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บทนํา 

โครงการเยาวชนสรางสรรคนวัตกรรมทองถิ่น เปนโครงการที่มุง

สง เสริมให เยาวชนได เห็นความสําคัญของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย และการปกครองทองถิ่น จึงไดสงเสริมใหเยาวชนเขามามีสวน

รวมทางการเมืองการบริหารในระดับทองถิ่น โดยการดําเนินกิจกรรมที่มีความ

สรางสรรคและเปนประโยชนตอทองถิ่นในดานตางๆ อาทิ การศึกษา 

สาธารณสุข ประเพณีวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม โดยทีม

เยาวชนจะดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคประชาชน และ

หนวยงานภาครัฐในพื้นที่ 

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิ่นมุงหวังวา โครงการเยาวชน

สรางสรรคนวัตกรรมทองถิ่นจะเปนการจุดประกายใหเยาวชนในทองถิ่นได

เกิดความภาคภูมิใจที่ตนไดเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาทองถิ่น อีกทั้งองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจะไดเล็งเห็นความสามารถและศักยภาพที่มีอยูในกลุม

เยาวชน เพื่อสงเสริมใหเยาวชนในวันนี้ไดเติบโตเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ มี

จิตสาธารณะ มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง อันจะทําใหการปกครองใน

ระดับทองถิ่นมีประสิทธิภาพและสงผลใหการปกครองในระดับชาติมีความ

มั่นคง 

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถื่น 
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ที่มาของโครงการ  
สถาบันพระปกเกลา โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิ่น ใน

ฐานะหนวยงานที่ทําหนาที่สงเสริมและพัฒนาการปกครองทองถิ่น ไดเล็งเห็น

ความสําคัญของการพัฒนาและปลูกฝงเยาวชน

เพื่ อ ให มี ค ว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ

ประชาธิปไตยและการปกครองทองถิ่ น 

รวมถึงการสงเสริมใหเยาวชนเขามามีสวนรวม

ทางการเมืองการบริหารในระดับทองถิ่น อัน

เปนหนวยทางการเมืองการบริหารที่ใกลชิด

กับเยาวชนมากที่สุด โดยการใหเยาวชนดําเนินกิจกรรมที่มีความสรางสรรค

และเปนประโยชนตอทองถิ่นของตนในดานตางๆ อาทิเชน การศึกษา 

สาธารณสุข ประเพณีวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ตาม

ศักยภาพ ความรู ความสามารถและประสบการณของเยาวชน 

 ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการนี้ คือ เยาวชนไดเกิด

จิตสํานึกรู รักและพัฒนาถิ่น

ฐานบานเกิด อีกทั้งมีสวน

รวมกับองคกรปกครองสวน

ท องถิ่ นและชุมชนในการ

พัฒนาทองถิ่น อันจะเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยใหกาวสืบไป 
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วัตถุประสงคโครงการ 
1. เพื่อสงเสริมใหเยาวชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น 

2. เพื่อสงเสริมใหเยาวชนเขามามีสวนรวมในการทํางานกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

3. เพื่อสงเสริมใหเยาวชนมีจิตสํานึกรักถิ่นและจิตสาธารณะ 
 

คุณสมบัติของโครงการ 
1. เปนโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาในพื้นที่  

2. เปนโครงการที่สามารถดําเนินการไดตามระยะเวลา

ที่กําหนด  

3. เปนโครงการที่มุงเสริมสรางภาคีความรวมมือระหวาง

เยาวชนและภาคสวนตางๆ 

4. เปนโครงการที่ดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในพื้นที่ และ/หรือภาคสวนอื่นๆ  

5. เปนโครงการที่เนนความคิดริเริ่มสรางสรรค 
และเกิดความยั่งยืน 

6. เปนโครงการที่มุงการเสริมสรางความสามัคคี 

สันติสุข และสมานฉันทในชุมชน 

7. เปนโครงการที่สะทอนถึงการมีจิตอาสาของ
เยาวชนที่มีตอการปกครองทองถิ่น 
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ประเภทของโครงการ 
โครงการเยาวชนสรางสรรคนวัตกรรมทองถิ่น แบงออกเปน 7 

ประเภทโครงการดังนี้  

1. การสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น 

2. การจัดระเบียบชุมชนหรือสังคม การรักษาความสงบเรียบรอย  

3. การสงเสริมการทองเที่ยว  

4. การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

5. การอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

6. การพัฒนาการเมืองและบริหารทองถิ่น 

7. การสาธารณสุข 
 

การดําเนินโครงการ 
1. รับสมัครทีมเยาวชนที่สนใจเขารวมโครงการ โดยการสงใบสมัครและ

ขอเสนอการดําเนินโครงการ แบบแสดงความรวมมือระหวางองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นและทีมเยาวชน และเอกสารประกอบตามรูปแบบ

และวิธีการที่กําหนด 

2. ประกาศผลการพิจารณาขอเสนอโครงการที่ผานเกณฑการคัดเลือกจาก

คณะกรรมการบริหารโครงการเยาวชนสรางสรรคนวัตกรรมทองถิ่น 
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3. ฝกอบรมทีมเยาวชนที่ขอเสนอโครงการไดรับการพิจารณาผานเกณฑการ

คัดเลือก เกี่ยวกับ 

• ความรูดานการปกครองทองถิ่น 

• การมีสวนรวมของเยาวชนในการ

ปกครองทองถิ่น  

• การบริหารโครงการ 

• การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

• พบอาจารยที่ปรึกษาประจํากลุม 

4. ทีมเยาวชนนําเสนอขอเสนอโครงการที่ปรับแกตามความเห็นของคณะ
กรรมการฯ 

5. สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน (สูงสุดไมเกิน 50,000 บาท/
โครงการ) แบงออกเปน 2 งวด  

• งวดที่ 1 รอยละ 80 ของงบประมาณดําเนินโครงการ จายภายใน 

15 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา 

• งวดที่ 2 รอยละ 20 ของงบประมาณดําเนินโครงการ จายภายใน 

15 วัน นับจากวันที่ทีมเยาวชนสงรายงานผลการดําเนินงานฉบับ

สมบูรณ และสรุปคาใชจายในการดําเนินโครงการใหกับสถาบันฯ 

6. ทีมเยาวชนดําเนินโครงการ 

7. คณะกรรมการลงพื้นที่พิจารณาและประเมินผลการดําเนินโครงการ  
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8. ทีมเยาวชนสงมอบรายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ และสรุป
คาใชจายในการดําเนินโครงการใหกับวิทยาลัยฯ 

9. ทีมเยาวชนนําเสนอผลการดําเนินโครงการ 

10. ประกาศผลการคัดเลือก “โครงการเยาวชนสรางสรรคนวัตกรรมทองถิ่น” 
3 ระดับ ดังนี้ “ระดับดีเลิศ” “ระดับดี” และ “ระดับชมเชย” 

 

กลุมเปาหมายและคุณสมบัติของผู เขารวม
โครงการ 

สถาบันพระปกเกลาเปดรับสมัครเยาวชนจากทั่วประเทศที่สนใจสง

ขอเสนอเขารวมโครงการ โดยทีมเยาวชนจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. ทีมเยาวชน อายุไมเกิน 20 ป (จํานวน 5-7 คน

รวมหัวหนาทีม) โดยกําหนดใหหัวหนาทีมตองมี

อายุระหวาง 15-20 ป 

2. เปนผูมีภูมิลําเนาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่จะ

ดําเนินโครงการ 

3. ทีมเยาวชนที่ไดรับการพิจารณาใหผานเกณฑการ

คัดเลือก ตองสามารถเขารวมกิจกรรมการฝกอบรมกับสถาบันพระปกเกลา

ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด  
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เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ขอเสนอโครงการเยาวชนสรางสรรคนวัตกรรมทองถิ่น โดยมีรูปแบบและ

วิธีการตามที่สถาบันฯ กําหนด  

2. แบบแสดงความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นและทีมเยาวชน  
 

หลักเกณฑการพิจารณา 
คณะกรรมการฯ มีหลักเกณฑในการพิจารณาขอเสนอโครงการ ดังนี้ 

1. เปนโครงการที่มีประโยชนตอการพัฒนาในพื้นที่และชุมชนทองถิ่น  

2. เปนโครงการที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความตอเนื่องและยั่งยืน 

3. เปนโครงการที่มุงแสดงใหเห็นถึงการสรางภาคีความรวมมือระหวาง

เยาวชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นในพื้นที่ 

4. เปนโครงการที่สามารถดําเนินการไดจริง ในระยะเวลาที่กําหนด  

5. หากขอเสนอโครงการใดไดรับการสนับสนุนงบประมาณรวมในการ
ดําเนินงานจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานอื่น จะไดรับการ

พิจารณาเปนพิเศษ 

6. ตองไมเปนโครงการที่มีเฉพาะกิจกรรมการฝกอบรม แตไมมีกิจกรรมตอยอด 

7. การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สุด 
 
 



 
โครงการเยาวชนสรางสรรคนวัตกรรมทองถิ่น 
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การสนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการ 
ขอเสนอโครงการของทีมเยาวชนที่ผานเกณฑการคัดเลือกตามผลการ

พิจารณาของคณะกรรมการฯ โครงการดังกลาวจะไดรับการสนับสนุน

งบประมาณตามที่คณะกรรมการพิจารณา แตสูงสุดไมเกินโครงการละ 50,000 

บาท ทั้งนี้ สถาบันฯ จะพิจารณาการใหทุนฯ ตามระเบียบและหลักเกณฑของ

สถาบันฯ 

 

ผูประสานงานโครงการ 
 ธนิษฐา สุขะวัฒนะ และสุมามาลย ชาวนา 

 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิ่น สถาบันพระปกเกลา 

เลขที่ 120 หมูที่ 3 ศูนยราชการเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  

ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่  

กรุงเทพมหานคร 10210  

โทรศัพท 02-141-9568, 02-141-9569  

โทรสาร 02-143-8175  

www.kpi.ac.th 



 

 



 

 

 
 

ผลการตัดสินรางวัลเยาวชน
สรางสรรคนวัตกรรมทองถิน่ 

ประจาํป 2554 
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4. ทีมแรงบันดาลใจ รวมกับ องคการบริหารสวนตําบลทุงมหาเจริญ 

อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว ในโครงการ “เติมรัก เติมหวงใย แด

ผูสูงวัย” 

5. ทีมกลาใหม รวมกับ องคการบริหารสวนตําบลหัวงม อําเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย ในโครงการ “หมอนอยคอยชวยเหลือ” 

6. ทีมเยาวชนหนาใสใสใจชุมชน รวมกับ เทศบาลเมืองนาสาร อําเภอ

บานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี ในโครงการ “สงเสริมคุณภาพชีวิตดวย

จิตของเยาวชนในชุมชน” 

7. ทีมเยาวชนเทศบาล 5 เดนหา รวมกับ เทศบาลนครเชียงราย    

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในโครงการ “เครือขายความรู สูภัยมลพิษ 

เพื่อชีวิตและเชียงรายนาอยู” 

8. ทีมเยาวชนจิตอาสาขมิ้น รวมกับ เทศบาลตําบลขมิ้น อําเภอเมือง จังหวัด

กาฬสินธุ ในโครงการ “โครงการสงเสริมเยาวชนจิตอาสาตําบลขมิ้น” 

9. ทีมกลุมเยาวชนคนรักษโนนใหญ รวมกับ องคการบริหารสวนตําบลอีเซ 

อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ในโครงการ “เยาวชนวัยใสรวม

ใจเปดขุมความรูในทองถิ่น” 
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รางวัลเยาวชนสรางสรรคนวัตกรรม
ทองถิ่น ประจําป 2554 

ระดับดี 

  

 รางวัลเยาวชนสรางสรรคนวัตกรรมทองถิ่น ระดับดี จํานวน 2 รางวัล 

ประกอบดวย  

1. ทีมเยาวชนคนรักษคลอง รวมกับ เทศบาลนครสมุทรปราการ 

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในโครงการ “รักษคลองปากน้ํา” 

2. ทีมเยาวชนตนกลาจิตอาสารักและพัฒนากลางหมื่น รวมกับ 

เทศบาลตําบลกลางหมื่น อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ในโครงการ 

“เรื่องดีๆ ที่บานฉัน ชุมชนตนเมืองกาฬสินธุ” 
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รางวัลเยาวชนสรางสรรคนวัตกรรม
ทองถิ่น ประจําป 2554 

ระดับชมเชย 

 

 รางวัลเยาวชนสรางสรรคนวัตกรรมทองถิ่น ระดับชมเชย จํานวน 3 

รางวัล ประกอบดวย  

1. ทีมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลแมสาย รวมกับ เทศบาล

ตําบลแมสาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ในโครงการ 

“ประชาธิปไตยเบงบาน"กระบวนการเลือกต้ัง"” 

2. ทีมรักษกงไกรลาศ รวมกับ เทศบาลตําบลกงไกรลาศ อําเภอกง

ไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ในโครงการ “เยาวชนพาเที่ยว พาชมวิถี

ชีวิตคนกงไกรลาศ” 

3. ทีมเยาวชนฮักบานเกิด รวมกับ องคการบริหารสวนตําบลโรงชาง 

อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ในโครงการ “ติดสอยหอยตวยหมอ

เมืองโฮงจาง” 



 

 

 
 

โครงการดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ทองถิน่
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ช่ือโครงการ สงเสริมคุณภาพชีวิตดวยจิตสาธารณะของเยาวชนในชุมชน 

ช่ือทีมเยาวชน เยาวชนหนาใสใสใจชุมชน 

ที่ต้ังโครงการ ชุมชนหวยมุด ตําบลนาสาร อําเภอบานนาสาร 

จังหวัดสุราษฎรธานี  

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลเมืองนาสาร อําเภอ

บานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี 

ระดับรางวัล รางวัลเยาวชนสรางสรรคนวัตกรรมทองถิ่น “ระดับดีเลิศ” 
 

ที่มาของโครงการ 
จากการสุมตัวอยางสํารวจครอบครัวจํานวน 21 ครอบครัวจาก 450 

ครอบครัว ของชุมชนหวยมุด ตําบลนาสาร อําเภอบานนาสาร จังหวัด      

สุราษฎรธานี พบวาประชาชนในชุมชนประสบกับปญหาดานคุณภาพชีวิต 

อาทิ การใชสุขาไมถูกสุขลักษณะ อากาศภายในบานถายเทไมสะดวก

เนื่องจากการจัดบานไมเปนระเบียบและไมไดสัดสวน มีขยะตกคางภายใน

บริเวณบาน การรับประทานอาหารไมครบหมู ภาชนะและเครื่องใชภายใน

ครัวไมสะอาด เปนตน และพบวารอยละ 90 ของ 21 ครอบครัวนั้นมีการ

ปฏิบัติตนไมถูกสุขลักษณะ โดยมีสาเหตุมาจาก สมาชิกในครอบครัวมี

การศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน ประกอบกับมีรายไดนอย ทําใหไมมีความรู

และเขาใจในของเรื่องสุขอนามัย สงผลทําใหตนเอง สมาชิกในครอบครัวและ

คนในชุมชนมีสุขภาพและสุขอนามัยไมดี รวมทั้งสภาพแวดลอมของชุมชนที่



 
โครงการเยาวชนสรางสรรคนวัตกรรมทองถิ่น 
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ขาดความเปนระเบียบเรียบรอย ดังนั้น ทีมเยาวชนหนาใสใสใจชุมชนจึงมี

ความประสงคที่จะสรางความรู ความเขาใจ และปรับเปลี่ยนชีวิตความเปนอยู

ที่ถูกสุขอนามัย และมีการจัดบานเรือนและชุมชนใหมีความเปนระเบียบ

เรียบรอย เพื่อใหประชากรในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

วัตถุประสงคโครงการ 
1. เพื่อใหเยาวชนและประชากรในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพกาย 

สุขอนามัยภายในครอบครัวดีขึ้น รวมถึงชุมชนมีสภาพแวดลอมที่มีความ

เปนระเบียบเรียบรอย เพื่อเปนตนแบบใหแกชุมชนขางเคียง 

2. เพื่อใหเยาวชนเกิดความตระหนักในการรักอยูอาศัย และถิ่นฐานบาน

เกิดของตนเอง 

3. เพื่อใหเยาวชนรวมมือกับชุมชนอื่นๆ ในการจัดระเบียบ และการบริหาร

จัดการชุมชนของตนเอง และรูจักการทํางานเปนทีม 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน  
1. ทาบทามครอบครัวตัวอยางทั้ง 21 ครอบครัวเขารวมโครงการ 

2. จัดอบรมใหความรูใหแกครอบครัวตัวอยาง ดังนี้ 

• ความหมายและประโยชนของสุขอนามัยที่ดี 

• วิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขอนามัยที่ดีตอตนเอง ครอบครัว และชุมชน  
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ชุม- อบรมให

ภาพชีวิตคนใน

ศบาลตําบลบ

ติ จากนายสุรพ

าเปนประธาน

ามผล ชวยเห

บครัว โดย

ชน 1 คน 

หความรูแก

นครอบครัว 

บานนาสาร 

พงษ วิชัย

นการอบรม 

หลือ ดูแล 



 
โครงการเยาวชนสรางสรรคนวัตกรรมทองถิ่น 
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งบประมาณดําเนินการ 
สถาบันพระปกเกลาสนับสนุน 20,000 บาท 

เทศบาลเมืองนาสาร 5,ooo บาท 
 

ผลการดําเนินโครงการ 
ประชากรในครอบครัวตัวอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดีไมวาจะเปนการมี

สุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขอนามัยที่ดีและเกิดความมีระเบียบเรียบรอยของ

สภาพแวดลอมในชุมชนดีขึ้น สงผลใหประชากรในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

 

 

 



 

 

ช่ือโครงก
ช่ือทีมเยา
ที่ต้ังโครง
ช่ือองคกร

ระดับราง
 

ที่มาของโ
 ดวย

เจริญมีจํานวน

10.32% ของป

ถูกทอดทิ้งให

จากบุตรหลา

ตองทํางานใ

เมือง ทําให

และประสบกั

กาย ซึ่งสงผล

ตํ่าลง สภาพจิ

เกิดขึ้นทีมเย

เยาวชนในเรื่

โครงการ

การ  เติม

าวชน ทมี

งการ  ตําบ
รปกครอง

มห

งวลั ราง

โครงการ 
ยผูสูงวัยในเข

นมากถึง 1,75

ประชากรทั้งห

หอยูตามลําพัง

าน เนื่องจา

ในเขตอุตสาห

หผูสูงวัยถูกท

กบัปญหาสุขภา

ลใหแนวโนม

จิตใจย่ําแย เ

ยาวชนจึงไดจัด

อง การวัดควา

รเยาวชนสรางสร

24

มรัก เติมหวงใ

มแรงบันดาลใจ

บลทุงมหาเจริ

งสวนทองถ
หาเจรญิ อําเภอ

งวัลเยาวชนสราง

 
ตรับผิดชอบข

55 คน ซึ่งคิด

หมดซึ่งมีบางสว

งโดยขาดการ

ากคนในวัยทํา

หกรรมหรือพื้

อดทิ้งไมมีผูด

าพจิต และสุข

ของอายุผูสูงวั

เพื่อแกไขปญห

ดใหมีกิจกรรม

ามดัน การนว

 
รรคนวัตกรรมทอ

4 

ใย แดผูสูงวัย

จ 

ญ อําเภอวังน้ํ

ถิ่น องคการบ
อวังน้ําเย็น จงั

งสรรคนวัตกรร

ขององคการบริ

ดเปน 

วนที่

ดูแล

างาน

พื้นที่

ดูแล 

ขภาพ

ยลด

หาที่

มคายเยาวชนเพ

ดแผนไทย โ

องถิ่น 

ย 

าเย็น จงัหวัด

บริหารสวนตํา

หวัดสระแกว 

รมทองถิ่น “ระด

ริหารสวนตําบ

พื่อใหความรูแ

โรคที่มักพบบอ

สระแกว 

าบลทุง

ดบัดเีลศิ” 

บลทุงมหา

แกตัวแทน

อยในผูสูง



 

 

วัย และการอ

ความรูพูดคุย 

วัตถุประส
1. เพื่อใหผู

2. เพื่อใหผู

3. เพื่อใหเ

ครอบครั
 

ขั้นตอนก
1. สํารวจแล

2. วิเคราะห

ทานใด

พิการ ห

3. ฝกอบรม

เกี่ยวกับ

ความรูเกี

นวดแผน

สูงวัย แ

ถูกวิธี 

โครงการ

ออกกําลังกาย

 สรางขวัญ แ

สงค 
ผูสูงวัยไดรับกา

ผูสูงวัยมีสุขภาพ

ยาวชนมีจิตสํา

ว 

การดําเนิน
ละหาขอมูลของ

หขอมูล ผูสูง

บางที่มีโรคป

หรือขาดผูดูแล 

มเยาวชนเพื่อ

บการดูแลผูสูงวั

กี่ยวกับวัดควา

นไทย โรคที่มั

และการออกกํ

รเยาวชนสรางสร

25

อยางถูกวิธี เพ

และกําลังใจให

ารดูแลจากจาก

พรางการจิตใจ

านึกในการดูแ

นงาน 
งผูสูงวัย 

งวัย วามี

ประจําตัว 

อใหความรู

วัย เชนให

ามดัน การ

มักเกิดในผู

กําลังกายที่

 
รรคนวัตกรรมทอ

5 

พื่อใหเยาวชน

หกับผูสูงวัย 

กเยาวชนซึ่งคอ

จและมีขวัญกําล

แลผูสูงวัยเห็น

องถิ่น 

นสามารถเขาไ

อยใหความรูแล

ลังใจที่ดีขึ้น  

นความสําคัญขอ

ไปดูแลให

ละกําลังใจ  

องสถาบัน



 
โครงการเยาวชนสรางสรรคนวัตกรรมทองถิ่น 
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4. ลงพื้นที่ลงเยี่ยมและดูแลผูสูงวัย ใหบริการดานตรวจวัดความดัน นวด
แผนไทย การออกกําลังกาย และทํากิจกรรมนันทนาการ 

 

งบประมาณดําเนินการ 
สถาบันพระปกเกลาสนับสนุน 49,985 บาท 

องคการบริหารสวนตําบลทุงมหาเจริญ 10,019 บาท 
 

ผลการดําเนินโครงการ 
ผูสูงวัยไดรับการดูแลจากจากเยาวชนซึ่งคอยใหความรูและกําลังใจ 

ทําใหผูสูงวัยมีสุขภาพรางการจิตใจและมีขวัญกําลังใจที่ดีขึ้น เยาวชนมี

จิตสํานึกในการดูแลผูสูงวัยเห็นความสําคัญของสถาบันครอบครัว เยาวชนหัน

มาดูแลเอาใจใสและไมนิ่งเฉยในการที่เห็นผูสูงวัยถูกทอดทิ้ง 
 

 

 

 



 

 

ช่ือโครงก
ช่ือทีมเยา
ที่ต้ังโครง
ช่ือองคกร
อําเภอพาน จั

ระดับราง
 

ที่มาของโ
 ปจจุ

ค ร อ บ ค รั ว

ครอบครัวเดี่ย

และลูกเทาน

จึงทําให ”ผู

แยกออกจาก

ส้ินเชิง ทําใ

ดํารงชี วิตเพี

เหตุนี้ทีมเยา

ผูสูงอายุโดย

ผูสูงอายุในตํ

โครงการ

การ  
าวชน 
งการ 
รปกครอง
จงัหวัดเชียงราย

งวลั ราง

โครงการ 
จุบันครอบครัว

ใ ห ญ ม า เ ป

ยว คือ พอ แ

นั้น ดวยเหต

ผูสูงอายุ” 

กครอบครัวโด

ใหผู สูงอายุต

พียงลําพัง ด

าวชนกลาใหม

ยผานโครงกา

ตําบลหัวงมได

รเยาวชนสรางสร

27

หมอนอยคอย

ทีมกลาใหม 

ตําบลหัวงม 

งสวนทองถ
ย 

งวัลเยาวชนสราง

 
วไทยสวนใหญ

ป น

แม 

ตุนี้ 

ถูก

ดย

ตอง

วย

มจึงไดมีการสง

ารที่มีชื่อวา “

ดรับการพัฒน

 
รรคนวัตกรรมทอ

7 

ยชวยเหลือ 

 

อําเภอพาน จั

ถิ่น องคการบ

งสรรคนวัตกรร

ญมีการเปลี่ยน

งเสริมเยาวชน

“หมอนอยคอ

าสงเสริมดาน

องถิ่น 

จังหวัดเชียงราย

บริหารสวนตํา

รมทองถิ่น “ระด

นแปลงการใช

นใชเวลาวางใน

อยชวยเหลือ”

นสุขภาพ และ

ย 

าบลหัวงม 

ดบัดเีลศิ” 

ชชีวิตแบบ

นการดูแล

” เพื่อให

มีคุณภาพ



 

 

ชี วิตที่ ดี สา

ตนเองไดไม

บุตรหลานแ

ดังปรัชญาที่

ชราอยางมีคุ

หนึ่งก็เพื่อสง

โรงเรียนปาแ

และสังคม ม

สรางสรรคมีจิ
 

วัตถุประส
1. เพื่อใหผู

2. เพื่อใหผ

ศาสนา ิ
 

ขั้นตอนก
1. ศึกษาส

ขอมูลผูส

ได ไปป

ปรึกษา 

โครงการ

ามารถช วยเ

มเปนภาระให

และสังคมโดย

วา “แกอยาง

คุณภาพ” อีก

งเสริมใหเยา

แดงวิทยาทุกค

มีพฤติกรรม 

ตสํานึกรักบาน

สงค 
ผูสูงอายุมีสุขภา

ผูสูงอายุอยูรว

วิถีชีวิตประชาธิ

การดําเนิน
สภาพปญหา 

สูงอายุ และนํ

ปรึกษากับอ

นายกองคการ

รเยาวชนสรางสร

28

หลือ

หแก

ยรวม 

งสงา

กดาน

าวชน

นรูจักปฏิบัติต

จิตสาธารณะ

นเกิดของตนเอ

าพรางกาย แล

วมกันในสังคม

ธิปไตย 

นงาน 

รวบรวม

นําขอมูลที่

า จ ารยที่

รบริหารสวนตํ

 
รรคนวัตกรรมทอ

8 

ตนในการเปน

ะหรือจิตอาสา

อง 

ละจิตใจที่สมบ

มอยางมีเปน

าบลหัวงม แล

องถิ่น 

สมาชิกที่ดีของ

าชวยเหลือสัง

บรูณแข็งแรง 

สุขตามหลักธ

ละเจาหนาที่สา

งครอบครวั

งคมอยาง

 

ธรรมพุทธ

าธารณสุข 



 

 

2. จัดกิจกร

เจาหนา

วิทยากร

3. ฝกปฏิบั

วันเสาร 

ลงทะเบ

น้ําหนัก 

อุณหภูมิ

การหายใ

4. ออกไปป
โรงเรียน

ทําความ

เสื้อผา วั

บาดแผ

เนื่องจาก

5. โรงเรียน
นํานั่งสม

ประจําสปั

โครงการ

รรมอบรมเรื่อ

ที่จากสถานีอ

ใหความรูแกนั

บัติงานจริงที่สถ

– อาทิต

บียนผูป วย 

 วัดสวนสูง วั

มิของรางกาย 

ใจ ลางแผล 

ปฏิบัติงานใน

นผูสูงอายุ โ

มสะอาดรางก

วัดความดัน ทํ

ล ปดกวาดถู

กไมไดไปวัด 

นผูสูงอายุ เยาว

มาธิ เลนเกม

ปดาห จํานวน

รเยาวชนสรางสร

29

องการปฐมพย

อนามัยมาเปน

นักเรียน 

ถานีอนามัยใน

ตย ต้ังแตการ

คนบัตร ชั่ ง

ดความดัน วัด

จับชีพจร นับ

และจายยา 

นชุมชน และ

โดยไปเช็ดตัว

กาย เปลี่ยน

ทําความสะอาด

ถูบาน อานหน

วชนมีหนาที่ชว

มตางๆ เปนพี่

น 8 สัปดาห 

 
รรคนวัตกรรมทอ

9 

ยาบาลเบื้อง

น

น

ร

ง

ด

บ

ะ

ว 

น

ด

นังสือธรรมมะ

วยลงทะเบียน 

เล้ียงในการเ

องถิ่น 

ตนอยางถูกวิ

ะ เปดซีดีธรร

 นําเขาแถวเคา

เรียน การตร

วิธี โดยมี

รมะใหฟง

ารพธงชาติ 

วจสุขภาพ



 

 

6. ประเมิน

แจกแบบ

พึงพอใจ

ที่มาเรียน

วิเคราะห

ไดรับทร

งบประมา
สถา

องค
 

ผลการดาํ
ผูสูง

ชวยเหลือตน

ความสุขทางใ

โครงการ

นผลการปฏิบัติ

บสอบถามเพื่อ

จของผูปวย/ญ

นโรงเรียนผูสู

หและรายงานใ

ราบ 

าณดําเนิน
าบันพระปกเก

คการบริหารสวน

าเนินโครง
งอายุมีสุขภาพ

เองไดและอยูใ

ใจจากการบําเ

รเยาวชนสรางสร

30

ติงานโดยการ

อสํารวจความ

ญาติ/ผูสูงอายุ

สงอายุ นํามา

ใหผูเกี่ยวของ

นการ 
ลาสนับสนุน 

นตําบลหัวงม 

งการ 
พกาย และสุข

ในสังคมไดอย

เพ็ญประโยชน

 
รรคนวัตกรรมทอ

0 

43

 7

ขภาพใจที่สม

ยางมีความสุข 

น 

องถิ่น 

3,600 บาท 

7,750 บาท 

มบรูณแข็งแร

สวนทีมเยาวช

รงสามารถ

ชนก็ไดรับ



 

 

ช่ือโครงก
ช่ือทีม 
ที่ต้ังโครง
ช่ือองคกร

ระดับราง
 
ที่มาของโ
 เทศ

ผูพิการสูงกวา

อยางโดดเด่ี

ชวยเหลือตัว

คณะกรรมก

เยาวชนตําบล

มาจากขาดกา

วิธี ซึ่งอาจจะ

เยาวชนจึงได

เยาวชนไดใช

ได โดยการด

โครงการ

การ โคร

ทมี

งการ ตําบ

รปกครอง
เมือ

งวลั ราง

โครงการ 
ศบาลตําบลขมิ้

า 100 คน แ

ด่ียวไมสามาร

วเองได 

การบริหารสภ

ลขมิ้น จึงไดเล็

ารดูแลเอาใจใ

ะสงผลกระทบ

ดจัดทํา “โครง

ชเวลาวางใหเกิ

ดูแลชวยเหลือ

รเยาวชนสรางสร

31

รงการเยาวชนวั

มเยาวชนจิตอาส

บลขมิ้น อําเภ

งสวนทอง
อง จังหวัดกาฬ

งวัลเยาวชนสราง

 
มิ้นมีจํานวน

ละอาศัยอยู

ถดูแลและ

ดังนั้น 

ภาเด็กและ

ล็งเห็นความสํา

สของคนในคร

บตอรางกายแ

การ เยาวชนวั

กิดประโยชนต

ในเรื่องสุขภาพ

 
รรคนวัตกรรมทอ

1 

วัยใส หัวใจจิ

สาขมิ้น 

ภอเมือง จังหวัด

งถิ่น เทศ

ฬสินธุ 

งสรรคนวัตกรร

าคัญเรื่องสุขภา

รอบครัว รวมถึ

ละจิตใจของผู

วัยใส หัวใจจิต

ตอผูพิการที่ไม

พกาย จิตใจ 

องถิ่น 

ตอาสา  

ดกาฬสินธุ 

ศบาลตําบลขมิ้

รมทองถิ่น “ระด

าพของผูพิการซึ

ถึงไมไดรับการ

ผูพิการ ดวยเห

ตอาสา” ขึ้น

มสามารถชวยเห

เพื่อใหมีกําลัง

มิ้น อําเภอ

ดบัดเีลศิ” 

ซึ่งมีสาเหตุ

รดูแลที่ถูก

หตุนี้ ทีม

น เพื่อให

หลือตัวเอง

งใจในการ



 

 

ดํารงชีวิต แ

ถูกตอง อีกทั้

เพื่อใหผูพิกา

วัตถุประส
1. เพื่อปลูก

2. เพื่อสงเส

3. เพื่อใหเ

ชวยเหลอื

4. เพื่อใหเย

5. เพื่อฝกค

6. เพื่อใหเย
 

ขั้นตอนก
1. สํารวจจาํ

2. คัดเลือกพ

จํานวนผู

3. จัดอบรม

อาสา จํา

บทบาท

โครงการ

ละแนะนําวิธีก

ทง้จัดกิจกรรมให

ารมีสุขภาพรางก

สงคของโค
กจิตสํานึกใหกั

สริมสุขภาพกาย

เยาวชนไดดูแ

อตัวเองได  

ยาวชนรูจักใชเว

วามเปนผูนําใ

ยาวชนรูจักบําเพ

การดําเนิน
านวนผูพิการใน

พื้นที่นาํรอง 1

ผูพิการ 16 คน

มเยาวชนวัยใส

านวน 2 วัน เ

ทและหนาที่ขอ

รเยาวชนสรางสร

32

การดูแลชวยเห

หผูพิการไดพบ

กายที่แข็งแรง 

โครงการ 
กบัเยาวชนใหรู

ย และสุขภาพ

แลชวยเหลือ

วลาวางใหเกิด

ใหเยาวชนทั้งด

พ็ญตนใหเปน

นงาน  
นตําบลขมิ้น  

1 หมู ซึง่มี

น 

สที่มีหัวใจจิต

เพื่อใหทราบ

งตนเอง 

 
รรคนวัตกรรมทอ

2 

หลือตัวเอง ก

บปะแลกเปลี่ย

 จิตใจสงบสุข

รูจักความมีจิตส

พใจใหกับเยาว

 เยี่ยมเยียน

ประโยชน แล

านความคิด ทั

นประโยชนตอสั

 

องถิ่น 

การรับประทาน

ยนความคิดซึ่งก

 คิดและมองโ

สาธารณะมาก

วชน และผูพกิ

นผูพิการ ที่ไม

ละหางไกลจากย

ทศันคติ และบคุ

สังคม ชุมชนแ

นอาหารที่

กันและกัน 

ลกในแงดี  

ขึ้น 

การ 

มสามารถ

ยาเสพติด  

คลิกภาพ 

และทองถิ่น   



 

 

4. ออกเยี่ย
ห น ว ย

สาธารณ

ชุ ม ชน  

เบ้ืองตน

ใหกําลัง

ออกกําลั

 
งบประมา

สถาบัน

เทศบาล
 

ผลการดาํ
ทําใ

ประโยชนสวน

มากขึ้นรวมถ

ชวยเหลือตัวเ

เยาวชนและผ

ความคิดเห็นซึ

โครงการ

ยมผูพิการรวม

บ ริ ก า ร ส ถ

ณสุขในเขตพื้น

โ ดยก า รดู

นตามอาการ ใ

งใจ สระผม 

งกาย และพา

าณดําเนิน
นพระปกเกลาส

ลตําบลขมิ้น 

าเนินโครง
ใหเยาวชนมีจิ

นรวม เยาวชน

ถึงผูพิการรูจั

เองได ทํ

ผูพิการไดทํากิ

ซึ่งกันและกัน 

รเยาวชนสรางสร

33

มกับเทศบาล 

า น บ ริ ก า ร

นที่ และผูนํา

แ ลผู พิ ก า ร

ใหคําแนะนํา 

ตัดเล็บ พา

าไปรับฟงธรรม

นการ 
สนับสนุน 

งการ 
จิตอาสาในกา

นไดทําความดี

กวิธีการดูแล

ทําใหผูพิการมี

กิจกรรมรวมกัน

 

 
รรคนวัตกรรมทอ

3 

มะที่วัด  

44

10

ารดูแลผูพิกา

 และกลาแสด

ลรักษาตัวเอง

มีสุขภาพกายแ

นอยางมีความ

องถิ่น 

4,700 บาท 

0,000 บาท 

ร รูจักการเสี

ดงออกในทางท

งที่ถูกวิธี แล

และใจที่แข็งแ

มสุข และไดแล

ยสละเพื่อ

ที่ถูกที่ควร

ะสามารถ

รง ทําให

ลกเปลี่ยน

 



 

 



 

 

 
 

โครงการดาน 

การสงเสริมการทองเที่ยว 



 

 



โคร
 

 

ช่ือโครงก
ช่ือทีมเยา
ที่ต้ังโครง
องคกรป
อําเภอกงไกร

ระดับราง
 
ที่มาของโ

อําเ

แหลงทองเ

มากมาย ไดแ

เกาะกง ตลา

ตลาดทาปลา

รงการเยาวชนสร

การ  
าวชน 
งการ  
ปกครอง
รลาศ จังหวัดสุ

งวลั ราง

โครงการ 
ภอกงไกรลา

ที่ยวที่นาสน

แก วัดกงไกรล

าดชาวจีนโบร

า รานขนมผิง

 

รางสรรคนวัตกร

3

เยาวชนพาเที

รักษกงไกรล

ตําบลกงไกร

สวนทอง
สุโขทัย 

งวัลเยาวชนสราง

 
ศมี

นใจ

ลาศ 

าณ 

ง รานขนมทอ

รมทองถิ่น

37 

ที่ยว พาชมวิถีชี

าศ 
ลาศ อําเภอกง

งถิ่น เทศบ

งสรรคนวัตกรร

องพับ ทองมว

ของดีคูอําเ

ภูมิปญญา

ใหเรื่องกา

หนึ่ งของช

โดยเฉพาะ

ชีวิตคนกงไกร

งไกรลาศ จังห

บาลตําบลก

รมทองถิ่น “ระด

วนฯ ซึ่งลวนแ

เภอกงไกรลาศ

ทองถิ่น สมค

ารทองเที่ยวเป

ชาวอํ า เภอก

ะอยางยิ่งใหก

 

ลาศ  

หวัดสโุขทัย 

กงไกรลาศ  

ดบัชมเชย” 

แลวแตเปน

ศ และเปน

ควรสงเสริม

ปนกิจกรรม

กงไกรลาศ 

ลุมเด็กและ

    



โคร
 

 

เยาวชนไดเข

ตอนรับนักทอ

ดังนั้

กงไกรลาศจึ

เยาวชนพาเที

ก ง ไ ก ร ล า

มัคคุเทศกนอ

ใหรูจักสถาน

ยังจัดการแส

แสดงออกแล
 

วัตถุประส
1. เพื่อสงเสริ

อําเภอกงไกร

2. เพื่อสงเสริ

แสดงออก ใ

มัคคุเทศก  

3. เพื่อทําใ

นักทองเที่ยว

รงการเยาวชนสร

ามามีสวนรวม

องเที่ยวมากยิ่

นั้น ทีมเยาวช

จึงไดริเริ่มโค

ที่ยว พาชมวิถี

ศ  โ ด ย จั ด

อยพานําเที่ยวไ

ที่ทองเที่ยวทา

สดงภูมิปญญ

ละทํากิจกรรมร

สงคของโค
ริมใหเกิดการท

รลาศ  

ริมใหเด็กและ

ใชความสามาร

ใหคนในทอง

ว 

 

รางสรรคนวัตกร

3

มในการ

งขึ้น 

ชนรักษ

ครงการ

ชีวิตคน

ด ใ ห มี

ไปยังแหลง 

างธรรมชาติแล

ญาทองถิ่นเพื่อ

วมกัน 

โครงการ 
ทองเที่ยวใน

ะเยาวชนกลา

รถในการเปน

งถิ่นมีรายไดเ

รมทองถิ่น

38 

ทองเที่ยวตา

ละวัฒนธรรมวิ

อเปดโอกาสใ

เพิ่มขึ้นจากก

างๆ ในอําเภอ

ถีชีวิตคนกงไก

ใหเด็กและเย

ารจําหนายสิ

 

อกงไกรลาศ 

กรลาศ และ

ยาวชนกลา

นคาใหแก



โคร
 

 

4. เพื่อทําให

ประเพณีและ

ของคนกงไกร

 
ขั้นตอนก
1. จัดอบรม
เวลา 2 วัน

นํานักทองเที่

 
งบประมา

สถา
 

รงการเยาวชนสร

หคนรูจักประวั

ะวัฒนธรรมควา

รลาศมากขึ้น 

การดําเนิน
มมัคคุเทศกน

น เพื่อใหรูจักแ

ทีย่วเดินตามเส

าณดําเนิน
าบันพระปกเก

 

รางสรรคนวัตกร

3

วัติศาสตร 

ามเปนอยู

  

นงาน 
นอย เปน

แหลงทองเที่ย

สนทางการทอง

นการ 
ลาสนับสนุน 

รมทองถิ่น

39 

ยวตางๆ ของอํ

งเที่ยว  

2. ป รั บ
หมูบาน 

ทองเที่ยว

การรณรง

ชวยกันเก็

3. สํารวจ
นักทองเที

17,750 

าเภอกงไกรลา

ส ภ า พ แ ว ด

ชุมชน ตามเ

วใหมีความสะ

ครักษาความส

บกวาดขยะใน

ความพึงพอใจ

ทีย่ว 

บาท 

 

าศ และการ

ด ล อ ม ข อ ง

สนทางการ

ะอาด โดย

สะอาด และ

นชุมชน 

จของ



โคร
 

 

ผลการดาํ

เพื่อ

การทองเที่ย

ลาศ ที่มีปร

แ ล ะ ส ถ า น

นาสนใจ แล

ประวัติและค

อําเภอกงไกร

สงเสริมใหเด

หรือนักทองเ

คนกงไกรลา

อําเภอกงไกร

รงการเยาวชนสร

าเนินงาน 

อเปนการสงเส

วในอําเภอกง

ะวัติความเปน

ที่ ท อ ง เ ที่ ย

ละไดจัดการแส

ความเปนมา

รลาศเพื่อเปน

ด็กและเยาวชน

เที่ยวที่เขามาเ

าศ รวมถึงสงผ

รลาศเพิ่มมากขึ้

 

รางสรรคนวัตกร

4

 

สริม

งไกร

นมา

ย ว ที่

สดง

ของ

นการ

นกลาแสดงออ

เที่ยวไดรูถึงป

ผลใหคนในท

ขึน้ 

รมทองถิ่น

40 

อกซึ่งความสาม

ระเพณีและวัฒ

ทองถิ่นมีรายไ

มารถที่มีอยู เ

ฒนธรรมความ

ไดเพิ่มขึ้น แล

 

เพื่อใหผูอื่น

มเปนอยูของ

ละมีคนรูจัก



 

 
 

 

โครงการดานการบริหาร
จัดการและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม



 

 
 



 

 

ช่ือโครงก
ช่ือทีมเยา
ที่ต้ังโครง
ช่ือองคกร
อําเภอเมือง จั

ระดับราง
 
ที่มาของโ

ในอ

คลองปากน้ําม

ลงในคลองม

ปจจุบันน้ําใน

เสีย มีกลิ่นเห

ลดไดนอยลง 

คลองลดนอย

ปญหาทั้งทา

นอยลง ดังนั้

สรางความรว

สมุทรปราการ

โครงการ

การ  
าวชน 
งการ 
รปกครอง
จังหวัดสมุทรป

งวลั ราง

โครงการ 
อดีตที่ผานมาป

มีการทิ้งขยะแ

มาเปนเวลานา

นคลองปากน้ําม

หม็น และสัตวน

 ประกอบกับส

ลง ดวยเหตุนี้

งดานสิ่งแวดล

น กลุมเยาวชน

วมมือของคน

รแกไขปญหาสิ

รเยาวชนสรางสร

4

รักษคลองปา

เยาวชนคนรัก

เทศบาลนคร

งสวนทองถ
ปราการ 

งวัลเยาวชนสราง

 
ประชาชนริม

และของเสีย

าน ทําให

มีสีดํา เนา

น้ําในคลอง

สภาพแวดลอมริ

นี้ คนในชุมชน

ลอมดังกลาว ร

นคนรักษคลอง

นในชุมชน โร

ส่ิงแวดลอม แล

 
รรคนวัตกรรมทอ

43 

ากน้ํา 

กษคลอง 

สมุทรปราการ

ถิ่น  เทศบ

งสรรคนวัตกรร

ริมคลองที่เสื่อม

นตางก็ไดรับค

รวมทั้งแหลงอ

งจึงริเริ่มโครงก

รงเรียนเทศบ

ละน้ําเนาเสียขอ

องถิ่น 

ร จงัหวัดสมุท

าลนครสมุท

รมทองถิ่น “ระด

มโทรม ตนไม

ความเดือดรอน

อาหารจากธรรม

การรักษคลองป

บาล และเทศ

องคลองปากน้ํา

รปราการ 

รปราการ 

ดบัด”ี 

มบริเวณริม

นจากสภาพ

มชาติที่ลด

ปากน้ําเพื่อ

ศบาลนคร

ใหดีขึ้น 



 

 

วัตถุประส
1. เพื่อแกไข

2. เพื่อสรางค

สมุทรปรากา
 

ขั้นตอนก
1. สํารวจคล

เขตเทศบาล

โรงเรียน 

2. ประชุมรวม

แบบสอบถา

ประชาชนใน

คลองปากน้ํา 

3. จัดอบรมใ

และออกปฏิบั

4. ประชาสัม

อยางทั่วถึง ผ

ประชาชนริมค

โครงการ

สงคโครงก
ขปญหาสิ่งแวด

ความรวมมือร

รในการจัดการ

การดําเนิน
ลองปากน้ําใน

ลนครสมุทรป

มกับประชาชน

ามเพื่อสอบถา

นการทํากิจกรร

 

ใหความรูเรื่อง

บัติการตรวจสอ

มพันธโครงกา

ผานจุลสารโรง

คลอง 

รเยาวชนสรางสร

4

การ 
ดลอมและความ

ะหวางชุมชน 

รปญหาดานสิ่

นงาน  

นพื้นที่ของชุมช

ปราการที่อยู

นในชุมชน แ

ามความสนใ

รมเพื่อแกไขป

การเก็บตัวอย

อบคุณภาพน้ํา 

ารใหนักเรียนใ

งเรียน ปายป

 
รรคนวัตกรรมทอ

44 

มเนาเสียของค

โรงเรียนเทศ

งแวดลอมของ

ชนใน

ยูใกล

ละทํา

จของ

ปญหา

ยางน้ํา 

 

ในโรงเรียนแล

ประชาสัมพันธ

องถิ่น 

คลองปากน้ํา 

ศบาล และเทศ

งคลองปากน้ํา 

ละคนในชุมชน

ธ และลงพื้นที่

ศบาลนคร

นรับทราบ

ที่พูดคุยกับ



 

 

5. จัดกิจกรร

โดยจัดทําน้ํา

ต้ังถังจุลินทรยี
 

งบประมา
สถา

หนว

ผลการดาํ

โรง

เทศบาลน

ร ว ม มื อ กั

ส่ิงแวดลอมแ

ปากน้ําใหดีขึ

ความเนาเ สี

ปากน้ําไดรับ

นครสมุทรปร

โรงเรียน ชุม

ของตนเอง 

โครงการ

รมวันสิ่งแวดล

าจุลินทรียจากข

ยน้ําหยด 

าณดําเนิน
าบันพระปกเก

วยงานอื่นๆ  

าเนินงาน 

งเรียน ชุมชน

ครสมุทรปร

น แ ก ไ ข ป

และน้ําเสีย ขอ

ขึ้น ส่ิงแวดลอ

สียของน้ํ าใน

บการแกไข ด

ราการ ซึ่งเ

มชน และองค

รเยาวชนสรางสร

4

ลอม เพื่ออนุรั

ขยะในบาน 

นการ 
ลาสนับสนุน 

  

 

น และ

ร ากา ร 

ญ ห า

งคลอง

อมและ

นคลอง

วยความรวมมื

เปนจุดเริ่มตน

กรปกครองสว
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กษคลองปาก

เก็บขยะ ปลู

36,560 

3,300 

มือของโรงเรียน

นที่ดีของการส

วนทองถิ่นในก

องถิ่น 

กน้ํารวมกับคน

ลูกตนไมบริเวณ

 บาท 

บาท 

น ชุมชน แล

รางความรวมมื

การบริหารจัด

นในชุมชน 

ณริมคลอง 

ละเทศบาล

มือระหวาง

การชุมชน



 

 

ช่ือทีมเยา
ช่ือโครงก
ที่ต้ังโครง
ช่ือองคก
อําเภอปากพะ

ระดับราง
 

ที่มาของโ
 เทศ

ไดประสบปญ

และอุทกภัยอ

ครั้ ง จนทําใ

1,380 ครัวเรื

และเครื่องมือ

กลาเทศบาลป

ใหความรูกับ

รวมถึงการป

ปองกันภัยพบิ

 

โครงการ

าวชน 
การ  
งการ 
กรปกครอ
ะยูน จังหวัดพั

งวลั ราง

โครงการ 
ศบาลตําบลป

ญหาภัยพิบัติ 

อยางรุนแรงหล

ใหบานเรือน

รือน รวมถึงพืช

อทํากินของปร

ปากพะยูนจึงไ

บประชาชนเรื่

ระสานกับหน

บัติรวมกัน 

รเยาวชนสรางสร

4

เยาวชนตนก

เยาวชนเฝาระ

ตําบลปากพะ

องสวนทอ
พทัลุง 

งวัลเยาวชนสราง

 
ปากพะยูน

คือ วาตภัย

ลายตอหลาย

นจํานวนกวา

ช สวน ไร น

ระชาชนไดรับค

ไดจัดทําโครงก

รื่องการเฝาระ

นวยงานที่เกี่ย
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ลาเทศบาลปา

ะวังภัยพิบัติ 

ะยูน อําเภอปา

องถิ่น เทศ

งสรรคนวัตกรร

 

นา 

ความเสียหาย 

การเยาวชนเฝ

วังและการเต

วของในทองถ

องถิ่น 

ากพะยูน 

ากพะยูน จังห

ศบาลตําบลป

รมทองถิ่น “ระด

 ดังนั้น ทีมเย

าระวังภัยพิบัติ

ตรียมรับมือกับ

ถิ่นเพื่อดําเนิน

หวัดพัทลุง 

ปากพะยูน 

ดบัดเีลศิ” 

ยาวชนตน

ติ โดยการ

บภัยพิบัติ 

นแผนการ



 

 

วัตถุประส
 เพื่อ

เยาวชนและค
 

ขั้นตอนก
1. จัดเวทีค

เชิญวิทย

ค ว าม รู

ตัวแทนช

2. ประชุมเค

แผนงาน

ปร ะชุ ม

เกี่ยวของ

ระดับอํา

พะยูน แ

ภัยในพื้น

3. จัดทําสื่อ

• จัดร

เขาใ

โครงการ

สงค 
อสรางความเข

คนในชุมชนใน

การดําเนิน
ความรู เรื่องภัย

ยากรมาพูดคุย

จ า กป ร ะ สบ

ชุมชนทั้ง 4 ช

ครือขายเยาวช

นเพื่อนําเสน

มร วมกับหน

ง ไดแก การ

เภอ เทศบาล

และเครือขาย

นที่ 

อและแผนดําเนิ

รายการวิทยุชุม

ใจ(เสาร-อาทิ

รเยาวชนสรางสร

4

ขาใจ ตระหน

นการเฝาระวังภั

นงาน 
ยพิบัติ โดย

 แลกเปลี่ยน

บก า รณ ข อ ง

ชุมชน 

ชน กําหนด

นอ ในการ

นวยง านที่

รปองกันภัย

ลตําบลปาก

ยสาธารณะ

นินงาน 

มชน/ เสียงต

ตย) 
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นัก และสงเส

ภัยพิบัติ 

ตามสาย ขอมูล

องถิ่น 

สริมการมีสวน

ลขาวสารปูพื้น

นรวมของ

นฐานความ



 

 

• ปฏบิ

มือเ

ภัยพิ

• ละค

 

4. ประชุมร
แนวทาง

5. ประเมิน
 

งบประมา
สถา

เทศ

 

โครงการ

บัติการลดควา

เรา (สาธิตการ

พบัิติเบ้ืองตน)

ครเลหเรื่อง “ย

วมกับเทศบาล

งการดําเนินงาน

ผลการดําเนิน

าณดําเนิน
าบันพระปกเก

ศบาลตําบลปา

รเยาวชนสรางสร

4

มเสี่ยงดวย

รปองกัน

) 

ยามนอย” 

ลตําบลปากพะ

นรวมกันในระ

นโครงการ 

นการ 
ลาสนับสนุน 

ากพะยูน   
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ะยูน ชุมชน เ

ะยะตอไป  

27,600 

10,000 

องถิ่น 

เพื่อทบทวนผ

 บาท 

บาท 

ลและสรุป



 
โครงการเยาวชนสรางสรรคนวัตกรรมทองถิ่น 
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ผลการดําเนินงาน 

ทําใหเยาวชนและประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมและใหความรวมมือ

ในการเตรียมรับภัยพิบัติดีขึ้น นอกจากนี้เยาวชน ประชาชน และหนวยงาน

ราชการรูจักการกระจายความรับผิดชอบ รูจักการแบงงาน มีความสามัคคี และ

รูจักหนาที่ของตนในการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

รวมกันแกปญหาดวยตัวเองโดยกระบวนการการมีสวนรวม ในการวางแผน

เพื่อปองกันภัยพิบัติ 

 



 

 

ช่ือโครงก
ที่ต้ังโครง
ช่ือทีมเยา

ช่ือองคกร
ระดับราง
 
ที่มาของโ
  จังห

จัดทําเสนทา

คือ เสนทาง 

ครอบคลุมพืน้

อําเภอครบุรี 

โครงการ

การ  
งการ  
าวชน 

รปกครอง
งวลั ราง

โครงการ 
หวัดนครราชสีม

างการทองเที่ย

5 เขา 5 เขื่

นที่ 5 อําเภอ 

 อําเภอเสิงสา

รเยาวชนสรางสร

5

เยาวชนคนรุน

โรงเรียนเตรยี

ทีมเยาวชนรกั

โรงเรียนเตรยี

งสวนทองถ
งวัลเยาวชนสราง

 
มา ได

ยวใหม 

อน ซึ่ง

 ไดแก 

าง อําเภอวังน้ํ
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นใหม รวมใจ

ยมอุดมศึกษาน

กษโคราช 

ยมอุดมศึกษาน

ถิ่น องคการบ
งสรรคนวัตกรร

น้ําเขียว อําเภ

ปากชอง โด

อ ง ค ก า ร บ

นครราชสีมา

ใหมีจิตสํานึก

บานเกิดรวม

ศึกษาพื้นที่จ

องถิ่น 

จสํานึกรักษบา

นอมเกลา นค

นอมเกลา นค

บริหารสวนจังห

รมทองถิ่น “ระด

ภอปกธงชัย แ

ดยสรางความร

บ ริ ห า ร ส ว น

า โรงเรียนแ

กในการรักษแ

มกัน โดยก

จริง จัดทําแผ

นเกิด 

ครราชสีมา 

ครราชสีมา 

หวัดนครราชสีม

ดบัดเีลศิ” 

และอําเภอ  

รวมมือกับ 

น จั ง ห วั ด

และชุมชน 

และพัฒนา

การสํารวจ 

นที่แหลง

มา  



 

 

ทองเที่ยว แ

แหลงเรียนรู

ฐานขอมูลที่มี

กิจกรรมการ

ประชาชนผูส

การสงเสริมก

สังคม และคุ

จังหวัดนครรา

วัตถุประส
1. เพื่อสงเส

และภาคี

เ รี ยน รู 

ทรัพยาก

ในการเ

สาธารณ

2. เพื่อสงเส

นิเวศ ใน

ปากชอง

เชื่อมตอ

โครงการ

แหลงภูมิปญญ

ร เพื่อ

มีประโยชน แ

อนุรักษส่ิงแว

สนใจทั่วไปแล

การทองเที่ยว

ณภาพชีวิต แ

าชสีมา ใหมีค

สงค 
สริมและพัฒน

คีเครือขายในก

 กา ร จั ด ต้ั ง

กรธรรมชาติแล

เพิ่มประสิทธิภ

ณชนใหเกิดปร

สริมและพัฒน

นเขตอําเภอทีม่

ง วังน้ําเขียว ป

กัน  

รเยาวชนสรางสร

5

ญาทองถิ่น 

นํามาสราง

และเผยแพร

วดลอม แก

ละเพื่อเปน

ว คุณภาพ

และการมีสวน

ความยั่งยืน  

นาการมีสวนรว

การพัฒนาใน

ศู นย ข อ มู ล ด

ละสิ่งแวดลอม

ภาพการเรียน

ะโยชนสูงสุด 

นาพื้นที่ทางธร

มีพื้นที่ติดตอกั

ปกธงชัย ครบ
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รวมในการพัฒ

วมของเยาวชน

นการจัดการศึ

ด า นบริ ห า ร

 โดยนําเทคโ

นรูของเยาวชน

รรมชาติใหเกิด

กนัของจังหวัดน

บุรี เสิงสาง โด

องถิ่น 

ฒนาบานเกิดข

น นักเรียน 

กษา การพัฒ

ร จั ดก า รแล ะ

โนโลยีสารสน

นและเผยแพร

ดเสนทางทอง

นครราชสีมา คื

ดยมี 5เขา 5

ของคนใน

ประชาชน 

ฒนาแหลง

ะ อนุ รั กษ

นเทศมาใช

รขอมูลแก

งเที่ยวเชิง

คือ อําเภอ 

5 เขื่อน ที่



 

 

ขั้นตอนก

1. ศึกษ

2. ประ

3. ลงพื้

4. สรา
5. ประ

 

งบประมา
สถา

องค

 

โครงการ

การดําเนิน

ษาแหลงเรยีน

ะชุมเยาวชนภา

พืน้ที่ 1เขา 1 เ

งฐานขอมูลแล

ะเมินผลและสรุ

าณดําเนิน
าบันพระปกเก

คการบริหารสวน

รเยาวชนสรางสร

5

นงาน 

รู 1 เขา 1 เขื่

าคีเครือขาย( 5

เขื่อน (นํารอง

ละจัดทําแผนที

รุปผลการดําเนิ

นการ 
ลาสนับสนุน 

นจังหวัดนครร
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อน (นํารอง) 

5 โรงเรียน / 

ง) จริง 

ที่การทองเที่ยว

นินงาน 

 

ราชสีมา  

องถิ่น 

 1 เขา / 1 เ

ว 1เขา 1เขื่อน 

20,000 บาท

30,000 บาท

เขือ่น ) 

 (นํารอง) 

ท 

ท 



 

 

ผลการดาํ
 เยา

พัฒนาในการ

บริหารจัดกา

เทคโนโลยีส

และเผยแพร

ขอมูลที่ไดมา

โครงการ

าเนินงาน 
วชน นักเรียน

รจัดการศึกษา

ารและอนุรักษ

สารสนเทศมาใ

รขอมูลแกสาธ

าพัฒนาเปนเส

รเยาวชนสรางสร

5

  
น ประชาชน 

า การพัฒนาแ

ษทรัพยากรธ

ใชในการเพิ่ม

ารณชนใหเกิ

สนทางทองเทีย่
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 และภาคีเครื

แหลงเรียนรู ก

ธรรมชาติแล

มประสิทธิภาพ

กดประโยชนสู

ยวเชิงนิเวศใน

องถิ่น 

อขายมีสวนรว

การจัดต้ังศูนยข

ะสิ่งแวดลอม

พการเรียนรูขอ

สงสุด รวมถึงส

นอนาคต  

วมในการ

ขอมูลดาน

ม โดยนํา

องเยาวชน

สามารถนํา



 

 

ช่ือทีมเยา
ช่ือโครงก
ที่ต้ังโครง
ช่ือองคกร
เมือง จงัหวัด

ระดับราง
 
ที่มาของโ
 ในช

(พ.ศ.2553) 

ไดรับผลกระ

ทางอากาศที

เปนอยางมา

อาคารสูงขวาง

ที่อื่น และจาก

ระดับความรุ

มลภาวะทาง

สาเหตุหลาย

โครงการ

าวชน 
การ  
งการ 
รปกครอง
ดเชียงราย 

งวลั ราง

โครงการ 
ชวงฤดูรอนปที

พื้นที่จังหวัดเ

ะทบในเรื่องม

ที่เกี่ยวกับหม

าก เนื่องจากม

งทิศทางลม จึ

กการศึกษาพบ

รุนแรงที่เพิ่มขึ้

งอากาศสวนใ

ยกรณี ทั้งการ

รเยาวชนสรางสร

5

ทีมเยาวชนเท

เครือขายความ

อําเภอเมือง 

งสวนทองถ

งวัลเยาวชนสราง

 
ที่ผานมา 

เชียงราย

มลภาวะ

มอกควัน

มีสภาพพื้นที่เ

จึงทําใหหมอก

บวามีสถิติของ

ขึ้น เมื่อศึกษ

ใหญมาจากเข

รเกิดไฟปา พ

 
รรคนวัตกรรมทอ
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ทศบาล 5 เด

มรู สูภัยมลพิษ

จังหวัดเชียงรา

ถิ่น เทศบาล

งสรรคนวัตกรร

เปนแองกะท

กควันไมสามาร

งมลพิษจากหม

ษาปญหาโดย

ขมาควันที่เกิด

พาหนะ โรงงา

องถิ่น 

ดนหา 
ษ เพื่อชีวิตและ

าย 

ลนครเชียงราย

รมทองถิ่น “ระด

ะมีภูเขาลอมร

รถเคลื่อนตัวห

มอกควันที่สูงขึ้

ละเอียด พบ

ดจากการเผาไ

านอุตสาหกรร

เชียงรายนาอยู

 อําเภอ

ดบัดเีลศิ” 

รอบและมี

หรือลอยไป

ขึนทุกป มี

บวาปญหา

ไหม ซึ่งมี

รม กิจวัตร

ย ู



 

 

ประจําวันในค

ในทองถิ่น 

สาเหตุสําคัญใ

ดังนั้

ดําเนินการให

การจัดทําสื่อค

ละครเวทีสําห

ที่สุดในการแ
 

วัตถุประส
1. เพื่อใหค

ที่เกิดจาก

โครงการ

ครัวเรือนและภ

รวมถึงการเผ

ในชุมชนใกล

นั้นกลุมเยาวชน

หความรูผานกิจ

ความรูผาน V

หรับกลุมเยาวช

แกปญหาดังกล

สงค 
คนในชุมชนเข

กการเผาไหม 

รเยาวชนสรางสร

5

ภายในบานขอ

ผาขยะ เผาใ

ตัว  

นเทศบาล 5 

จกรรม 3 รู

VCD แจกจ

ชน และการจัด

ลาว  

าใจ ตระหนกั

 และกจิกรรมใ
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องประชาชน

ใบไมเปน

เดนหา จึง

รูปแบบ คือ

จายสูชุมชน 

ดนิทรรศการ

ความ

ตามโ

เพื่อใ

แนว

เปลี่ย

เปลี่ย

ในชุ

ก รู เกีย่วกับป

ในชุมชน 

องถิ่น 

มรู เกี่ยวกับห

โอกาสและสถ

ใหสามารถเปลี

คิด และทําใ

ยนแปลงพฤติก

ยนแปลงวิถีชี ิ

ชมชนจะเปนวิ

ปญหามลพษิท

หมอกควัน 

ถานที่ตางๆ 

ล่ียนแปลง

ใหเกิดการ

กรรมสูการ

วิตของคน

วธีที่ยั่งยืน

ทางอากาศ



 

 

2. เพื่อสราง

สามารถถ

อากาศที่

3. เพื่อใหป

เกี่ยวกับ

 
ขั้นตอนก
1. ศึกษาสภ

มลภาวะ

และวิเคร

เ ลื อ ก ส

สามารถ

กิจกรรมท

โครงการ

งเครือขายเพื่อน

ถายทอดความ

ทีเ่กิดจากการเผ

ประชาชนในชุม

บมลพิษทางดา

การดําเนิน
ภาพปญหาขอ

ทางอากาศขอ

ราะหปญหา ส

ส า เ หตุ ที่ ที ม

ถดําเนินการ 

ที่สามารถดําเน

รเยาวชนสรางสร

5

นกลุมเยาวชน

มรูสูชุมชนหรือผ

ผาไหม และกิ

มชน ทองถิ่นร

านอากาศจากก

นงาน 
องการเกิด

องเชียงราย 

สาเหตุเพื่อ

ม เ ย า ว ช น

และสราง

นินการไดจริงใ
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นในสถานศึกษ

ผูปกครองเกี่ย

จกรรมในชุมช

รวมกันลด แล

การเผาไหม แ

ในการปฏิบัติง

2. ส

และตระห

กระบวนก

ประเภทห

กลุมบรรย

องถิ่น 

ษาอื่นๆ ใหมีคว

วกับปญหามล

ชน 

ละบรรเทาปญห

และกิจกรรมใน

งาน 

สร า งความรู 

หนักในปญหา

การ คือ กลุ

หนังสั้น กลุม

ายความรู  

วามรูและ

ลพิษทาง

หา

นชุมชน 

 แนวคิ ด 

า ผาน 3 

มผลิตส่ือ

มละครสั้น 



 

 

3. ประสาน

เทศบาล

ในการด

รูปแบบ

ตามความ

4. ประเมิน
ความรวม

หรือมีสว
 

งบประมา
สถา

เทศ
 

ผลการดาํ

จ า ก

กิ จ ก ร ร ม ต

เยาวชนพบ

ความรู เขาใ

ในปญหาขอ

โครงการ

นหนวยงานตา

ลตนสังกัดเพื่อ

ดําเนินกิจกร

บของกลุมที่ดํ

มเหมาะสม  

นผลกิจกรรม

มมือหนวยงาน

วนรวมประเมนิ

าณดําเนิน
าบันพระปกเก

ศบาลนครเชยีง

าเนินงาน 

ก ก า ร ดํ า เ นิ

า ง ๆ  ข อ ง ที

วา ประชาชน

ใจ และตระหน

องชุมชนในเรื

รเยาวชนสรางสร

5

างๆ ชุมชน 

อใชโอกาส

รรม ตาม

ดําเนินการ

ม โดยขอ

นที่เขารวม 

นผลการทํากิจก

นการ 
ลาสนับสนุน 

งราย  

 

นิ น

ที ม

นมี

นัก

รื่อง
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กรรม  

17,800 

12,335 

องถิ่น 

บาท 

บาท 



 
โครงการเยาวชนสรางสรรคนวัตกรรมทองถิ่น 
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มลภาวะทางอากาศที่มีตอตนเอง สงผลใหผูเขารวมโครงการมีพฤติกรรม มี

สวนรวมและชวยบรรเทา ลดปริมาณของหมอกควันที่เกิดจากการเผาไหม 

และสามารถลดปริมาณหมอกควัน เมื่อเทียบกับสถิติในปที่ผานมา 

 

 



 

 

 

 

โครงการดานการอนุรักษศลิปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ

ภูมปิญญาทองถิน่



 

 



 

ช่ือโครงก
ช่ือทีมเยา
ที่ต้ังโครง
ช่ือองคกร
องคการบริหา

ระดับราง
 
ที่มาของโ
 ป

ปูยาซึ่งเปนป

ปูยาในลานน

ของบรรพบุร

เปนผีประจําต

โครงกา

การ  
าวชน 

งการ 
รปกครอง
ารสวนตําบลบ

งวลั ราง

โครงการ 
ประเพณีการ

ประเพณีการนั

นาเปนผีหรือวิญ

รุษที่ลวงลับไ

ตระกูลที่มีการ

รเยาวชนสรางส

6

ส่ือสราง

ขาวหนกึ

ตําบลบ

งสวนทองถ
บานปน อําเภอ

งวัลเยาวชนสราง

  
เล้ียงผี

นับถือผี

ญญาณ

ไปแลว 

รนับถือ

 
สรรคนวัตกรรมท

61 

สรรคสารคดีป

กงา 

านปน อําเภอ

ถิ่น  
อดอกคําใต จัง

งสรรคนวัตกรร

ในวงญาติ

เล้ียงผีปูย

ตัวเชื่อมค

เครือญาติ 

หรือยุติขอ

ได และเ

ทองถิ่น 

ระเพณีเลี้ยงผี

อดอกคําใต จัง

งหวัดพะเยา 

รมทองถิ่น “ระด

ติเดียวกัน ป

ยามีบทบาทห

ความสัมพันธ

ทําใหมีการแ

อขัดแยงในห

เพื่อใหกลุมเค

ปูยา 

งหวัดพะเยา 

ดบัดเีลศิ” 

ระเพณีการ

หนาที่เปน

ธ ในกลุม

แกไขปญหา 

มูเครือญาติ

ครือญาติมา



 

พบปะและรูจั

วิธีการที่จะฟน

สรางองคความ

หนวยงานราช

ผีปูยาเพื่อสบื

 
วัตถุประส
 เ

ชุมชนมีควา

ขัดแยงกันซึ่ง

และเปนภูมิป

กอน ไดนําพิ

มาสรางความ

โครงกา

จักกันในวันทํา

นฟูประเพณีแ

มรูและจัดทําซี

ชการในชุมชน

บสานประเพณี

สงคโครงก
เพื่ อ ให คนใ

ามสามัค คี ไ

งเปนกุศโลบา

ปญญาของคนร

พิธีกรรมดังกล

มรูจักและควา

รเยาวชนสรางส

6

าพิธีเล้ียงผีปูย

และอนุรักษให

ซดีสารคดีเพื่อเผ

นทราบและเขา

ณปีระจําถิ่นมิให

การ  
ใน

ไม

าย

รุน

ลาว

าม
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ยา ปจจุบันปร

ห

เ

ป

ข

ป

เ

หคงอยู จึงไดทํ

ผยแพรใหประ

าใจถึงความสํา

หสูญหายตอไป

ทองถิ่น 

ระเพณีดังกลา

หายไปจากชมุ

เยาวชนรุนห

ประเพณีการเ

ขาดผูรูและผูสื

ป ญ ญ า  ดั ง

เยาวชนจึงรว

ทําการศึกษาป

ะชาชน สถาน

คัญของประเพ

ป 

าวไดเริ่มสูญ

มชน รวมถึง

หลังไมรู จัก

เล้ียงผีปูยา 

สืบทอดภูมิ

ง นั้ น  ที ม

มกันคิดหา

ประเพณีเพื่อ

ศึกษา และ

พณีการเลี้ยง



 

สามัคคีในหม

คนในชุมชนแ

การสืบทอดใ

 
ขั้นตอนก
1. ประชุมว

การดําเน

หนาที่ข

2. สํารวจห

ของแตล

3. เขียนบท

ปญญา/

ความเป

คําบอกเ

การประ

4. ตัดตอส
5. สรุปงาน

คนในชุ

 

โครงกา

มูเครือญาติรวม

และตระหนักถึ

ใหอยูในชุมชน

การดําเนิน
วางแผนชี้แจงข

นินโครงการแ

ของทมีทํางาน 

หาขอมูลหาครภูู

ละตําบล 

ททีจ่ะสอบถาม

/ถายทําสารคดี

ปนมา ความสํา

เลาของครูภูมปิ

ะกอบพิธีกรรม

สารคดีเลี้ยงผีปู

นของการดําเนิ

ชมุชน 

รเยาวชนสรางส

6

มไปถึงคนในช

ถึงความสําคัญ

นตอไป 

นงาน  
ขั้นตอน

ละแบง

 

ภูมิปญญา 

มครูภูมิ

ดีประวัติ

าคัญ จาก

ปญญาและลงมื

จรงิ 

ปยูาและบันทกึ

นินงานของโคร
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ชุมชน โดยส

ญของประเพณี

มือถายทําสารค

กแผน สารคดีเ

งการและเผยแ

ทองถิ่น 

สรางความรูควา

การเลี้ยงผีปูย

คดีเลี้ยงผีปูยาใ

เล้ียงผีปูยา 

แพรสารคดีเล้ีย

ามใจใหกับ

ยารวมไปถึง

ในวันที่มี

ยงผีปูยาให



 

งบประมา
สถา

 

ผลการดาํ
เมื่อ

สืบทอดประ

จะสงผลให

รวมถึงคนใ

สามัคคี ไมขั

กุศโลบายแล

ของคนรุนกอ

ดังกลาวมาส

ชุมชน นอก

ประวัติความ

ปูยาซึ่งแฝงไ

และความสามั

มีเนื้อหาเกี่ย

พิธีกรรมเลี้ยง

โครงกา

าณดําเนิน
าบันพระปกเก

าเนินโครง
อมีการฟนฟูแ

ะเพณีเล้ียงผีป

คนในเครือญ

ในชุมชนมีคว

ขัดแยงกันซึ่งเ

ละเปนภูมิปญ

น ไดนําพิธีก

สรางความรูจัก

กจากนี้การผลิ

เปนมา/ความ

ไปดวยกุสโลบ

มัคคีในกลุมเค

วกับประวัติคว

งผีปูยา 

รเยาวชนสรางส

6

นการ 
ลาสนับสนุน 

งการ 
และ

ปูยา

ญาติ

วาม

เปน

ญญา

รรม

กและความสาม

ลิตซีดีสารคดีเล้ี

มสําคัญ/กระบ

บายที่ทําใหเค

รือญาติ คนใน

วามเปนมา/ค
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44,200 

มัคคีในหมูเค

ล้ียงผีปูยา เป

บวนการ การ

ครือญาติรวมถึ

นชุมชนไดรับ

ความสําคัญ/กร

ทองถิ่น 

 บาท 

ครือญาติรวมไ

ปนซีดีที่มีเนื้อห

ประกอบพิธีก

ถึงคนในชุมชน

ความรูจากสาร

ระบวนการ ก

ไปถึงคนใน

หาเกี่ยวกับ

กรรมเลี้ยงผี

นมีความรัก 

รคดีผีปูยาที่

การประกอบ



 

ช่ือโครงก

ที่ต้ังโครง
ช่ือทีมเยา
ช่ือองคกร
อําเภอเมือง จั

ระดับราง
 
ที่มาของโ

ก า

สมุนไพรเป

ปญญาของท

บําบัดรักษา 

ของหมอพื้น

ภูมิปญญาขอ

ที่เปนของดี 

และไดทําหน

กับหมอนวด

แตอยูในภาว

โครงกา

การ การ

เมือ

งการ ตําบ

าวชน ทมี

รปกครอง
จังหวัดกาฬสิน

งวลั ราง

โครงการ 
ร น ว ด ป ร ะ

ปน วิชาความ

ทองถิ่นที่เปนวิ

 สรางเสริมสุข

บานวิธีหนึ่งที

องบรรพบุรุษ 

 ของชุมชนต

นาที่เพื่อประโย

พื้นบานมีจําน

วะผูสูงวัย เพื่อ

รเยาวชนสรางส

6

รอนุรักษการน

องกาฬสินธุ 

บลกลางหมื่น 

มเยาวชนตนกล

งสวนทองถ
นธุ 

งวัลเยาวชนสราง

  
ะ ค บ

มรู ภูมิ

ธีการ

ขภาพ

ที่เปน

ที่กําลังจะสูญห

นเมืองกาฬสิ

ยชนของชุมชน

นวนลดลงเหลือ

อการอนุรักษสื
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นวดประคบสม

 อําเภอเมือง 

ลาจิตอาสารักแ

ถิ่น  เ ท ศบ

งสรรคนวัตกรร

หาย และขาด

สนธุใหคงอยูเ

นสังคมสืบตอไ

อเพียง 7 ทา

สืบสาน การส

ทองถิ่น 

มุนไพรพื้นบา

จังหวัดกาฬสิน

และพัฒนากลา

บ า ล ตํ าบลก

รมทองถิ่น “ระด

ดการสืบทอด 

จริญงอกงามอ

ไปอยางยั่งยืน

าน และทานเห

สรางสื่อ การส

นชุมชนตน

นธุ 

างหมื่น 

ก ล า งหมื่ น 

ดบัด”ี 

ถายทอดสิ่ง

อยางมั่นคง 

น ประกอบ

หลานี้ก็ลวน

สรางทายาท



 

สื บ ต อ  วิ ช

สมุนไพรพื้น

กาฬสินธุ จึ

ดําเนินโครง

ประคบสมุน

ปญญาของท

และคงอยูสืบ
 

วัตถุประส
1. เพื่อเสริม

อนุรักษสื

ตนเมือง

2. เพื่อใหเ
ความรู 

และรวม

เผยแพร

3. เพื่อเสริม
ชุมชนได

อยางตอเ

 

โครงกา

ช า ก า ร น ว ด ป

นบานชุมชนต

จึงมีความจําเ

งการอนุรักษ

ไพรเพื่อการสื

องถิ่นใหเจริญ

ไปอยางยั่งยนื

สงค 
มสรางการมีส

สืบสาน สืบท

กาฬสินธุใหค

เด็กเยาวชนไ

พรอมทําเปน

กันสรางแหล

รเรื่องราวตางๆใ

มสรางกลไกเ

ด พรอมมีพื้น

เนื่องและยั่งยืน

รเยาวชนสรางส

6

ป ร ะ ค บ

ตนเมือง

เปนตอง

การนวด

สืบตอภูมิ

ญงอกงาม

น 

สวนรวมของเด

อด ถายทอดก

คงอยูอยางมั่นค

ไดรวมกับชุมช

นชุดความรู แล

งเรียนรูเพื่อก

ใหเกิดการรับร

เด็กเยาวชนให

นที่สรางสรรคส

น 
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ด็กเยาวชนแล

การนวดประคบ

คงยั่งยืน  

ชน ไดศึกษา

ละรวมกันฝกป

การอนุรักษ ก

รูและเรียนรูรว

หเกิดความเข

สําหรับเด็กเย

ทองถิ่น 

ละหมอพื้นบา

บสมุนไพรพื้น

า เรียนรู รวบ

ปฏิบัติ สรางเ

ารสืบถอด ก

มกันอยางตอเ

ขมแข็งจัดการ

ยาวชนไดดําเนิ

าน ในการ

นบานชุมชน

บรวมขอมูล

เสริมทักษะ 

ารถายทอด 

เนื่อง  

ตนเองและ

นินกิจกรรม



 

ขั้นตอนก
1. สืบคนรว

นวดประ

เมื องกา

จัดทําทะ

2. ศึกษารว
การประ

ประโยช

สมุนไพ

ผานมา 

เมืองกาฬ

3. เด็กเยาว
ประคบส

4. จัดทําอง
ประสบก

เปนหนงั

5. ลานสืบ
สมุนไพ

การรวม

โครงกา

การดําเนิน
วบรวมขอมูล

ะคบสมุนไพรพื้

าฬ สินธุ ของ

ะเบียนนักปรา

วบรวมขอมูลเ ื

ะคบ อุปกรณ

น ขอควรระวัง

ร และรูปแบ

จากหมดพื้นบ

ฬสินธุ 

วชนและผูสนใ

สมุนไพรพื้นบา

งคความรู ภูม

การณ ที่ส่ังส

งสือขอมูลความ

ทอด ฝกปฏิ

รพื้นบานชุมช

เรียนรู รวมป

รเยาวชนสรางส

6

นงาน 
ปราชญของก

พืน้บานชุมชนต

แตละหมูบ า

ชญชุมชน 

รื่องของการน

ณการทํา ตัว

ง แหลงที่มาข

บการสืบทอด

บานดานการน

ใจ รวมกันศึก

านชุมชนตนเมื

มิปญญา โด

สมอยูในตัวหม

มรูชุมชน 

บัติจริง และ

ชนตนเมืองกา

ปฏิบัติ ฝกทัก
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การ

ตน

าน 

วด 

ยา 

ของ

ดที่

นวดประคบสม

กษาเรียนรูฝก

มืองกาฬสินธุ 

ดยการรวมกัน

มอพื้นบานออ

ะการรณรงคเผ

าฬสินธุ เปนพ

กษะของเด็กเ

ทองถิ่น 

มุนไพรพื้นบา

กปฏิบัติจริงจา

นถอดความรู

อกมาเปนเอก

ผยแพรการน

พื้นที่แหงคุณ

เยาวชน/ผูสน

านชุมชนตน

ากหมอนวด

 บทเรียน 

สาร จัดทํา

นวดประคบ

ณคารวมดวย

นใจ กับครู
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ชุมชนที่เปนหมอพื้นบานดานการนวดประคบสมุนไพรพื้นบาน และทํา

เปนนิทรรศการถนนความรูการนวดประคบสมุนไพรพื้นบานชุมชนตนเมือง

กาฬสินธุ 

 
งบประมาณดําเนินการ 

สถาบันพระปกเกลาสนับสนุน 34,640 บาท 

เทศบาลตําบลกลางหมื่น  14,782 บาท 

 

ผลการดําเนินงาน 

1. เด็กเยาวชนไดรวมกลุมเปนสังคมเด็กดี ทําดี มีจิตสาธารณะ 

ประสานความรวมมือ รวมกิจกรรมสรางสรรคชุมชนสังคม ที่กอ

ประโยชนตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

2. เด็กเยาวชนไดรับความรู เกิดความเขาใจ เห็นความสําคัญ เกิดความ
ตระหนักรวม และรวมกันสงเสริม สรางสรรค พัฒนา อนุรักษ ฟนฟู 

พรอมรวมการจัดการพื้นที่ การจัดการความรูแลวรวมกันตอยอดเปด

เปนพื้นที่เรียนรู  

3. เกิดองคกรเครือขายเยาวชนเพื่อการสงเสริม สรางสรรค พัฒนา 
อนุรักษ ฟนฟูความเปนชุมชนประวัติศาสตรและ เรื่องของจารีต 
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ประเพณี ภูมิปญญาพื้นบาน ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามเพื่อใหเกิด

ความคงอยูคูบานอยางยั่งยืน  

4. เด็กเยาวชนเกิดความภูมิใจ เห็นคุณคาของตนเอง ของชุมชน เชื่อมั่น
ในพลังขีดความสมารถ พรอมรวมกับชุมชน สังคม องคกรทองถิ่น 

พัฒนา หมูบาน ครอบครัว ตอไป 

 



 

ช่ือโครงก
ช่ือทีมเยา
ที่ต้ังโครง
ช่ือองคกร
อ.โพธิ์ศรีสุวร

ระดับราง
 

ที่มาของโ
จาก

ของกลุมเยาว

ของเด็กและเ

และภูมิปญญ

เหลานี้สะทอ

ทานมีภูมิปญ

จารีตประเพณี

มากมาย คว

และนํามาผส

สมัยใหมได

จัดทําโครงกา

ขุมความรูใน

โครงกา

การ  
าวชน 
งการ  
รปกครอง
รณ จ.ศรีสะเก

งวลั ราง

โครงการ 
กการเขารวมกิ

วชนคนรักษโน

เยาวชนของชุม

ญาทองถิ่นของ

อนใหเห็นวาใ

ญญาดานศิลป

ณี มีความรูที่เ

วรคาแกการเรีย

สมผสานกับคว

ด ดังนั้น ทีมเ

ารเยาวชนวัยใ

นทองถิ่น โดย

รเยาวชนสรางส

7

เยาวชนวัยใส

ทีมเยาวชนคน

บานโนนใหญ

งสวนทองถ
กษ 

งวัลเยาวชนสราง

  
จกรรมวันกตัญ

นนใหญที่ครูอ

มชนมาทุกป ไ

งผูสูงอายุ ชม

ในตัวผูสูงอายุ

ปะ วัฒนธรรม

ปนภูมิปญญา

ยนรู อนุรักษ

วามรูวิทยาการ

เยาวชนจึงได

ใสรวมใจเปด

ยการสงสมาชิก
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สรวมใจเปดขุม

นรักษโนนให

ญ อ.โพธิ์ศรีสุ

ถิ่น  องคกา

งสรรคนวัตกรร

ญ�ูผูสูงอายุใ

อาจารยพาเขาร

ไดชมศิลปะ วั

มนิทรรศการแ

ยุ

ม 

า

ษ

ร

ด

ด

กสํารวจขุมควา

ทองถิ่น 

มความรูในทอ

หญ 

สวรรณ จ.ศรีสะ

ารบริหารสวน

รมทองถิ่น “ระด

ในชวงเทศกา

รวม หรือรวมใ

วัฒนธรรม จารี

แสดงผลงานข

ามรูที่มีอยูใน

องถิ่น 

ะเกษ 

นตําบลอีเซ  

ดบัดเีลศิ” 

ลสงกรานต 

ในบทบาท

รีตประเพณี

ของผูสูงอายุ 

นตัวผูสูงอายุ 

 



 

และนําความรู

ทองถิ่น  นอ

สรางเครื่องมือ

ขอมูล แนวป

ชุมชน การสั

เผยแพรภูมิ

เผยแพรภูมิป

โดยมีเปาป

หาความรู เ

ผู สูงอายุในท

อนุรักษและ

ปญญาทองถิน่

วัตถุประส

1. เพื่อสํารว
หมวดหมู

เซ และจดั

2. เพื่อฝกอบ
เปดขุมคว

โครงกา

รูที่ไดมาจัดหม

อกจากนี้ จะจัด

อ การวางแผน

ปฏิบัติและมา

สังเคราะหขอมู

ปญญาและสุ

ปญญา เพื่

ระสงคเพื่อเป

กี่ ย วกับภู มิ

ทองถิ่น เพื่อ

ะประยุกตสูกา

นใหยั่งยืนตอ

สงคของโค

วจภูมิปญญาข

มู จัดทําขอมูล

ดทําสื่อการเรยี

บรมเชิงปฏิบัต

วามรูจากผูสูงอ

รเยาวชนสรางส

7

มวดหมูขอมูลส

ดใหมีการฝกอ

นการเปดขุมค

รยาทในการเ

มูลและการเก็บ

สุดทาย การ

อการอนุรักษ 

ปนการศึกษา 

ปญญาของ

อนําไปสูการ

ารพัฒนาภูมิ

อไป 

โครงการ 

ของผูสูงอายุใ

ลสารสนเทศแล

ยนรูในรูปเอกส

ติการเรื่อง “แ

อายุในทองถิ่น

 
สรรคนวัตกรรมท

71 

สารสนเทศ แล

บรมทักษะกา

ความรู การบัน

เก็บขอมูล กา

บขอมูลเพิ่ม ก

ในทองถิ่นตํา

ละแผนที่ภูมิป

สารสิ่งพิมพ ห

แนวการปฏิบัติ

น”  

ทองถิ่น 

ละจัดทําแผนท

ารเปดขุมความ

นทึกขอมูล กา

ารลงมือเก็บข

การทําสื่อและ

าบลอีเซ นําข

ปญญาทองถิ่น

หนังสือภาพเลม

ติและการวางแ

ที่ภูมิปญญา

มรูต้ังแตการ

ารเรียบเรียง

อมูลจริงใน

เอกสารการ

ขอมูลมาจัด

นของตําบลอี

มเล็ก 

แผนในการ



 

3. เพื่อนําเส
จ ากก า ร

เยาวชนค

เอกสารสิ่

เ ล็ก ให

ประชุมป

บริหารสว
 

ขั้นตอนก

1. ตามลาห

ขอมูลมา

ปญญาท

2. เตรียมตั

การปฏิบ

การเปดข

ทองถิ่น”

สัมภาษณ

บทสัมภ

สัมภาษณ

โครงกา

สนอภูมิปญญ

ร เ รี ยบ เ รี ย ง

คนรักษโนนให

งพิมพ หนังสื

หชมรมผู สูงอา

ประจําเดือน ใ

วนตําบลอีเซ ห

การดําเนิน

หาขุมความรู สํ

าจัดหมวดหมู 

ทองถิ่น 

วอยางไร กอน

บัติและการว

ขุมความรูจากผ

” เชน มารย

ณ การถอด

ภาษณ การวา

ณ ปญหาอุ

รเยาวชนสรางส

7

ญาทองถิ่น 

ขอ งกลุ ม

หญ ในรูป

สือภาพเลม

ายุในการ

ใหองคการ

หองสมุดโรงเรี

นงาน 

สํารวจภูมิปญญ

ภูมิปญญาของ

นไปเปดขุมคว

างแผนใน

ผูสูงอายุใน

ยาทในการ

ดความรูจาก

างแผนออก

อุปสรรคและ
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รียน นักเรียนแ

ญาของผูสูงอายุ

งผูสูงอายุในท

วามรู ประชุมเ

ทองถิ่น 

และผูสนใจทั่ว

ยุในทองถิ่นตํา

ทองถิ่น และทํ

เชิงปฏิบัติการเ

วไป 

าบลอีเซ นํา

ทําแผนที่ภูมิ

เรื่อง “แนว



 

การแกไ

3. ปฏิบัติก

ขุมความ

4. ชวยกันตั
 

งบประมา

สถา

องค
 

ผลการดาํ

กลุม

ไดสรางความ

มี สัมพันธภ

เรียนรูทฤษฎี

ขอมูลในรูป

สัมภาษณ ร

เด็กและเยาว

พัฒนาศิลปะ

บันทึกในรูป

ยั่งยืน 

โครงกา

ขปญหาในกา

ารเปดขุมความ

รูจากผูสูงอายุใ

ตัด ชวยกันเรยี

าณดําเนิน

าบันพระปกเก

คการบริหารสวน

าเนินงาน 

มเยาวชนคนรั

มสัมพันธกับผู

าพระหวางค

ฎีและปฏิบัติจ

แบบการสอบ

วมถึงภูมิปญญ

วชนกลุมเยาว

ะ วัฒนธรรม 

ปเอกสาร หนัง

รเยาวชนสรางส

7

ารสัมภาษณ  

มรู สูการสราง

ในตําบลอีเซ 

ยบเรียงความรู

นการ 

ลาสนับสนุน 

นตําบลอีเซ 

 

รักษโนนใหญ

ผูสูงอายุ ทําให

คนสองวัย ได

จริงในการเก็บ

บถามและกา

ญาทองถิ่นของ

วชนคนรักษโน

จารีตประเพณ

งสือเพื่อเปนส่ื
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งความสัมพันธ

ไมนอยกวา 3

รู สูหนังสือเลม

21,540 

18,016 

ญ

ห

ด

บ

าร

งผูสูงอายุในตํ

นนใหญไปสูก

ณีและภูมิปญ

ส่ือในการเรียน

ทองถิ่น 

ของคนสองวัย

35 คน  

มเล็ก  

บาท 

บาท 

ตําบลอีเซถูกถา

กระบวนการอ

ญญาทองถิ่น โ

นรูสําหรับคนรุ

ย สัมภาษณ

ายทอดผาน

อนุรักษและ

โดยทําการ

นหลังอยาง



 

ช่ือโครงก
ที่ต้ังโครง
ช่ือทีมเยา
ช่ือองคกร
โรงชาง อําเภ

ระดับราง
 

ที่มาของโ
 ตําบ

ทําหนาที่ใน

เจ็บปวยของ

รักษาตามวิธีธ

ตางๆทั้งการน

โครงกา

การ   
งการ 
าวชน 
รปกครอง
ภอปาแดด จังห

งวลั ราง

โครงการ 
บลโรงชางมีห

นการรักษาเยีย

งคนในทองถิ

ธรรมชาติ โดย

นําสมุนไพรม

รเยาวชนสรางส

7

ติดสอยหอยต

ตําบลโรงชาง

ทีมเยาวชนฮั

งสวนทองถ
หวัดเชียงราย 

งวัลเยาวชนสราง

 
หมอเมืองที่

ยวยาอาการ

ถิ่น วิธีการ

ยจะมีวิธีการ

ารักษาการ

ท

ก

ถ

รั

ก

ก

เ
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ตวยหมอเมือง

ง อําเภอปาแด

กบานเกิด 

ถิ่น  อ ง ค ก
  

งสรรคนวัตกรร

ทําคาถารักษา

การเสก การย

ถายทอดมาจา

รักษาโดยใชค

การรักษาของห

การรักษาโรคใ

เปนการสรางค

ทองถิ่น 

โฮงจาง 

ดด จังหวัดเชีย

า รบ ริ ห า ร ส

รมทองถิ่น “ระด

าโรค การนว

ย่ําขาง ตามที

ากปูยาตายาย

ความเชื่อและค

หมอเมืองไมไ

ใหหายเพียงเ

วามสัมพันธระ

ยงราย 

ส วน ตํ าบล  

ดบัชมเชย” 

ด การเปา 

ที่ไดรับการ

ย เปนการ

ความศรัทรา 

ไดทําใหแค

เทานั้น ยัง

ะหวางคนใน

  



 

สังคมทองถิ่น

ไป จนถึงรุน

ทรงคุณคาใน

 การ

รักษาอากา

สงผลใหการรั

รับความนิยม

ไมรูจักการรั

เมือง ซึ่งเปน

ทอดและอนุรั

 เพื่อ

การศึกษา เรี

เกิดความภาค

ปญญา  ดังน

หมอเมืองโฮ

โบราณสืบไป
 

วัตถุประส
 เพือ่

เกิดความภาค

โครงกา

น กอใหเกิดค

ลูกรุนหลาน ส

นทองถิ่น 

รแพทยสมัยให

รเจ็บปวยที่

รักษาแบบหม

มในคนสมัยใ

กษาแบบดั้ง

นภูมิปญญาขอ

รักษไวยอมทาํ

อที่จะอนุรักษ

รียนรู บันทึก

คภูมิใจในภูมิ

นั้น ทีมเยาวช

ฮงจาง” เพื่ออน

ป 

สงค 
ออนุรักษภูมปิญ

คภมูิใจ 

รเยาวชนสรางส

7

วามผูกพัน กา

สรางความสัมพั

หมซึ่งเปนการ

เห็นผลทันที

มอเมือง ไมได

ใหม เยาวชน

งเดิมของหมอ

องทองถิ่น หา

าใหภูมิปญญา

ษภูมิปญญาห

ก รวบรวมขอม

มิปญญาของท

ชนจึงไดรวมตัว

นุรักษและรัก

ญญาหมอเมอืง
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ารชวยเหลือเกื้

พันธแบบเครือ

ร

ท ี

ด

น

อ

ากภูมิปญญาห

หมอเมืองสูญห

หมอเมืองให

มูลและทําการ

ทองถิ่น เกิดก

วกันดําเนินโคร

ษาภูมิปญญา

งใหประชาชนใ

ทองถิ่น 

กื้อกูล การนับ

อญาติ เปนวิถีวั

หมอเมืองไมได

หาย 

คงอยูในทอ

รเผยแพรใหป

ารเรียนรูและส

รงการ “ติดสอ

าทางดานการแ

ในตําบลไดเรี

ถือตอๆ กัน

วัฒนธรรมที่

ดรับการสืบ

งถิ่น โดย

ประชาชนได

สืบทอดภูมิ

อยหอยตวย

แพทยแผน

รียนรูและ



 

ขั้นตอนก
1. ประชุมก

2. เยาวชนล

3. กลุมเยาว

เกี่ยวของ

4. สรุป รวบ
5. นําผลงาน
 

งบประมา

 สถา
 องค
 

ผลการดาํ

 ประ

เกิดความรักแ

ปญญาของท

ภูมิปญญาหม

และสืบทอดภ

และเผยแพรต

โครงกา

การดําเนิน
กลุมเยาวชน แ

ลงพื้นที่สํารวจ 

วชนนําเสนอผ

งรวมพจิารณา 

บรวมภูมิปญญ

นที่ไดเสนอแล

าณดําเนิน

าบันพระปกเก
คการบริหารสวน

าเนินงาน 

ะชาชนในตํา

และความภาค

ทองถิ่นสืบทอด

มอเมือง เกิ

ภูมิปญญาและ

ตอไป 

รเยาวชนสรางส

7

นงาน 
และผูทีเ่กี่ยวขอ

 สืบเสาะหา บ

ผลงานที่ไดรวบ

 

ญาทองถิน่นําม

ละเผยแพร 

นการ 

ลาสนับสนุน 
นตําบลโรงชา

 

าบลโรงชาง 

ภูมิใจในภูมิ

ดและอนุรักษ

กิดการเรียนรู

มีการรวบรวม
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องเพื่อกําหนด

บันทึก และถ

บรวมเสนอตอท

มาจัดทาํรปูเลม

14,180 
าง 2,000 

เปนลายลักษ

ทองถิ่น 

แนวทางการดํ

อดบทเรยีน 

ที่ประชุมโดยผ

ม  

บาท 
บาท 

ณอักษร เพื่อ

ดําเนินงาน 

ผูที่

การอนุรักษ



 
 

 

 

 

โครงการดานการพัฒนา
การเมืองและบรหิารทองถิ่น



 
 

 

 



 

ช่ือโครงก
ช่ือทีมเยา
ที่ต้ังโครง
ช่ือองคกร
แมสาย จังห

ระดับราง
 
ที่มาของโ

 จาก

ทองถิ่นและส

เทศบาลตํา

2550 มี จํ าน

โครงกา

การ  
าวชน 
งการ 
รปกครอง
หวัดเชียงราย 

งวลั ราง

โครงการ 

กการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาท

บลแมสายใ

นวนผู มี สิท ธิ

รเยาวชนสรางส

7

ประชาธิปไต

ทีมสภาเด็กแ

ตําบลแมสาย

งสวนทองถ

งวัลเยาวชนสราง

   

งผูบริหาร

ทองถิ่นของ

ในป พ .ศ . 

ธิ เ ลื อกตั้ ง
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ยเบงบาน “ก

และเยาวชนเทศ

ย อําเภอแมสา

ถิ่น  เทศบา

งสรรคนวัตกรร

ทั้งสิ้น 10,99

เลือกตั้งเพียง

เนื่องจากปร

เขาใจเกี่ยวกั

ประกอบกับป

หน ายกับก

ความสําคัญใน

ทองถิ่น 

กระบวนการเลื

ศบาลตําบลแม

าย จังหวัดเชีย

าลตําบลแมส

รมทองถิ่น “ระด

2 คน โดยมผี

งรอยละ 54.6

ะชาชนยังมีค

กับการเลือกตั้ง

ประชาชนมีคว

าร เมื องและ

นการเลือกตั้ง 

ลือกตั้ง” 

มสาย 

ยงราย 

สาย อําเภอ

ดบัชมเชย” 

ผูมาใชสิทธ์ิ

2 เทานั้น 

ความรูความ

งไมมากพอ 

วามรูสึกเบื่อ

ะไม ได ให

 รวมถึงการ



 

ใหความสําคญั

เปนพื้นที่เศร

เลือกตั้ง รวม

สงผลใหการพ

และเยาวชนเ

ทั้งระดับชาติ

สามารถพิจาร

บริหารประเท

บริหารงาน 

ประสิทธิภาพ

ไดจัดกิจกรรม

ความรู ความ

และรวมรณร

การเลือกตั้ง

ของเทศบาลต

วัตถุประส
1. เพื่อใหเย

การเลือ

ประชาชน

โครงกา

ญกับการประก

รษฐกิจชายแด

มถึงไมทราบป

พัฒนาทองถิ่น

เทศบาลตําบล

ติและระดับทอง

รณาและคัดเลื

ทศหรือบริหาร

 สงผลใหกา

พและประสิทธิผ

มเพื่อสงเสริมใ

มเขาใจเกี่ยวกั

รงคประชาสัม

ใหแกประชา

ตําบลแมสาย 

สงคโครงก
ยาวชนแกนนํ

กต้ัง และกา

นในชุมชนของ

รเยาวชนสรางส

8

กอบอาชีพที่มา

ดน รวมถึงปร

ประโยชนที่ต

นไมมีประสิทธิ

ลแมสาย ซึ่งได

งถิ่น เนื่องจาก

ลือกผูที่มีความ

รทองถิ่น หาก

ารพัฒนาทอง

ผล ดังนั้น จึง

ใหประชาชนมี

กบการเลือกตั้ง

พันธเกี่ยวกับ

าชนในชุมชน

 

การ 
าไดมีสวนรวม

ารรณรงคประ

งเทศบาลตําบ
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ากกวาเนื่องจา

ระชาชนไมรูถึง

ตนจะไดรับเมื่

ธิภาพและประ

ดเล็งเห็นถึงคว

กการเลือกเปน

มรูความสามาร

เลือกผูแทนที่

งถิ่นและประเ

ง

มี

ง

บ

น

มในการใหควา

ะชาสัมพันธเ

บลแมสาย 

ทองถิ่น 

กเปนเมืองทอ

งสิทธิที่เสียไป

อไปใชสิทธ์ิเ

สิทธิผล ดังนั้

วามสําคัญของ

นกระบวนการ

รถเขามาทําหน

ที่ดี มีความสาม

เทศชาติเปน

ามรู ความเขา

กี่ยวกับการเ

องเที่ยวและ

ปหากไมไป

เลือกตั้ง จึง

น้น สภาเด็ก

การเลือกตั้ง

ที่ประชาชน

นาที่ในการ

มารถในการ

นไปอยางมี

าใจเกี่ยวกับ

เลือกตั้งแก



 

2. เพื่อสงเ

ความเขา

เลือกตั้งแ

3. เพื่ อสง เ

เขาใจถึ

ประชาชน

4. เพื่อสงเส
สิทธิขาย

 

ขั้นตอนก
1. จัดกิจก

ความรูแ

ดํา เนิน

เขาใจเกี่

รณรงคป

ตําบลแม

2. แกนนําเ

ตําบลแม

ประชาธิป

โครงกา

สริมใหประช

าใจเกี่ยวกับกร

แบบประชาธิป

เสริมใหประ

ถึงสิทธิและห

นภายใตกฎห

สริมใหประชาช

ยเสียง 

การดําเนิน
รรมการฝกอ

แกแกนนําเยา

การใหความ

กี่ยวกับการเลือ

ประชาสัมพันธ

มสาย จํานวน 

เยาวชนลงพื้นท

มสายเกี่ยวกับ

ปไตย”  

รเยาวชนสรางส

8

ชาชนไดมี

ระบวนการ

ปไตย 

ะชาชนได

หนาที่ของ

มาย 

ชนออกมาใชสิ

นงาน 
อบรมให

าวชนที่จะ

มรู ความ

อกต้ังและ

ธเกี่ยวกับการเ

 30 คน) 

ที่ใหความรู ค

บการเลือกตั้ง 
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สิทธิในการเลอื

ลือกตั้ง (สภา

ความเขาใจแกป

ผานกิจกรรม

ทองถิ่น 

อกต้ังมากขึ้น 

าเด็กและเยาวช

ประชาชนในเ

ม “เคาะประตู

โดยไมซื้อ

ชนเทศบาล

ขตเทศบาล

ตูบาน สราง



 

3. แกนนําเ

พื้นที่เทศ

พาเพลนิ
 

งบประมา
สถา

เทศ
 

ผลการดาํ

 จาก

ความคิดเห็น

เกี่ยวกับการ

เ ย า ว ชน  ต

ปร ะช า ธิ ป ไ

“ก ร ะบวนก

พบวา กิจกร

ความรู ควา

กิจกรรม “ดน

ในการเขารว

โครงกา

เยาวชนรวมร

ศบาลตําบลแม

น เชิญชวนไปเ

าณดําเนิน
าบันพระปกเก

ศบาลตําบลแม

าเนินงาน 

กการสอบถา

นของประชาช

รจัดกิจกรรมขอ

ต าม โค ร ง ก า

ไตย เบ งบ า

ก า ร เ ลื อ กตั้ ง

รรม “เคาะปร

ามเขาใจเกี่ย

นตรีพาเพลิน 

วมประชุม ใน

รเยาวชนสรางส

8

ณรงคเกี่ยวกับ

มสาย ผานกจิ

เลือกตั้ง และกิ

นการ 
ลาสนับสนุน 

มสาย  

 

าม

ชน 

อง

า ร

าน 

ง ” 

ระตูบาน สรา

วกับการเลือ

เชิญชวนไปเล

นระดับมาก รอ
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บการเลือกตั้ง

จกรรมการเดิน

กจิกรรม “คาร

33,850 

10,000 

างประชาธิปไ

กต้ัง ในระดั

ลือกตั้ง” ทําใ

อยละ 53.10 

ทองถิ่น 

งใหแกประชา

รณรงค กิจกร

ราวานการเลือก

 บาท 

บาท 

ไตย” ทําใหป

ดับมาก รอย

ใหประชาชนมี

และกิจกรรม 

าชนในเขต

รรม “ดนตรี

กต้ัง” 

ประชาชนมี

ละ 66.30 

มีความสนใจ

 “คาราวาน



 

การเลือกตั้ง

55.60 

 กิจก

ที่เยาวชนได

ความเห็นดว

เ ชิ ญ ช วน ไ

ประชาชนมี

เกิดประโยช

ในระดับนอย

1.30 

 โดย

ทํากิจกรรมต

ประชาธิปไ

“กระบวนการ

และมีความพึ

โครงกา

” รวมถึงสนใ

กรรมตามโครง

ดดําเนินการเกิ

ยในการทํากิ

ป เ ลื อ กตั้ ง ”

ความเห็นวา

ชนตอทองถิ่น

ยที่สุด รอยละ

ยรวมแลวการ

ตามโครงการ

ไตยเบงบาน

รเลือกตั้ง” ปร

งพอใจนอยที่ส

รเยาวชนสรางส

8

ในที่จะไปใช

งการประชาธิป

กิดประโยชนต
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