าโลกประกอบด้วย

เครือข่ายภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ เครือข่ายเอกชน เครือข่ายประชาสังคม 

สนับสนุนงบประมาณและ
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
2.สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสตูล

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  
ในการจัดงาน 
1.บริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัด
(มหาชน)
2.บริษัทหาดทิพย์จำกัด
(มหาชน)สาขาสตูล

บริหารจัดการผู้จำหน่ายอาหาร 
1.ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร
อำเภอละงู

จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านต่างๆ 
1.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะ
เลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล
2.สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล
3.สวนสัตว์สงขลา
4.โรงเรียนกำแพงวิทยา
5.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สตูล
6.สถานีควบคุมไฟป่าสตูล
7.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอละงู
8.องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหว้า
9.โรงพยาบาลละงู
10.เครือข่ายโรงเรียนพื้นที่ตำบล
กำแพงทั้ง14โรงเรียน

สนับสนุนงบประมาณในการ
ประกวด”Miss Queen Turtle 
2017” 
-บริษัทห้างร้านร้านค้าใน
อำเภอละงูและใกล้เคียง
ประมาณ40แห่ง
สนับสนุนสถานที่ในการจัดงาน 
-โรงน้ำแข็งอำเภอละงู

บริหารจัดการกิจกรรมปั่น +นักปั่น 
-ชมรมจักรยานในเขตพื้นที่
อำเภอละงู
จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านต่างๆ 
1.ชุมชนคนรักษ์ป่าต้นน้ำบ้าน
วังสายทอง
2.ไร่มะนาวแม่เขียว
3.กลุ่มอารีย์ไข่เค็ม
4.กลุ่มขนมทองม้วน
5.กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านปากปิง

สนับสนุนด้านกำลังพลรักษา  

ความปลอดภัย 

1.อำเภอละงู
2.สถานีตำรวจภูธรละงู
3.หน่วยปฏิบัติการต่อสู้
อากาศยานและรักษาฝั่งที่452
4.สถานีเรือทร.ภ.3
5.กองกำลังเทพสตรีฉก.ร.5

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 

-สื่อมวลชนในจังหวัดสตูล
ประมาณ30หน่วยงาน

สนับสนุนด้านกำลังพลรักษาความ

ปลอดภัย 

1.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
ในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกำแพงทั้ง12หมู่บ้าน
2.อาสาสมัครรักษาดินแดน
อำเภอละงู
3.อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกำแพง

เครือข่ายภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ เครือข่ายเอกชน เครือข่ายประชาสังคม 

สนับสนุนด้านการแสดง  

ศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้าน 

-โรงเรียนกำแพงวิทยาและ
โรงเรียนละงูพิทยาคม

สนับสนุนเครื่องจักร รถ 10 ล้อ 

-หจก.เกียรติเจริญชัยการโยธา
บริหารจัดการกิจกรรมแข่งขัน  

นกกรงหัวจุก 

-ชมรมนกกรงหัวจุกอำเภอละงู

การดำเนินการเครือข่ายนำไปสู่ผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมดังนี้

1.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล หลังจากที ่องค์การบริหาร

ส่วนตำบลกำแพงร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูลจัดงานวันเต่าโลกขึ้นมา

ทำให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูลหรือ“บ่อเต่า”เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

เพิ่มขึ้นมีการไปศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษารวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

เข้าไปเยี่ยมชมเพิ่มมากขึ้น

2.  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล และชมรมจักรยานในเขตพื้นที่อำเภอ

ละงู  องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงจะขอความร่วมมือกับทางสำนักงานการท่องเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดสตูลในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานให้มีความยิ่งใหญ่และมีมาตรฐานเพิ่มยิ่งขึ ้น

เพื่อยกระดับรายการให้เป็นกิจกรรมปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลเพื่อดึงนักท่องเที่ยว

ในจังหวัดใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในงานวันเต่าโลกโดยใช้

กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรม

3. ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอละงู ผู้ประกอบการร้านค้าและแผงลอยในเขต

อำเภอละงูได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอละงูขึ้นประกอบด้วย

คณะกรรมการชมรมจำนวน13คนและสมาชิกในชมรมจำนวน84ร้านค้าได้ขับเคลื ่อน

กิจกรรมร่วมกันดังนี้

 4 การร่วมกันจัดหาผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารร่วมออกบูธจำหน่ายอาหารในงาน

โดยมีการร่วมกันวางกรอบหลักเกณฑ์และคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

 4 กิจกรรมละเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเป็นองค์กรปลอดโฟมบรรจุอาหารโดยกิจกรรมนี้
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ได้ดำเนินการมาตั ้งแต่เริ ่มมีการจัดงานวันเต่าโลกครั ้งที ่1ปี2558จนถึง

ปัจจุบัน

 4 กิจกรรมรณรงค์อาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่

สังคมในการส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยการสร้างพฤติกรรมการกินลดพุง

ลดโรคการลดละเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

 4 โครงการตลาดนัดยามเย็นซึ่งเป็นตลาดจำหน่ายอาหารอร่อยและอาหารปลอดภัย

ให้แก่ผู้บริโภคบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลกำแพง

4.  กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูลเกิดการต่อยอด

ของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและพัฒนาเศรษฐกิจของตำบลกำแพงให้ดีขึ้น

เช่นผลิตภัณฑ์กะปิได้กลายเป็นสินค้าOTOPของอำเภอละงูเนื่องจากมีคุณภาพและมีรสชาติ

ที่เป็นเอกลักษณ์ต่างจากที่อื่นผลิตภัณฑ์ขนมบุหงาบูดะ,ขนมผูกรักเป็นสินค้าOTOPของดีขึ้น

ชื่อของจังหวัดสตูลที่ใครๆมาเยือนจังหวัดสตูลจะต้องซื้อเป็นของฝากทุกครั้งและได้ออกบูธ

แสดงสินค้าณต่างประเทศเช่นมาเลเซียสิงคโปร์ฯ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “กำแพงเกมส์  2017” 

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงได้มีแนวคิดที่จะรณรงค์ให้ประชาชนในตำบลทุกคน

ร่วมกันต้านภัยยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จึงมีการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อพี่น้อง

ชาวตำบลกำแพงจึงได้นำเอาคำว่า“กำแพง”มาใช้เป็นชื่อเกมส์การแข่งขันในชื่อว่า “กำแพงเกมส์” 

ในปีแรกของการแข่งขันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมีผู ้สนใจเข้าร่วมส่งทีมทำการ

แข่งขันกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองจำนวน12หมู่บ้านและต่อมาในปีพ.ศ.2555ก็ได้มี

โรงเรียนในสังกัดสพฐ.เขตพื้นที่จำนวน10โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโดยมีการแข่งขันกีฬา

รวมจำนวน9ประเภทเข้ามาร่วมทำการแข่งขันกลายมาเป็นสนามที่ต่อยอดให้กับนักกีฬา

ทั้งระดับประชาชนยุวชนและเยาวชนเพื่อเป็นนักกีฬามืออาชีพและอีกหลายปีต่อมาก็มาเพิ่มกีฬา

อีกหลายประเภทเช่นตะกร้อไตรกีฬาสำหรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่ตำบลกำแพง

เมื่อได้ดำเนินงานมาติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา11ปีในปีพ.ศ.2558นั้นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลกำแพงประสบปัญหาการเบิกจ่ายในการดำเนินโครงการดังกล่าวแต่โครงการก็ยัง

ดำเนินการโครงการต่อไปโดยที่ให้หมู่บ้านที่เข้าร่วมส่งทีมการแข่งขันหาชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา

มาเองและปีต่อๆมาประชาชนและโรงเรียนภายในเขตพื้นที่ก็เรียกร้องให้ทางองค์การบริหาร

ส่วนตำบลกำแพงสนับสนุนการจัดการแข่งขันทุกอย่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงมีแนวคิด

ที่จะระดมเครือข่ายภาคส่วนต่างๆเข้ามาร่วมในการจัดการแข่งขันอีกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงก็มีศักยภาพและมีความพร้อมทั้งทางด้านงบประมาณ

บุคลากรที ่มีความสามารถวัสดุอุปกรณ์กีฬาจึงได้ร่วมกันดำเนินงาน“กำแพงเกมส์”โดยมี

วัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในตำบลกำแพงทุกคนร่วมกันต้านภัยยาเสพติดและป้องกัน

การแพร่ระบาดของยาเสพติดในตำบลกำแพง

2. เพื ่อพัฒนากีฬาทุกหมู ่บ้านของตำบลกำแพงให้มีความก้าวหน้าเพื ่อก้าวสู ่ระดับ

แนวหน้าของจังหวัดสตูลและประเทศ

3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในตำบลกำแพงมีระเบียบวินัยเคารพกฎกติกา

รักษามารยาทและมีความสามัคคีในหมู่คณะ

4. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในตำบลกำแพงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โดยการฝึกฝนการทำงานเป็นทีมด้วยการเล่นกีฬาเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด

5. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในตำบลกำแพงได้ออกกำลังกายและสุขภาพ

ที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

องค์ประกอบของเครือข่ายประกอบด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเป็นศูนย์กลางในการประสานงานต่างๆระหว่างภาครัฐ

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้การดำเนินการต่างๆเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนตำบลกำแพง

โรงพยาบาลละงู หน่วยกู ้ชีพมีหน้าที ่เตรียมเปลพยาบาลและปฐมพยาบาลเบื ้องต้น

แก่นักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างการแข่งขันในแต่ละวันและประสานงานกับโรงพยาบาลละงู

เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับผู้ป่วยที่เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงและเฉียบพลันขณะแข่งขัน
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โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.กำแพงส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและครูอาจารย์ที ่มี

ความรู้ด้านกีฬาร่วมเป็นผู้ตัดสิน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลกำแพง มีหน้าที ่อำนวยการควบคุมกำกับสนับสนุน

ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนมีหน้าที ่ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันฝ่ายปฏิคม

จัดหารางวัลการแข่งขัน

ตัวแทนจากศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้านมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันฝ่ายปฏิคม

ประเมินผลการจัดงาน

ตำรวจ อปพร.มีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท

ร่วมถึงการจัดระเบียบจราจรในแต่ละวันตลอดการแข่งขัน

จากกิจกรรมกำแพงเกมส์ทำให้เกิดการต่อยอดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้กับ

นักกีฬาในพื้นที่ตำบลกำแพงที่เป็นรูปธรรม เช่น 

 4 การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนในสังกัดสพฐ.เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล

กำแพงได้นำแนวคิดมาจัดกิจกรรมการแข่งข ันกีฬาภายในโรงเร ียนโดยนำ

กระบวนการเรียนรู้การสร้างเครือข่ายร่วมกันบริหารจัดการและมีผู้ประกอบการ

ในเขตพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการดังกล่าวซึ่งสามารถตอบสนอง

ความต้องการของครูเด็กนักเรียนผู ้ปกครองได้เป็นอย่างดีและส่งเสริมให้

เด็กเยาวชนและผู้ปกครองได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วย

ทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และจิตใจสดชื่นแจ่มใสมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะ

รู้อภัยมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยมีความสามัคคีและเป็นกำลังสำคัญของชาติ

ในอนาคตต่อไป

 4 การพัฒนาต่อยอดทักษะทางด้านกีฬาให้กับเด็กรุ่นใหม่โดยองค์การบริหารส่วนตำบล

กำแพงร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดส่งบุคลากรในสังกัดไปอบรมผู้ตัดสินเกี่ยวกับกฎกติกา

ใหม่ๆเพื่อนำไปใช้ในการแข่งขัน

 4 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงร่วมกับภาคีเครือข่ายสนับสนุนและผลักดันนักกีฬา

ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันแต่ละประเภทกีฬาไปสู่การแข่งขันระดับ

จังหวัดระดับภาคและระดับประเทศต่อไป

 4 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงร่วมกับภาคีเครือข่ายออกกฎระเบียบให้รัดกุมและ

เป็นไปตามมาตรฐานสากลยิ ่งขึ ้นเพื ่อป้องกันการประท้วงระหว่างแข่งขันและ

เพื่อความปลอดภัยของนักกีฬา

 4 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดหางบประมาณในการติดตั้ง

กล้องเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสิน

โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลกำแพง 

ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมากอันเป็นผลพวง

มาจากการพัฒนาประเทศและการดิ้นรนต่อสู้ของประชาชนเพื่อการดำรงชีวิตสถาบันครอบครัว

ไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกเชื่อมโยงเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นการพัฒนาตามแนวคิด

การพัฒนากระแสหลักให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยหรือความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจเน้นการพัฒนาแบบแยกส่วนทำให้เกิดกระบวนการดึงคนออกมาจากครอบครัว

แยกพ่อแม่ลูกออกจากกันซึ ่งผลของการพัฒนานั ้นแม้จะทำให้ครอบครัวไทยมีภาวะทาง

เศรษฐกิจที ่ดีขึ ้นมีความสุขสบายด้านวัตถุมากขึ ้นแต่ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที ่เคย

แนบแน่นและอบอุ่นก็เริ่มเลือนหายไปความผูกพันกันในเชิงอารมณ์และความรู้สึกมีค่อนข้างน้อย

คนในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันน้อยลงพ่อแม่มีหน้าที่แสวงหาทรัพย์สินเงินทองและวัตถุเพื่อ

มาเลี้ยงดูปรนเปรอความสุขให้ลูกส่วนลูกซึ่งต้องทำหน้าที่เรียนหนังสือก็ถูกวัฒนธรรมต่างชาติ

และอบายมุขชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสียเด็กๆเรียนรู้ชีวิตด้วยตนเองจากสังคมนอกบ้านมากกว่า

สังคมในบ้านสภาพการณ์เช่นนี้หลายคนมองว่าสถาบันครอบครัวไทยกำลังตกต่ำอยู่ในสภาพ

ใกล้ล่มสลาย

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน(ศพค.)ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชนจึงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อ

เป็นศูนย์กลางและกลไกในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาให้คำแนะนำและส่งเสริมการเรียนรู้

ให้แก่ครอบครัวโดยมีการบริหารจัดการในรูปของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนองค์กรกลุ่มเครือข่ายครอบครัวในชุมชนเป็นสมาชิกโดยการส่งเสริมและ

สนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆอาทิบุคลากรงบประมาณเป็นต้น
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วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

1. เพื ่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันครอบครัวในลักษณะ

บูรณาการจากทุกภาคส่วนในสังคม

2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีศูนย์รวมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่มีการบริหารจัดการ

โดยชุมชนในรูปของคณะทำงานศูนย์พัฒนาในชุมชน

3. เพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่จะ

นำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน

องค์ประกอบของเครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ประกอบด้วย 

เครือข่ายภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

- องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล

เครือข่ายประชาสังคม 

- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม)

- ผู้นำศาสนา

- ตัวแทนผู้สูงอายุ

- ตัวแทนเยาวชน

คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1.สำรวจปัญหาและจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุ

และผู้ด้อยโอกาสจัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติการที่มีลักษณะบูรณาการเพื่อการพัฒนาป้องกัน

และแก้ไขปัญหาสถาบันครอบครัว

2.ดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

3.จัดบริการให้คำแนะนำตลอดจนประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ

องค์กรเอกชนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาครอบครัว

4.ส่งเสริมให้ครอบครัวสร้างเครือข่ายในการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันและมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการเมืองการปกครอง

หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว

ในชุมชนตำบลกำแพงเพื ่อเป็นศูนย์กลางและกลไกในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหา

ให้คำแนะนำและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ครอบครัวศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลกำแพง

ได้มีการจัดทำโครงการต่อเนื่องอีกมากมายยกตัวอย่างเช่น

โครงการการจัดทำบัญชีครัวเรือนสู่การออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้

ประชาชนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

และเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติค่านิยมในการดำเนินชีวิตและเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวรู้วิธีการ

จัดทำบัญชีครัวเรือนรู้จักลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง

โครงการสานสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวได้ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรม

ร่วมกันกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็ง

ลดปัญหาความรุนแรงการทะเลาะวิวาทในครอบครัว

โครงการเตรียมความพร้อมครอบครัวผาสุก ลดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน

ครอบครัวเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในครอบครัวเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตและ

การอยู่ร่วมกันภายในครอบครัวและชุมชนอย่างมีความสุขและสามารถปกป้องลูกหลานและ

บุคคลใกล้ชิดให้ห่างไกลจากปัญหาทางสังคมต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนแต่ง (นิกะห์)เพื่อให้มุสลิมและมุสลีมะห์มีความรู้และ

แนวคิดต่างๆตามหลักศาสนาอิสลามนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตและการอยู่ร่วมกันภายใน

ครอบครัวอย่างมีความสุข
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รายชื่อคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น

เพื่อรับ“รางวัลพระปกเกล้าทองคำและรางวัลพระปกเกล้า”ประจำปี2561


 1. ศาสตราจารย์วุฒิสารตันไชย กรรมการที่ปรึกษา
 2. ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติเศรษฐบุตร ประธานกรรมการ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรทัยก๊กผล รองประธานกรรมการคนที่1
 4. รองศาสตราจารย์ดร.นิยมรัฐอมฤต รองประธานกรรมการคนที่2
 5. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือผู้แทน กรรมการ
 6. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้แทน กรรมการ
 7. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม กรรมการ
  การทุจริตแห่งชาติหรือผู้แทน
 8. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม กรรมการ
  การทุจริตในภาครัฐหรือผู้แทน
 9. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ กรรมการ
  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน
 10. ศาสตราจารย์ดร.โกวิทย์พวงงาม กรรมการ
 11. รองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัย กรรมการ
 12. รองศาสตราจารย์ดร.ปธานสุวรรณมงคล กรรมการ
 13. รองศาสตราจารย์ดร.ศุภสวัสดิ์ชัชวาลย์ กรรมการ
 14. ดร.ถวิลวดีบุรีกุล กรรมการ
 15. ดร.พิรียุตม์วรรณพฤกษ์ กรรมการ
 16. ดร.ไพบูลย์โพธิ์สุวรรณ กรรมการ
 17. พลเอกเอกชัยศรีวิลาศ กรรมการ
 18. นายศุภณัฐเพิ่มพูนวิวัฒน์ กรรมการ
 19. นายภควัตอัจฉริยปัญญา กรรมการ
 20. บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์มติชนหรือผู้แทน กรรมการ
 21. บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์หรือผู้แทน กรรมการ
 22. บรรณาธิการบริหารหนังสือประชาคมท้องถิ่นหรือผู้แทน กรรมการ
 23. บรรณาธิการบริหารหนังสือผู้นำท้องถิ่นหรือผู้แทน กรรมการ
 24. นางสาวสุมามาลย์ชาวนา กรรมการและเลขานุการ
 25. นางสาววิลาวัณย์หงษ์นคร ผู้ช่วยเลขานุการ

โครงการผู ้สูงวัยสุขภาพด ีเพื ่อให้ผู ้สูงอายุมีความรู ้ด้านการดูแลสุขภาพของตนเอง

การบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ผู ้สูงอายุและการศึกษาดูงานเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้

ประสบการณ์ใหม่ๆสามารถนำสิ่งที่พบเห็นไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองและลูกหลานในการ

ดำเนินชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
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บุคลากร 

 1.ผศ.ดร.อรทัยก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 2.นางสาววิลาวัณย์หงษ์นคร นักวิชาการ  

 �.นายภควัตอัจฉริยปัญญา พนักงานชำนาญการพิเศษ

 �.นางธนิษฐาสุขะวัฒนะ พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ

 5.นางสาวสุมามาลย์ชาวนา พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ

 6.นางสาวอติพรแก้วเปีย พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการชำนาญการ

 �.นางสาวอภิวรรณซักเซ็ค พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ

 �.นายบุรัสกรละอองทัพ พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ

 �.นางสาวทักษวดีวิวัฒน์ศิลป์ชัย พนักงานบริหารงานทั่วไป

 10. นายพงศ์ปรีดาลิ้มวัฒนะกุล พนักงานบริหารงานทั่วไป

 11.นายธเนศชำนาญนา เจ้าหน้าที่โครงการฯ

 12.นายสุเชาว์ชยมชัย เจ้าหน้าที่โครงการฯ

 1�.นางสาวพัชร์วรัญน์สินธุรัตน์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ

 1�. นางสาวนันทนัชอินทร์หม่อม เจ้าหน้าที่โครงการฯ

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ�0พรรษาฯอาคารรัฐประศาสนภักดีชั้น5(โซนทิศใต้)

เลขที่120หมู่�ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร10210
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