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สมานฉันท์ และประเภทที่ 3 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชา

สังคม เนื่องจากเล็งเห็นถึงความจำเป็นในภารกิจและบทบาทหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมากขึ้น     

ในปีนี้วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำชุดหนังสือ “บันทึก		

เรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’	52” โดยได้แบ่งออกเป็น 3 ด้านตามประเภทรางวัล

ข้างต้น สำหรับหนังสือ “บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’	52	ด้านการ		

เสริมสร้างเครือข่าย	รัฐ	เอกชน	และประชาสังคม” เล่มนี้ วิทยาลัยพัฒนาการ

ปกครองท้องถิ่นได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอโครงการและกิจกรรมที่เป็นเลิศขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลประปกเกล้าด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ 

เอกชน และประชาสังคม อันสะท้อนถึงแนวทางในการทำงานและการบริหาร

จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ร่วมมือกับเครือข่าย/ภาคส่วนต่างๆ ใน

พื้นที่ในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน 
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ข้างต้น สำหรับหนังสือ “บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’	52	ด้านการ		

เสริมสร้างเครือข่าย	รัฐ	เอกชน	และประชาสังคม” เล่มนี้ วิทยาลัยพัฒนาการ

ปกครองท้องถิ่นได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอโครงการและกิจกรรมที่เป็นเลิศขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลประปกเกล้าด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ 

เอกชน และประชาสังคม อันสะท้อนถึงแนวทางในการทำงานและการบริหาร

จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ร่วมมือกับเครือข่าย/ภาคส่วนต่างๆ ใน

พื้นที่ในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน 
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สามารถเป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบปัญหาหรือมีความ

ต้องการริเริ่มโครงการแบบเดียวกันในแบบฉบับที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ของ
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ประชาชนทั่วไปได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและบทบาทขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นในการพัฒนาที่ส่งเสริมการทำงานแบบเครือข่ายหรือเป็นภาคีหุ้นส่วนกับ
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สุดท้ายนี้ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’	52	ด้านการ

เสริมสร้างเครือข่าย	รัฐ	เอกชน	และประชาสังคม” เล่มนี้จะมีส่วนสำคัญในการ

จรรโลงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการ

ทำงานอย่างสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ท้องถิ่นพัฒนาให้นำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป 



วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น	

สถาบันพระปกเกล้า	



V
บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’52

ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคม

สารบัญ

เรื่อง   หน้า 

บทนำ		 	 1	

เครือข่ายแม่บ้าน	อบจ.กระบี่/สมาคมแม่บ้าน	อบจ.กระบี่	 19	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม	 57	

ในการพัฒนาท้องถิ่น	หรือ	Clinic	Center		

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร ่

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	 87	

และเครือข่ายรวมพลังสร้างสุขภาพ	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ 

โครงการบ้านมั่นคง	 123	

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

โครงการการเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ	 145	

ภายใต้กิจกรรมการแก้ไขปัญหาอุทกภัย	

เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โครงการ	9	ศูนย์	99	กลุ่ม	เครือข่ายกับการพัฒนาท้องถิ่น	 181	

อย่างมีส่วนร่วม		

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 



บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’52

ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคม

VI

สารบัญ

เรื่อง   หน้า 

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน	 207	

องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 

โครงการเสวนาประวัติศาสตร์ใส่บาตรบวชพระสามัคคี	ครั้งที่	1-2-3	 241	

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

ประวัตินักวิจัย	 265	



บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 
ด ้า น ก า ร เ ส ร ิม ส ร ้า ง เ ค ร ือ ข ่า ย  ร ัฐ  เ อ ก ช น  แ ล ะ ป ร ะ ช า ส ัง ค ม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กับการเสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาท้องถิ่น 

บทนำ 





�
บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 

ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กับการเสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาท้องถิ่น1 









บทนำ 

บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’52 ฉบับนี้เป็นการรวบรวม

โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการในลักษณะเครือข่ายจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าด้านการเสริมสร้าง

เครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคมประจำปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็น 

ปีแรกที่สถาบันพระปกเกล้ามีการมอบรางวัลพระปกเกล้าประเภทนี้ การขยาย

ขอบเขตประเภทรางวัลพระปกเกล้าให้ครอบคลุมด้านการเสริมสร้างเครือข่ายนี้

สะท้อนถึงความสำคัญและความจำเป็นของเครือข่ายเป็นอย่างดี ปัจจุบันเครือข่าย

ได้รับความสนใจทั้งในระดับชาติ ท้องถิ่น และนานาชาติ และความสำคัญของ 

เครือข่ายได้รับการพูดถึงทั้งในงานด้านวิชาการ ด้านธุรกิจ รวมทั้งการบริหารงาน

ภาครัฐด้วย ในกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะในบริบทของ

ประเทศไทย ซึ่งการกระจายอำนาจยังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน อำนาจหน้าที่ในการ

แก้ปัญหาหรือการพัฒนาอยู่ในความรับผิดชอบของหลากหลายหน่วยงาน รวมทั้ง

ข้อจำกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลให้ “เครือข่าย” เป็นเครื่องมือหรือ

1  เรียบเรียงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนา 

การปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 
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วิธีการทำงานที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างประโยชน์สุข

แก่ประชาชน 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้มีการพูดถึงเครือข่ายกันมาก แต่บทเรียนหรือ

ประสบการณ์การบริหารเครือข่ายในระดับปฏิบัติการยังมีไม่มากนัก คำถามที่มักได้

ยินเสมอ คือ เครือข่ายคืออะไรกันแน่ ทำไมจึงมีความสำคัญอย่างมากในยุคสมัย

ปัจจุบัน และมีแนวทางการเสริมสร้างเครือข่ายให้สำเร็จอย่างไร บันทึกเรื่องเด่น

รางวัลพระปกเกล้าเล่มนี้คงไม่สามารถตอบคำถามทุกประการได้ หากแต่มี

วัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดประสบการณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

ทำงานในลักษณะเครือข่าย และนำเสนอว่าการทำงานในลักษณะเครือข่ายสามารถ

เป็นพลังในการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างไร และอาจกล่าวได้ว่า

โครงการที่นำเสนอในเล่มนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพึงพอใจ ดังนั้น

การศึกษากรณีศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้การทำงานเครือข่าย  

ขณะเดียวกันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนา

แนวทางการสร้างเครือข่าย เพื่อให้การบริการสาธารณะของท้องถิ่นตอบสนอง

ความต้องการและปัญหาของประชาชนให้มากที่สุด   



เครือข่ายและเครือข่ายพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร 

ก่อนเข้าสู่กรณีศึกษา ประเด็นแรกที่ควรเรียนรู้ร่วมกัน คือ เครือข่ายคืออะไร 

มีนักวิชาการให้ความหมายของเครือข่ายไว้หลากหลาย อาทิ เช่น  

นักวิชาการด้านการพัฒนาชนบทอย่าง Paul Starkey ในหนังสือชื่อ 

Networking for Development ให้ความหมายว่า เครือข่าย หมายถึง กลุ่มหรือ

องค์กรมาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยแต่ละกลุ่ม

และองค์กรยังคงมีโครงสร้างและอำนาจอิสระในการดำเนินภารกิจของตน

Starkey เน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มและองค์กรนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของ
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ความสมัครใจและได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกัน2

จากมุมมองของนักพัฒนาชุมชน ดร.เสรี พงศ์พิศ มองว่า เครือข่าย คือ 

ขบวนการทางสังคมอันเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มองค์กร 

สถาบัน โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความต้องการบางอย่างร่วมกัน ร่วมกัน

ดำเนินกิจกรรมบางอย่าง โดยที่สมาชิกยังคงความเป็นเอกเทศไม่ขึ้นต่อกัน3

ในมิติการบริหารงานภาครัฐ  Stephen Goldsmith และ William D. 

Eggers ซึ่งถือว่าเป็นนักคิดคนสำคัญในการเสนอการบริหารงานภาครัฐแบบ 

เครือข่าย ให้ความหมายของเครือข่ายว่าเป็น “โครงการริเริ่มต่างๆ ที่หน่วยงาน

ภาครัฐเป็นผู้ดำริให้มีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการสาธารณะ โดยสามารถ  

วัดเป้าหมายของผลงานได้ มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แต่ละหุ้นส่วน

การงาน และได้กำหนดโครงสร้างการไหลของสารสนเทศไว้ เป้าหมายบั้นปลาย

ของการทุ่มเทดำเนินงานก็คือเพื่อสร้างคุณค่าสาธารณะให้เกิดขึ้นสูงสุด เป็น

คุณค่าที่ยิ่งใหญ่กว่าผลรวมจากคุณค่าของงานที่แต่ละหุ้นส่วนการงานสามารถ

ทำได้ตามลำพัง โดยปราศจากการประสานความร่วมมือ”4 ในความหมายนี้

สะท้อนให้เห็นประเด็นสำคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก การให้ความสำคัญกับ

หน่วยงานของรัฐในฐานะผู้ริเริ่มเครือข่าย ประเด็นที่สอง คือ เครือข่ายต้องมี 

เป้าหมายร่วมกัน และเป้าหมายนั้นต้องไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จด้วยฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่งเพียงลำพัง และประการที่สาม เครือข่ายต้องมีการกำหนดรูปแบบความ

สัมพันธ์อย่างน้อยในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในความคิดของนักวิชาการทั้งสอง  

 2  Starkey, Paul. 1997. Networking for Development. London: International 

Forum for Rural Transport and Development. p. 14. 

 3  เสรี พงศ์พิศ.2548. เครือข่าย: ยุทธวิธีเพื่อประชาคมเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง. กรุงเทพ: 

สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

 4  โกลด์สมิท, สตีเฟ่น. และ วิลเลียม ดี เอกเกอร์ส. 2552. การบริหารงานภาครัฐแบบ

เครือข่าย: มิติใหม่ภาครัฐ. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท. หน้า 29-30. 
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�

เครือข่ายสามารถเป็นได้ทั้งเครือข่ายที่เป็นทางการและเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ 

รวมทั้งสามารถเป็นเครือข่ายการงานเฉพาะกิจที่ถูกจัดตั้งเป็นครั้งคราวหรือใน 

ช่วงเวลา หรืออาจเป็นเครือข่ายที่มีการทำงานถาวร 

จากความหมายของเครือข่ายข้างต้นและพิจารณาจากบริบทขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายพัฒนาท้องถิ่นในที่นี้ หมายถึง โครงการริเริ่มต่างๆ 

ที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นการดำเนินร่วมกับ

กลุ่มและองค์กรภาคส่วนอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นส่วนราชการ ภาคธุรกิจเอกชน และ

ภาคประชาสงัคม รวมทัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ โดยมเีปา้หมายการดำเนนิงาน 

ร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดบริการสาธารณะ มีการแบ่งความ  

รับผิดชอบระหว่างกัน แบ่งปันข่าวสารข้อมูลและทรัพยากร และมีกลไก

ประสานความร่วมมือซึ่งอาจเป็นทางการและไม่เป็นทางการก็ได้เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งการดำเนินการสามารถเป็นได้เฉพาะกิจหรือมีความ

เป็นหุ้นส่วนดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยที่กลุ่มและองค์กรเหล่านั้นยังคง

สามารถดำรงโครงสร้างและความอิสระในการดำเนินภารกิจเฉพาะหน่วยงาน

ของตน ลักษณะความสัมพันธ์ข้างต้นสามารถแสดงในแผนภาพที่ 1 

จากความหมายข้างต้น สามารถสรุปองค์ประกอบสำคัญของเครือข่าย  

5 ประการ คือ  

 1)  มีกลุ่ม/องค์กรตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นองค์กรริเริ่มหรือเป็นองค์กรหลักในเครือข่าย 

 2) มีความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม/องค์กร 

 3)  มีระบบการประสานความร่วมมือ 

 4)  มีวัตถุประสงค์และมีแนวทางร่วมในการดำเนินการ 

 5)  แต่ละกลุ่ม/องค์กรยังมีความเท่าเทียม และมีอิสระในการดำเนินงาน

ของตน 
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�

ทำไมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างเครือข่าย 

ทั้งๆ ที่มีการกล่าวกันว่า การบริหารเครือข่ายเป็นเรื่องยากถึงยากที่สุด 

เพราะเกี่ยวข้องกับตัวแสดงจำนวนมาก มีความซับซ้อนในการบริหาร ส่วนหนึ่งของ

ความสำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถและความร่วมมือของกลุ่มองค์กรอื่นๆ ซึ่ง 

ผู้บริหารไม่สามารถเข้าไปควบคุมดูแลได้โดยตรง นอกจากนั้น บุคคลากรภาครัฐ 

ทั้งราชการส่วนกลาง ภูมิภาคและ ท้องถิ่นมักคุ้นชินกับการบริหารราชการตาม 

สายการบังคับบัญชาตามลำดับขั้น  ผู้บริหารภาครัฐได้รับการแต่งตั้งให้มีอำนาจ 

สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการ ดังนั้นโอกาสก้าวพลาดประสบความล้มเหลว

ในการบริหารเครือข่ายมีสูง แต่เพราะเหตุใด ทำไมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างเครือข่าย เครือข่ายมีคุณค่าและประโยชน์อะไรบ้าง 

คำตอบในประเด็นนี้อาจจำแนกเป็น 2 ส่วน ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่หนึ่ง เครือข่ายเป็นความจำเป็นโดยช่วยจำกัดจุดอ่อนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เครือข่ายถือเป็นความจำเป็นในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น อาจกล่าวได้ว่าถ้าปราศจากการทำงานในลักษณะเครือข่าย โอกาสที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการหรือพัฒนาพื้นที่ให้ประสบความ

สำเร็จมีน้อยมาก เพราะลักษณะการบริหารภาครัฐของไทยและข้อจำกัดขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี ้

ประการแรก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดอำนาจในการจัดการ

ประเด็นปัญหาหรือพัฒนาในพื้นที่อย่างมีบูรณาการ (Fragmentation of 

Functions and Responsibility):  ถึงแม้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เมากมายหลากหลาย อาทิเช่น อำนาจหน้าที่ขององค์การ
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บริหารส่วนตำบลมีถึง 31 หน้าที่ หากแต่ในทางปฏิบัติ หน้าที่ส่วนใหญ่มีลักษณะ

เป็นการใช้อำนาจหน้าที่ร่วมกัน หรือเชื่อมโยงระหว่างส่วนราชการทั้งส่วนกลาง 

ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน ยกตัวอย่างเช่น ในการพัฒนาท้องถิ่น 

ชุมชนต้องมีไฟฟ้าและน้ำประปา ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับผิดชอบ 

จัดบริการเหล่านี้ เป็นเรื่องของรัฐวิสาหกิจ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ 

การประปาส่วนภูมิภาค หรือเรามักได้ยินเสมอถึงปัญหาการประสานงานใน

กรุงเทพมหานคร เพราะ กทม.ซ่อมถนน แต่พอซ่อมเสร็จ การประปาก็มาขุดวาง

ท่อ หลายคนชอบถามว่าทำไมบูรณาการกันไม่ได้  เพราะอำนาจเรื่องประปา ไฟฟ้า

ในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวงและ 

การประปานครหลวง ไม่ใช่กรุงเทพมหานคร เช่นเดียวกับงานด้านสวัสดิการสังคม 

มีหน่วยงานหลายหน่วยและหลายระดับร่วมกันรับผิดชอบ ทั้งองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและกระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่วนงานด้านสุขภาพ อยู่ในความรับผิดชอบของ

สาธารณสุขจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุข และบางส่วนที่เกี่ยวกับอาชีพก็อยู่ใน

ความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน 

มีการวิเคราะห์กันว่าสาเหตุที่ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดอำนาจ

หน้าที่ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาพื้นที่อย่างมีบูรณาการ เนื่องจากลักษณะ 

รวมศูนย์ของรัฐไทยในอดีต ดังเห็นจากระบบบริหารราชการของประเทศเรา มีการ

บริหารราชการส่วนกลาง ซึ่งแบ่งเป็นกระทรวง กรมต่างๆ แล้ว ยังมีการบริหาร

ราชการส่วนภูมิภาค โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นจังหวัดและอำเภอ ซึ่งแต่ละระดับ 

มีตัวแทนส่วนราชการจัดบริการให้ประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของต้นสังกัด 

ในส่วนกลาง ถึงแม้จะมีระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ด้วย แต่ในอดีตที่ผ่านมา 

บทบาทในการบริการสาธารณะมีอยู่น้อยมาก การกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเริ่มมีบทบาทในการบริการสาธารณะชัดเจนจากผลของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งกำหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจและ

งบประมาณจากราชการส่วนกลางและภูมิภาคสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนถึง
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วันนี้การกระจายอำนาจยังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านและยังไม่เสร็จสิ้น หลายภารกิจ

เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลากหลายหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

นอกจากนั้นในระบบการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่มีการมอบอำนาจ

บริการบางอย่างให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มิใช่ส่วนราชการ อาทิ เช่น บริการของ

รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ดังนั้น การดำเนินแก้ปัญหาหนึ่งๆ หรือพัฒนา

ประเด็นใดประเด็นหนึ่งอาจเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในภาครัฐจำนวนมาก ภาพการ

จัดบริการสาธารณะยิ่งซับซ้อนมากขึ้น เมื่อพิจารณาถึงการเพิ่มบทบาทของ 

ภาคธุรกิจเอกชนในการจัดบริการสาธารณะและการเกิดขึ้นขององค์กรพัฒนา

เอกชน กลุ่มประชาสังคมและกลุ่มชุมชนต่างๆ ที่มีการรวมกลุ่มและเข้ามาสนใจใน

การจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนเช่นกัน ด้วยสถานการณ์การจัดบริการ

สาธารณะดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะตัวแสดงหนึ่งจำเป็นต้อง

เชื่อมโยงหรือแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาหรือ 

ขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาให้บรรลุผล 

ประการที่สอง ข้อจำกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงบประมาณ

และบุคลากร (Limitation of budget and personnel): นอกจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการประเด็นปัญหาหรือประเด็น

พัฒนาอย่างมีบูรณาการ ยังพบอีกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมาก  

มากกว่า 60 % เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ซึ่งมีข้อจำกัดทั้งด้าน

บุคลากรทั้ งในด้านจำนวนและทักษะของบุคลากร รวมทั้ งมีข้อจำกัดของ 

งบประมาณ ดังนั้นเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการพัฒนาหรือแก้ปัญหาให้

ประชาชนซึ่งเกินศักยภาพทั้งด้านการคลังและงบประมาณและบุคลากร การสร้าง

เครือข่ายกับภาคส่วนอื่นๆ อาจเป็นทางออกทางหนึ่ง อาทิ เช่น การสร้างเครือข่าย

กับอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อขับเคลื่อนสุขภาพในชุมชน เป็นต้น หรืออาจเป็น

ลักษณะของความร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น การให้สัมปทานกับภาคเอกชนในการ

จัดบริการที่ต้องลงทุนสูงเป็นต้น 
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ส่วนที่สอง เครือข่ายเป็นพลังในการพัฒนาการบริการสาธารณะใหม่ๆ 
และสร้างคุณค่าประชาธิปไตย 

นอกจากเครือข่ายจะเป็นความจำเป็นแล้ว อาจกล่าวได้ว่า เครือข่ายเป็น 

วิธีการที่ทรงพลังในการทำให้ทิศทางการพัฒนาที่ปรารถนาหรือกำหนดไว้เป็นไปได้

จริง อีกทั้งแนวทางการบริหารเครือข่ายยังสอดรับกับวิถีประชาธิปไตย รายละเอียด

ประกอบด้วย 

ประการแรก การสร้างนวัตกรรมการบริหาร (Administrative 

Innovation): ในสภาพของการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่บน 

ขอ้จำกดัหลายประการ การสรา้งเครอืขา่ยจะชว่ยใหเ้หน็ทางเลอืกใหม ่หรอืนวตักรรม

ในการจัดบริการสาธารณะ ซึ่งถ้าดำเนินการด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพียงลำพัง อาจไม่สามารถดำเนินการได้ ตัวอย่างเช่น การสร้างเครือข่ายอาจทำให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ข้อมูลใหม่ มีเทคโนโลยีใหม่ หรืออาจมีทางเลือก 

รูปแบบการให้บริการโดยองค์กรเครือข่าย เป็นต้น 

ประการที่สอง การพัฒนาบริการสาธารณะที่เข้าถึงประชาชนกลุ่ม  

เป้าหมายได้มากขึ้น: การสร้างเครือข่ายมีคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการสา

ธารณะใหม่ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง 

เพราะขาดทั้งงบประมาณและบุคลากร นอกจากนั้นการมีเครือข่ายจะช่วยในการ

ให้บริการเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว มากขึ้น เช่น เครือข่ายอาสา

สมัครสาธารณสุขซึ่งมีอยู่ทุกหมู่บ้าน ดังนั้นการสร้างเครือข่ายสุขภาพกับอาสมัคร

สาธารณสุขจะทำให้ประชาชนได้รับบริการ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัย

ได้รวดเร็วขึ้น  เช่นเดียวกับการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มแม่บ้านในทุกตำบลและ

หมู่บ้าน เครือข่ายเหล่านี้จะเป็นพลังมหาศาลให้การช่วยจัดบริการสาธารณะและ

ทำให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว 
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ประการที่สาม การพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่น: การสร้างเครือข่ายก่อให้

เกิดคุณค่าที่สำคัญมากอีกประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับ 

ท้องถิ่น การสร้างเครือข่ายหมายถึงการเปิดให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน 

และประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาพื้นที่ ซึ่งใน

กระบวนการของการเสริมสร้างหรือบริหารเครือข่ายจะให้ความสำคัญกับการ 

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแบ่งหน้าที่ การสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  

เป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ รวมทั้งมีกลไกรับผิดชอบซึ่งกันและกัน และประการ

สำคัญ การกำหนดเป้าหมายร่วมกันมักอยู่บนพื้นฐานของการเสวนาและฉันทามติ 

ซึ่งลักษณะที่กล่าวมานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีประชาธิปไตย ดังนั้นการสร้างเครือข่าย

พัฒนาจะช่วยขับเคลื่อนปัญหาซึ่งเดิมเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลาย 

มาเป็นปัญหาของทุกภาคส่วนและเข้าร่วมกันแก้ไข  



เมื่อไรและสถานการณ์ใดที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณา 
ใช้การบริหารในลักษณะเครือข่าย 

ดังกล่าวข้างต้น การสร้างและบริหารเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่

เรื่องง่าย ดังนั้นไม่ใช่ทุกเรื่องต้องบริหารในลักษณะเครือข่าย  การตัดสินใจเลือก

การบริหารโครงการและกิจกรรมในลักษณะของเครือข่ายควรมีปัจจัยสนับสนุน 

บางประการ ดังนี้ 

 1) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้งการใหเ้กดิความคลอ่งตวัในการดำเนนิการ  

 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจัดบริการที่แตกต่างจากเดิมหรือ

เป็นบริการใหม่ให้ประชาชน 

      3)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการทักษะและเทคโนโลยีที่ไม่มีใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 4)ในภารกิจที่ต้องดำเนินการ มีหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหลากหลาย 

หน่วยงานและมีการแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

      5)  หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จะดำเนินงานมีศักยภาพและความสามารถในการเติมเต็ม ขณะ

เดียวกันมีความสมัครใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย 

เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนเหล่านี้ ความคิดการเสริมสร้างเครือข่ายก็จะไม่ใช่ 

เรื่องยาก 



สร้างและบริหารเครือข่ายอย่างไร 
ให้ประสบความสำเร็จ 

กระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายในแต่ละภารกิจและพื้นที่อาจมีความ 

แตกต่างกัน ตัวอย่างกรณีศึกษาบางกรณีเริ่มต้นการเสริมสร้างเครือข่ายตั้งแต่การ

ส่งเสริมการตั้งกลุ่มและองค์กร ดังกรณีของสมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ ซึ่ง 

อบจ.สนับสนุนให้มีการจัดตั้งเป็นสมาคม จนไปถึงการดึงองค์กรที่มีความเข้มแข็ง 

อยู่แล้วมาเป็นเครือข่าย ดังเช่นกรณีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ  

ซึ่งดึงกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายสุขภาพ อาจกล่าวได้ว่า 

การเสริมสร้างเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จไม่มีสูตรสำเร็จขึ้นอยู่กับบริบท  

หากแต่ในทางวิชาการมีการกำหนดแนวทางหลักๆ ดังนี้ 

ตัวแบบของ Goldsmith และ Eggers   

นักวิชาการทั้งสอง เสนอว่าการบริหารเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จ

เกี่ยวข้องกับ 5 ประเด็นที่สำคัญ คือ  
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 1)การออกแบบเครือข่าย: การออกแบบเครือข่ายมีความสำคัญมาก 

เพราะเป็นจุดตั้งต้นที่สำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดเป้าหมาย การ

เลือกหุ้นส่วนที่เหมาะสม การจัดประเภทและเลือกใช้งานเครือข่ายให้

เหมาะสม รวมทั้งการกำหนดผู้รับผิดชอบการบูรณาการเครือข่าย 

 2)  การบรณูาการเขา้ดว้ยกนั: หลงัจากออกแบบแลว้เขา้สูช่ว่งการดำเนนิการ 

ประเด็นที่สำคัญ คือ การบูรณาการทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน การสร้าง

ช่องทางสื่อสาร รวมทั้งการประสานกิจกรรมระหว่างผู้มีส่วนร่วมของ

เครือข่าย นอกจากนั้นยังจำเป็นต้องมีการจัดการความสัมพันธ์ภายใน

เครือข่าย และการต้องคำนึงถึงการจัดการความแตกต่างทางด้าน 

ค่านิยมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่ากลุ่ม/องค์กรในเครือข่าย 

 3)การกำกับดูแลเครือข่าย: ความยากประการหนึ่งของการบริหาร 

เครือข่าย คือ การมีระบบการกำกับดูแล ซึ่งย่อมต้องแตกต่างจาก

ระบบกำกับดูแลภายใต้ตัวแบบระบบราชการ ขณะเดียวกันด้วย

ลักษณะเครือข่าย แต่ละกลุ่ม/องค์กรย่อมมีความอิสระของตนเอง  

ดังนั้นความท้าทายคือ การออกแบบระบบกำกับดูแลที่สามารถให้

แต่ละองค์กรใช้ความอิสระของตนให้เป็นประโยชน์แต่ขณะเดียวกัน 

ก็มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน 

 4) การพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากร: ประเด็น

สุดท้าย คือ การพัฒนาบุคลากร ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 

รวมทั้งพัฒนาทักษะใหม่ที่เหมาะสมกับการบริหารเครือข่าย อาทิ เช่น 

การเจรจาประนีประนอม และการเป็นนักประสานงาน เป็นต้น

Paul Starkey เสนอแนวทางการเสริมสร้างเครือข่าย ดังนี้  

 1) เชิญองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมประชุมกัน โดยมีหัวข้อ

ประชุมเกี่ยวกับผลประโยชน์ร่วมหรือเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง 
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 2)  กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเครือข่าย ทิศทาง กิจกรรมหลัก 

และคุณสมบัติของสมาชิกให้ชัดเจน โดยให้สมาชิกมีส่วนร่วมใน

กระบวนการกำหนดด้วย ทั้งนี้ควรมีการทบทวนเป็นระยะๆ เพื่อปรับ

ตามสภาพการณ ์

 3)  จัดตั้งกลุ่มแกนของเครือข่ายที่ปวารณาตัวเข้ามาทำหน้าที่ประสานงาน 

ควรมีการหมุนเวียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่าย 

 4)  สร้างความรู้สึกมีส่วนเป็นเจ้าของและความผูกพันที่เหนียวแน่น อาทิ 

เช่น การสร้างกลไกการมีส่วนร่วม การร่วมเรียนรู้ มีการสื่อสาร 

 5)  ต้องมีวิธีการจัดหาและจัดการทรัพยากร เพื่อความมีประสิทธิภาพ 

ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่าย และความสามารถในการ 

พึ่งตนเอง ทรัพยากรนี้หมายรวมทั้งเงินทุน คุณภาพสมาชิก วิธีการ

จัดการแบบมีส่วนร่วม เทคโนโลยี และข้อมูล แต่ต้องมีลักษณะ 

เปิดกว้าง โปร่งใส  

 6)  พัฒนาความเป็นสถาบันของเครือข่าย อาทิ เครือข่ายมีสถานภาพทาง

กฎหมาย มีสัญลักษณ์ร่วม เพื่อทำให้ได้รับการสนับสนุนที่กว้างขวาง 

ได้รับความวางใจจากสมาชิกเครือข่าย 

 7)  ควรสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย เพื่อเสริมให้เครือข่าย

เข้มแข็งขึ้น มีได้ทั้งแนวราบ แนวตั้ง ทั้งทางการและไม่เป็นทางการ 

ด้วยการมีกิจกรรมร่วมกัน หรือร่วมในการประชุม 

 8)  ควรมีการติดตามและประเมินผลเป็นประจำ เพื่อดูความก้าวหน้าและ

ความสำเร็จของเครือข่ายเป็นระยะ ทั้งนี้ควรให้สมาชิกเข้ามามี 

ส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดวิธีและตัวชี้วัด รวมทั้งร่วมเรียนรู้

กระบวนการ 
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 9)  ควรมีการจัดหลักสูตรอบรมด้านการจัดการเครือข่ายแก่ผู้นำและ

สมาชิกเครือข่าย 

 10)  ถ้าวัตถุประสงค์ชัดเจน การเชื่อมโยงเหมาะสม กิจกรรมเป็นประโยชน์

ร่วม การดำเนินงานของเครือข่ายจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 



กรณีศึกษาเครือข่ายพัฒนาท้องถิ่น 

หลังจากได้เรียนรู้ เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญและแนวทางการ 

เสริมสร้างและบริหารเครือข่าย ถึงเวลาเรียนรู้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจาก 

กรณีศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าในปี พ.ศ. 

2552 ประกอบด้วย 8 กรณีศึกษา ซึ่งมีความแตกต่างกันในประเภทบริการ

สาธารณะ อาทิ เช่น การพัฒนากลุ่มสตรี การพัฒนาสุขภาพ การแก้ปัญหาอุทกภัย 

รวมทั้งการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี ดังแสดงในตาราง 
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โดยทุกกรณีนำเสนอในแนวทางเดียวกัน ประกอบด้วย 

 • บริบทและข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับ

ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และข้อมูลด้านประชากร

ต่างๆ 

 • โครงการที่มีการดำเนินการในลักษณะเครือข่าย เป็นการอธิบายที่มา

ของโครงการ การก่อตัวของเครือข่าย รูปแบบและลักษณะของ 

เครือข่าย รวมทั้งผลดำเนินงานของเครือข่าย 

 • การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหา 

ที่เกิดขึ้นและการแก้ไข 

 • ความยั่งยืนของการดำเนินโครงการและความสามารถในการถ่ายทอด

ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ  
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1เครือข่ายแม่บ้าน อบจ.กระบี่/ 
สมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 





21
บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 

ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

เครือข่ายแม่บ้าน อบจ.กระบี่/ 
สมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่1 

ฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ2 





บริบทและข้อมูลทั่วไปของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่3 

สภาพภูมิประเทศ จังหวัดกระบี่ตั้งอยู่ทางด้านฝั่งทะเลตะวันตกของ

ภาคใต้ติดกับทะเลอันดามัน มีพื้นที่ทั้งหมด 4,708.512 ตาราง-

กิโลเมตร ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและ 

มีชื่อเสียงมากมาย เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศที่มีความได้เปรียบและค่อนข้าง

หลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วยเทือกเขายาวทอดตัวไปในแนวเหนือใต้สลับกับ

สภาพพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาดและลอนชัน มีที่ราบชายฝั่งทะเล เป็นที่ตั้งของ 

หมู่เกาะน้อยใหญ่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากร 

 1 ศึกษาเพิ่มเติมจาก ฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ, รายงานการศึกษาวิจัยการบริหารงาน  

ที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Best Practices) กรณีศึกษา องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกระบี่ (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2553). 

 2 นักวิชาการ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 

 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่, แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554) (ม.ป.ท., 

ม.ป.ป.), 8-39. 
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ธรรมชาติ เหมาะแก่การปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ คือ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ 

ส่วนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีความสมบูรณ์ทั้งป่าชายเลนและปะการัง  

แต่ปัจจุบันกำลังประสบปัญหาสำคัญคือ พื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุกทำลายเพื่อปลูก

สิ่งก่อสร้าง และบางส่วนถูกเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น การเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำชายฝั่ง โดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้ง ส่วนปะการังก็ประสบปัญหาถูกทำลาย 

เช่นกัน โดยมีสาเหตุจากการทำประมงผิดวิธีโดยใช้เรืออวนรุน อวนลาก การระเบิด

ปลา การทิ้งสมอของเรือท่องเที่ยว การทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงทะเล และการ

ลักลอบเก็บปะการังขาย 

เขตการปกครอง จังหวัดกระบี่มีเขตการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น 

8 อำเภอได้แก่ อำเภอเมือง อำเภออ่าวลึก อำเภอปลายพระยา อำเภอคลองท่อม 

อำเภอเกาะลันตา อำเภอลำทับ อำเภอเหนือคลอง และอำเภอเขาพนม มีตำบล

และหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่จำนวน 51 ตำบล และ 389 หมู่บ้าน ส่วนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 

เทศบาลเมอืง 1 แหง่ เทศบาลตำบล 9 แหง่ และองคก์ารบรหิารสว่นตำบล 51 แหง่

ประชากร จำนวนประชากรในจังหวัดกระบี่ (ธันวาคม 2552) มีจำนวน 

ทั้งสิ้น 418,705 คน  ประกอบด้วย ชายจำนวน 209,827 คน หญิงจำนวน 

208,878 คน และอำเภอที่มีประชากรมากที่สุดคือ อำเภอเมืองมีประชากรจำนวน 

76,237 คน อำเภอที่มีประชากรน้อยที่สุดคือ อำเภอลำทับมีประชากรจำนวน 

18,229 คน ประชากรวัยแรงงานประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด รองลงมา

ประกอบอาชีพประมง อาชีพในภาคบริการ เช่น โรงแรมและภัตตาคาร และอาชีพ

ในภาคราชการมีสัดส่วนน้อยที่สุด  

สภาพเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจในจังหวัดกระบี่ ประกอบด้วยหลาย 

ภาคส่วน ได้แก่ 1) ภาคการเกษตร พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดกระบี่มีการปลูกพืช

เศรษฐกิจอย่างยางพาราและปาล์มน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น ทั้งในแง่ของการขยายพื้นที่

เพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2) ภาคการลงทุน   
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การลงทุนในจังหวัดกระบี่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในกิจการ 

ที่เกี่ยวเนื่องกับการทอ่งเที่ยว ภาคธุรกจิก่อสร้าง การลงทุนด้านการเกษตร การผลิต

สัตว์น้ำแช่แข็งและอาหารกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง 3) ภาคการบริการและการท่องเที่ยว 

การท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ช่วงปี พ.ศ. 2548 ลดลงจากปี พ.ศ. 2547 เล็กน้อย 

โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่ในปี พ.ศ. 2548 จำนวน 

1,027,072 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2547 จำนวน 769,519 คนหรือร้อยละ 42.83 

เนื่องมาจากผลกระทบด้านภัยพิบัติธรรมชาติ “สึนามิ” และความไม่สงบใน  

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

ส่วนในปี พ.ศ. 2550 จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่มีจำนวน

ประมาณ 2.4 ล้านคน สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดกระบี่ประมาณ 24,000 

ล้านบาท 

สภาพการเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่มีสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเป็นชายทั้งหมดจำนวน 24 คน โดยในจำนวนนี้มีสมาชิกสภา 

ที่สังกัดพรรคประชาธิปัตย์จำนวน 5 คน และที่เหลือจำนวน 19 คนสังกัดกลุ่ม 

รักกระบี่ ซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองใดใดและเป็นกลุ่ม

การเมืองกลุ่มเดียวกับฝ่ายบริหาร ซึ่งถือได้ว่าการเมืองในพื้นที่ของ อบจ.กระบี่ 

ค่อนข้างมีเสถียรภาพมากทีเดียว ในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล) นั้นได้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารมาแล้วถึง 5 สมัย

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการบริหารจัดการท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารงานหลายช่องทาง โดยได้มีการเผยแพร่โครงการหรือกิจกรรมขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดให้ประชาชนได้รับรู้ผ่านทางวิทยุกระจายเสียง เว็บไซต์ของ

หน่วยงาน วารสารเหลืองกระบี่โดยส่งวารสารไปยังทุกภาคส่วนในพื้นที่ ไม่ว่า 

จะเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กร

ชุมชน ส่วนราชการในจังหวัด และประชาชนที่มาติดต่อที่สำนักงาน รวมถึงบอร์ด
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ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเองและบอร์ดประชาสัมพันธ์ใน

ชุมชน ประกอบกับมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีและมีการจัด 

แถลงผลงานประจำปีให้ประชาชนได้รับทราบ นอกจากนี้องค์การบริหารส่วน

จังหวัดกระบี่ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภา โดยจะมีการ

ประกาศให้ประชาชนทราบและเชิญชวนล่วงหน้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียง 

เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ทำหนังสือแจ้งโดยตรงไปยังประชาชน อาทิ ประธาน

สภาประชาคม อบจ.กระบี่ ประธานกลุ่มแม่บ้าน อบจ.กระบี่ สภาเยาวชนจังหวัด

กระบี่ เพื่อแจ้งให้สมาชิกกลุ่มทราบและเข้าร่วมต่อไป และมีการถ่ายทอดสด 

การประชุมสภา อบจ.กระบี่  

ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม การรวมตัวของภาคประชาชน 

ในจังหวัดกระบี่ถือได้ว่ามีความเข้มแข็ง สาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะแนวทางการ

ดำเนินงานโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เน้นการเข้ามามี

ส่วนร่วมของประชาชน สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรม

ร่วมกันข้างต้น เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมให้กับ 

ผู้สูงอายุจนทำให้เกิดเครือข่ายผู้สูงอายุ อบจ.กระบี่ขึ้น ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับ

ชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัด การสนับสนุนการรวมกลุ่มพลังสตรีของ

จังหวัดกระบี่จนเกิดเป็นเครือข่ายแม่บ้าน อบจ.กระบี่ขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรม

ต่างๆ ร่วมกันเป็นประจำทุกปี  
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เครือข่ายแม่บ้าน อบจ.กระบี่/ 
สมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ 

สภาพปัญหาและสถานการณ์ก่อนเริ่มดำเนินการ 

กว่าจะมาเป็นเครือข่ายแม่บ้าน อบจ.กระบี่หรือตั้งเป็นสมาคมแม่บ้าน 

อบจ.กระบี่อย่างทุกวันนี้ เดิมทีกลุ่มแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

ถือเป็นกลุ่มพลังสตรีภายใต้การดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดกระบี่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้เล็งเห็น

ถึงศักยภาพของแม่บ้านที่อยู่บ้านเฉยๆ และไม่ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

จึงเกิดแนวคิดในการสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้านในหมู่บ้านและตำบลต่างๆ รวมตัวกัน

จัดตั้งกลุ่มแม่บ้านขึ้น เพื่อทำกิจกรรมด้านการฝึกและส่งเสริมอาชีพเพื่อหารายได้

เพิ่มเติมมาช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวอีกทางหนึ่ง  

ระยะแรกของการรวมกลุ่มแม่บ้านนั้นเป็นการรวมกลุ่มแบบหลวมๆ ยังไม่มี

โครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ก็ได้ให้การ

สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ ให้กับ

กลุ่มแม่บ้านที่มีการดำเนินการกันอย่างจริงจัง แต่ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ในการ

ทำงาน มีการพากลุ่มแม่บ้านไปศึกษาดูงาน และจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ โดย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นผู้จัดหาวิทยากรและเชิญตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน

มาอบรม  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ผู้บริหารให้ความสำคัญและตระหนักถึงพลังของสตรี

ในการพัฒนา มุ่งหมายให้แม่บ้านของแต่ละหมู่บ้านมีอาชีพ มีรายได้ อันจะนำไปสู่

การมีฐานะทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้สนับสนุนการรวมกลุ่ม 

แม่บ้านอย่างจริงจัง โดยให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่คอยให้ 

ความรู้และคำปรึกษาถึงแนวทางในการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้าน จัดโครงสร้างของกลุ่ม 
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แม่บ้านให้มีการบริหารงานแบบคณะกรรมการกลุ่ม มีประธาน รองประธาน เป็น 

พี่เลี้ยงให้กลุ่มแม่บ้านในการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจและแรงจูงใจให้

สมาชิกเข้ารวมกลุ่มกันโดยสมัครใจ และนัดประชุมสมาชิก เพื่อกำหนดและวาง

แนวทางการทำงานร่วมกัน โดยให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด

เห็นและร่วมดำเนินการ จากนั้นจึงร่วมกันคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มทำหน้าที่

บริหาร และติดต่อประสานงานระหว่างกลุ่มแม่บ้านกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กระบี่ หน่วยงานราชการและภาคเอกชน4

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าผู้บริหารจะหันมาให้การสนับสนุนส่งเสริมอาชีพ 

กลุ่มแม่บ้านอย่างจริงจัง แต่ก็ได้มีหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับ

การให้เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระบุว่า “องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นสามารถให้เงินอุดหนุนแก่ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรประชาชน เช่น กลุ่มหรือชุมชนที่มี

การบริหารภายใน มีระเบียบข้อบังคับหรือข้อตกลงของกลุ่มหรือชุมชน และมีการ

ดำเนินการจนเป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กลุ่มหรือชุมชนนั้น 

ตั้งอยู่ หรือเป็นองค์กรที่จัดตั้งตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดขึ้นโดยหน่วยงานของ

รัฐ เช่น อสม. กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี หรือองค์กรการกุศลที่จัดตั้งตามระเบียบ 

กฎหมาย เช่น กิจการกาชาด สภาวัฒนธรรม เป็นต้น”5 

นอกจากนี้ ยังมีประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ที่ระบุ

ถึงการให้การสนับสนุนแก่ประชาคม องค์กรประชาชน ควรเป็นไปในลักษณะของ

การส่งเสริมความสามารถดำเนินการ โดยใช้ศักยภาพของตนเองในการบริหาร

 4  กิตติชัย เอ่งฉ้วน, บก., รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2552 องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกระบี่ (กระบี่ : พัชรควอลิตี้เวิร์ค, 2552), 26. 

 5  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2611 
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จัดการในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่สามารถ

ให้การสนับสนุนในลักษณะของการให้สิ่ งของหรือเข้าไปดำเนินการแทน  

ซึ่งหมายความว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่สามารถให้ความรู้แก่กลุ่มแม่บ้าน

ในรูปแบบของการศึกษาฝึกอบรมเท่านั้น เพื่อสนับสนุนให้แม่บ้านมีศักยภาพและ

ความสามารถในการดำเนินการเองได ้

จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่สามารถให้ความรู้แก่กลุ่ม 

แม่บ้าน แต่ไม่สามารถให้การสนับสนุนงบประมาณได้นั้น ส่งผลให้กลุ่มแม่บ้าน 

แม้จะมีความรู้ในการดำเนินการแต่ก็ขาดแคลนเงินทุนและเครื่องจักรในการดำเนิน

งาน ไม่สามารถดำเนินการผลิตให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาได้ แม่บ้านกลุ่มต่างๆ จึงรวม

ตัวกันหาทางออกด้วยการจัดตั้งเป็น “สมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่” ขึ้น เพื่อความ

สะดวกและความมีอิสระในการบริหารจัดการ โดยมีสมาคมเป็นแกนกลางในการ

ทำงานร่วมกับแม่บ้านกลุ่มต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัด ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สามารถให้การอุดหนุนงบประมาณแก่สมาคมได้ตามประกาศของคณะกรรมการ

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างถูกต้องตามระเบียบ 

ที่กำหนดไว้  

วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ 

 1)  เพื่อความสะดวก คล่องตัวและมีอิสระในการบริหารจัดการในรูปแบบ

ที่เป็นทางการหรือเป็นนิติบุคคล และตอบสนองความต้องการของ 

กลุ่มแม่บ้านแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน 

 2)  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากกลุ่มแม่บ้านทุกอำเภอต่างๆ  

ในจังหวัดกระบี่ให้เข้มแข็ง และเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนความรู้ ความ

คิดเห็นประสบการณ์และเผยแพร่ข่าวสารแก่สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน 

 3)เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับกลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มอาชีพต่างๆ และเสริมสร้าง

ศักยภาพกลุ่มแม่บ้าน อบจ.กระบี่ตามความต้องการและความถนัดให้

มีความเข้มแข็งและประสานการทำงานอย่างมีระบบ 
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 4)  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับพลังสตรีให้เป็น 

รูปธรรมมากขึ้น  

 5)  เพื่อเป็นการรวมกลุ่มพลังสตรีของจังหวัดกระบี่ในการแสดงความ

สามารถด้านต่างๆ ตลอดจนร่วมสร้างความสามัคคีและสานสายใย

สัมพันธ์อันดีของกลุ่มแม่บ้าน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กว่าเครือข่ายแม่บ้าน อบจ.กระบี่/สมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่จะพัฒนามา

ได้ขนาดนี้นั้น นับได้ว่ามีพัฒนาการของการรวมกลุ่มแม่บ้านใช้เวลากว่าทศวรรษ 

จากการรวมกลุ่มแบบหลวมๆ จนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้มองเห็นถึง

ศักยภาพของกลุ่มแม่บ้านที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดกระบี่ โดยวาง

ระบบและโครงสร้างการทำงานของกลุ่มแม่บ้านให้มีความเข้มแข็งและมีความ

ชัดเจนตั้งแต่ระดับล่างคือ หมู่บ้าน ตำบลและอำเภอขึ้นมาจนถึงระดับบนคือระดับ

จังหวัด 

ในการสนับสนุนการรวมกลุ่มแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นั้น 

จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสังคม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้รับ 

ผิดชอบในการเป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มแม่บ้านในการรวมกลุ่มกันดำเนินการในระดับ

หมู่บ้าน ทั้งการประชุมกลุ่ม การคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่ม การตั้งชื่อกลุ่ม การ

ขอจัดตั้งกลุ่มและขอขึ้นทะเบียนกลุ่มแม่บ้านกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

การรับรองการจัดตั้งกลุ่ม และการเปิดกลุ่ม 

จากระดับหมู่บ้าน ก็ได้มีการกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ในระดับตำบล โดยคัดเลือกจากตัวแทนประธาน

กลุ่มแม่บ้านของหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลนั้น ในส่วนของคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ในระดับอำเภอก็จะคัดเลือกจากตัวแทนประธาน

กลุ่มแม่บ้านตำบลต่างๆ ในอำเภอนั้น และได้มีการกำหนดให้มีคณะกรรมการ
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ดำเนินงานบริหารกลุ่มแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ในภาพรวม 

ทั้งจังหวัด  

เมือ่กลุม่แมบ่า้นมคีวามเขม้แขง็มากขึน้ ในขณะทีป่ระกาศของคณะกรรมการ

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบุห้ามมิให้องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดให้การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์แก่ประชาคม องค์กร

ประชาชน สามารถให้การสนับสนุนในรูปแบบของการให้ความรู้ ฝึกอบรมเท่านั้น 

จึงส่งผลให้กลุ่มแม่บ้านเกิดแนวคิดในการจัดตั้งเป็นสมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ 

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อความสะดวกในการบริหารงาน ซึ่งนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกระบี่เห็นด้วยกับการตั้งเป็นสมาคมจึงได้สั่งการให้ดำเนินการ 

จัดทำคำขอจดทะเบียน เพื่อขออนุญาตจัดตั้ งสมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่  

โดยกำหนดให้ฝ่ายพัฒนาสังคม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็น

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 

ฝ่ายพัฒนาสังคม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เริ่มดำเนินการ

จัดทำคำขอการจัดตั้งสมาคม โดยได้ปรึกษาหารือกับนายอำเภอเมืองกระบี่ 

ถึงแนวทางการจัดตั้งสมาคม และเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่จะต้องยื่นประกอบการ

ขอจดทะเบียน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มแม่บ้านในการรวบรวมเอกสาร

หลักฐานต่างๆ เพื่อยื่นต่อนายอำเภอเมืองกระบี่  

เมื่อได้รับการจัดตั้งเป็นสมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่อย่างเป็นทางการแล้ว 

ก็จะมีการเชิญคณะกรรมการสมาคมประชุมเพื่อหารือการขับเคลื่อนสมาคมแม่บ้าน 

อบจ.กระบี่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสมาคม โดยการดำเนินงานของสมาคม

แต่ละปีนั้น สมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่จะเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ

สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เมื่อได้รับงบประมาณมาแล้วก็จะ

นำมาบริหารจัดการดำเนินกิจกรรมของสมาคม จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ

สมาชิกสมาคมแม่บ้าน และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสมาชิกของ

สมาคมแม่บ้านที่ได้มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคม ภายหลังจาก
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สิ้นสุดปีงบประมาณสมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ก็จะต้องมีการจัดทำรายงานสรุป 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพร้อมหลักฐานเสนอต่อองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกระบี่ ส่วนกองแผนและงบประมาณก็จะทำหน้าที่ในการประเมินผล

การทำงานของสมาคมในภาพรวม 

วิธีการดำเนินงาน6


 1)  การตั้งกลุ่มแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้เข้ามามีบทบาทกำหนดแนวทางการ 

จัดตั้งกลุ่มแม่บ้าน โดยแม่บ้านที่สนใจสามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มในพื้นที่หมู่บ้าน

และตำบล สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ที่ 

รับผิดชอบงานแม่บ้าน อบจ.กระบี่ เพื่อขอรับความรู้และแนวทางการจัดตั้งกลุ่ม 

แม่บ้าน อบจ.กระบี่ในประเด็นต่างๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจและ

แรงจูงใจให้สมาชิกเข้ารวมกลุ่มกันโดยสมัครใจ การนัดประชุมกลุ่มกับผู้ที่มีความ

สนใจร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิด

เห็นและร่วมดำเนินการ การคัดเลือกผู้นำกลุ่ม 1-3 คน ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการ

แก้ไขปัญหาและติดต่อประสานงานระหว่างแม่บ้าน อบจ.กระบี่ หน่วยงานราชการ

และภาคเอกชน การร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ วิธีการทำงานของกลุ่ม และการ

ระดมทรัพยากรที่มีอยู่นำมาใช้ประโยชน์ และการกรอกใบสมัครเข้าร่วมกลุ่ม 

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ยังได้มีการจัดทำคู่มือการจัดตั้งและ

ดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งภายในคู่มือจะมีการรวบรวม

เอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ ทั้งที่ใช้ในการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้าน อาทิ ใบสมัครสมาชิก 

หนังสือขอจัดตั้งกลุ่ม และการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านก็จะมีแบบฟอร์มรายงาน

การประชุม และคำอธิบายแบบรายงานการประชุม พร้อมทั้งมีวิธีการดำเนินงาน

เริ่มตั้งแต่การก่อตั้งกลุ่มแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  

 6  คู่มือกลุ่มแม่บ้าน อบจ.กระบี่ 
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ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้กำหนดเงื่อนไขในการเป็นสมาชิก

กลุ่มแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ คือ ต้องเป็นสตรีผู้มีภูมิลำเนาอยู่ 

ในจังหวัดกระบี่อายุ 20 ปีขึ้นไป หรือสมรสแล้ว มีความสมัครใจที่จะทำงานร่วมกัน

ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา และมีความศรัทธา และเชื่อมั่นในพลังกลุ่ม พร้อมทั้ง

ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านองค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัดกระบี่ ดังนี ้

 1)  เข้าร่วมประชุมกลุ่มและแสดงความคิดเห็น 

 2)  ร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กลุ่มยกขึ้นมา 

 3)  ให้ข้อมูลข่าวสารหรือหาข้อมูลให้กลุ่ม 

 4)  ให้ความช่วยเหลือโดยนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาอาชีพ รวมถึงเผยแพร่

ให้แก่ผู้อื่น 

 5)  กระตุ้นให้ผู้นำกลุ่มและเพื่อนสมาชิกปฏิบัติงานต่างๆ ที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่สมาชิกส่วนใหญ ่

 6)  ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

หรือขยายกิจกรรมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

 7)  แนะนำเพื่อนบ้านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกให้เห็นคุณค่าสำคัญของการ

ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

 8)  ปฏิบัติตามมติและข้อบังคับของกลุ่มและให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน

ราชการ 

 9)  ไม่กระทำความเสื่อมเสียแก่กลุ่มและสมาชิก 

เมื่อผู้นำสามารถรวบรวมใบสมัครจากผู้สนใจจำนวนไม่น้อยกว่า 25-30 คน

และเรียกผู้สมัครประชุมเพื่อจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

ได้แล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะช่วยชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เพื่อให้ผู้เข้าประชุมเข้าใจและเป็นข้อพิจารณา

ตัดสินใจเลอืกผูม้คีวามสามารถมาเปน็คณะกรรมการกลุม่แมบ่า้น อบจ.กระบี ่จำนวน 

11 คนในตำแหน่งต่างๆ ได้แก ่ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก 
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ประชาสมัพนัธ ์ปฏคิม ผูช้ว่ยปฏคิม และกรรมการ 4 ทา่น เพือ่บรหิารกลุม่ พรอ้มทัง้ 

มกีารตัง้ชือ่กลุม่ซึง่อาจจะมชีือ่หมูบ่า้นประกอบหรอืเปน็ชือ่ตามมตทิีป่ระชมุเหน็ชอบ 

ภายหลังจากที่ได้คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านแล้ว ก็จะต้องมีการกรอกข้อมูล

สมาชิกในแบบขอจัดตั้งกลุ่มแม่บ้าน และขอขึ้นทะเบียนแม่บ้าน อบจ.กระบี่ 

ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ส่วนการรับรองกลุ่มนั้น นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกระบี่หรือผู้แทนดำเนินการรับรองการตั้งกลุ่มด้วยการเปิดกลุ่มแม่บ้าน 

ณ สถานที่ทำการของกลุ่มและลงนามในหนังสือรับรองการตั้งกลุ่ม  

เมื่อได้มีการตั้งกลุ่มแม่บ้านแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ก็ได้เข้าไป

มีบทบาทกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านแต่ละกลุ่มว่าควรจะ

ต้องมีการดำเนินการดังต่อไปนี้  

 • ประชุมกลุ่มเป็นประจำเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของสมาชิก

และสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมการทำงานภายในกลุ่ม 

 • จัดให้มีแผนปฏิบัติงานประจำปีและกำหนดเป้าหมายของกลุ่มที่ชัดเจน 

โดยมติของสมาชิก และกำหนดให้มีข้อตกลงของกลุ่มและส่งเสริมให้

สมาชิกปฏิบัติตาม 

 • รับความรู้ด้านวิชาการจากเจ้าหน้าที่ และขอคำแนะนำในการกำหนด

โครงการของกลุ่มให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกและสภาพ

ของท้องถิ่น 

 • สนับสนุนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนิน

กิจกรรมของกลุ่ม 

 • จัดให้มีกิจกรรมหลักที่สร้างรายได้แก่กลุ่ม และสนับสนุนกิจกรรมตาม

ความถนัดของสมาชิก 

 • จัดให้มีกองทุนเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานกลุ่มอย่าง 

ต่อเนื่อง 

 • จัดให้มีทะเบียนสมาชิกและระเบียบข้อตกลงของกลุ่มที่สมาชิกทุกคน

รับทราบและถือปฏิบัติ 



��
บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 

ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

 • ประสานความร่วมมือกับกลุ่มองค์กรอื่นๆ เพื่อทราบถึงความเป็นไป

ของโครงการต่างๆ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เกิดการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

 • ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุง

งานให้มีประสิทธิภาพ 

 • ประชาสัมพันธ์ผลงานและการดำเนินงานกลุ่มให้แพร่หลาย 

 • ดำเนินการตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และ 

มติที่ประชุมกลุ่ม 

นอกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จะเข้าไปมีบทบาทสนับสนุนและ

กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านในระดับหมู่บ้านแล้ว ยังได้มีการ

กำหนดให้มีคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ระดับ

ตำบล อำเภอ และจังหวัดอีกด้วย โดยคณะกรรมการแต่ละระดับนั้นมีองค์ประกอบ

และหน้าที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

 • คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ระดับ

ตำบล ประกอบด้วยประธานซึ่งคัดเลือกมาจากตัวแทนระดับหมู่บ้าน 

พิจารณาเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่แต่งตั้ง และมี

คณะกรรมการเป็นผู้แทนจากหมู่บ้านๆ ละ 2 คน ทำหน้าที่สนับสนุน

การดำเนินงานของคณะกรรมการแม่บ้านในหมู่บ้านและในตำบล 

 • คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ระดับ

อำเภอประกอบด้วยประธานซึ่งคัดเลือกมาจากตัวแทนระดับตำบล 

พิจารณาเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่แต่งตั้ง และมี

คณะกรรมการเป็นผู้แทนจากตำบลๆ ละ 2 คน ทำหน้าที่สนับสนุน

การดำเนินงานของคณะกรรมการแม่บ้านในตำบลและในอำเภอ 

คณะกรรมการทั้งสองระดับข้างต้นยังต้องทำหน้าที่ประสานงานกับองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ หน่วยงานของส่วนราชการ และภาคเอกชนเพื่อสนับสนุน

กลุ่มแม่บ้าน เสริมสร้างความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิกแม่บ้าน
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ของทั้งตำบล และดำเนินการตามนโยบายของ 

แม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และมติในที่ประชุมด้วย 

 • คณะกรรมการบริหารกลุ่มแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

(ก่อนก่อตั้งสมาคมฯ) มีคณะกรรมการอย่างน้อย 8 คน แต่ไม่เกิน 15 

คน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธาน

คณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ คณะกรรมการโดยนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นผู้แต่งตั้ งจำนวน 8 คนแต่ไม่ เกิน 15 คน 

กรรมการที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จำนวน  

8 คนแต่ไม่เกิน 15 คน และกรรมการบริหารโดยตำแหน่งเลขานุการ  

1 คน  

คณะกรรมการบรหิารกลุม่แมบ่า้นองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดักระบี ่ทำหนา้ที ่

ในการกำหนดนโยบาย วางแผนจัดทำโครงการ และระเบียบวิธีการต่างๆ รวมทั้ง

ความรับผิดชอบ ควบคุมการบริหารงานของกลุ่มให้บรรลุวัตถุประสงค์ รับพิจารณา

ข้อเสนอของสมาชิกและอนุมัติให้มีการดำเนินงานเมื่อพิจารณาเห็นว่าข้อเสนอ 

ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม กำหนดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มหรือ

ส่วนรวม และสามารถถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนตามความเห็นชอบของ 

ที่ประชุมใหญ่ 

 2) การตั้งสมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ 

ดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าการให้การสนับสนุน

กลุ่มแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นั้นสามารถให้การ

สนับสนุนในรูปของการให้ความรู้และฝึกอบรมเท่านั้น 

ส่งผลให้กลุ่มแม่บ้านบางกลุ่มไม่สามารถพัฒนาต่อยอด

นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เห็นเป็นรูปธรรม เพราะ

8 
 

 คณะกรรมการกลุมแมบานองคการบริหารสวนจังหวัดกระบ่ีระดับตําบล ประกอบดวยประธาน
ซึ่งคัดเลือกมาจากตัวแทนระดับหมูบาน พิจารณาเสนอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกระบ่ี
แตงตั้ง และมีคณะกรรมการเปนผูแทนจากหมูบานๆ ละ 2 คน ทําหนาที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการแมบานในหมูบานและในตําบล 

 คณะกรรมการกลุมแมบานองคการบริหารสวนจังหวัดกระบ่ีระดับอําเภอ ประกอบดวย
ประธานซึ่งคัดเลือกมาจากตัวแทนระดับตําบล พิจารณาเสนอนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดกระบ่ีแตงตั้ง และมีคณะกรรมการเปนผูแทนจากตําบลๆ ละ 2 คน ทําหนาที่สนับสนุน
การดําเนินงานของคณะกรรมการแมบานในตําบลและในอําเภอ 

คณะกรรมการทั้งสองระดับขางตนยังตองทําหนาที่ประสานงานกับองคการบริหารสวนจังหวัด
กระบ่ี หนวยงานของสวนราชการ และภาคเอกชนเพ่ือสนับสนุนกลุมแมบาน เสริมสรางความรวมมือและ
ความเขาใจอันดีระหวางสมาชิกแมบานองคการบริหารสวนจังหวัดกระบ่ีของทั้งตําบล และดําเนินการ
ตามนโยบายของแมบานองคการบริหารสวนจังหวัดกระบ่ีและมติในที่ประชุมดวย 

 คณะกรรมการบริหารกลุมแมบานองคการบริหารสวนจังหวัดกระบ่ี (กอนกอตั้งสมาคมฯ) มี
คณะกรรมการอยางนอย 8 คน แตไมเกิน 15 คน ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดกระบ่ีเปนประธานคณะกรรมการบริหารกลุมฯ คณะกรรมการโดยนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดกระบ่ีเปนผูแตงตั้งจํานวน 8 คนแตไมเกิน 15 คน กรรมการที่ปรึกษานายก
องคการบริหารสวนจังหวัดกระบ่ีจํานวน 8 คนแตไมเกิน 15 คน และกรรมการบริหารโดย
ตําแหนงเลขานุการ 1 คน  

คณะกรรมการบริหารกลุมแมบานองคการบริหารสวนจังหวัดกระบ่ี ทําหนาที่ในการกําหนด
นโยบาย วางแผนจัดทําโครงการ และระเบียบวิธีการตางๆ รวมทั้งความรับผิดชอบ ควบคุมการ
บริหารงานของกลุมใหบรรลุวัตถุประสงค รับพิจารณาขอเสนอของสมาชิกและอนุมัติใหมีการดําเนินงาน
เมื่อพิจารณาเห็นวาขอเสนอดังกลาวเปนประโยชนตอสวนรวม กําหนดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอกลุม
หรือสวนรวม และสามารถถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนตามความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ 

 
2) การตั้งสมาคมแมบาน อบจ.กระบ่ี 

 ดังไดกลาวไปแลวขางตนวาการใหการสนับสนุนกลุมแมบาน
องคการบริหารสวนจังหวัดกระบ่ี โดยองคการบริหารสวนจังหวัดกระบ่ี
นั้นสามารถใหการสนับสนุนในรูปของการใหความรูและฝกอบรม
เทานั้น สงผลใหกลุมแมบานบางกลุมไมสามารถพัฒนาตอยอดนํา
ความรูที่ไดรับไปพัฒนาใหเห็นเปนรูปธรรม เพราะขาดทุนทรัพย วัสดุ 
อุปกรณและเครื่องมือในการผลิต การตั้งสมาคมจึงเปนทางออกหนึ่งที่
จะชวยใหองคการบริหารสวนจังหวัดกระบ่ีสามารถใหการสนับสนุน
กลุมแมบานอยางเต็มที่ อีกทั้งการรวมกลุมแมบานยังมีความยืดหยุน
คลองตัวในการบริหารจัดการ สามารถหางบประมาณไดเอง เพราะมีสถานะเปนนิติบุคคล  
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ขาดทุนทรัพย์ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิต การตั้งสมาคมจึงเป็น

ทางออกหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่สามารถให้การสนับสนุน

กลุ่มแม่บ้านอย่างเต็มที่ อีกทั้งการรวมกลุ่มแม่บ้านยังมีความยืดหยุ่นคล่องตัวใน

การบริหารจัดการ สามารถหางบประมาณได้เอง เพราะมีสถานะเป็นนิติบุคคล  

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ 

ฝ่ายพัฒนาสังคม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นผู้รับผิดชอบ 

ช่วยเหลือกลุ่มแม่บ้านดำเนินการขออนุญาตจดทะเบียนสมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ 

ซึ่งขณะนั้นได้มีการปรึกษาหารือกับนายอำเภอเมืองกระบี่ โดยเจ้าหน้าที่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ช่วยรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการยื่นคำขอจัดตั้ง

สมาคมต่อนายอำเภอเมืองกระบี่ ขณะเดียวกันก็ได้มีการทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการ

จังหวัดขออนุญาตใช้ชื่อจังหวัดกระบี่ประกอบเป็นชื่อสมาคม และเมื่อวันที่ 30 

มีนาคม 2552 สมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ก็ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนสมาคมมี

ฐานะเป็นนิติบุคคล มีสำนักงานตั้งอยู่ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

ทั้งนี้ ข้อบังคับสมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ได้ระบุประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการบริหารจัดการสมาคม อาทิ เครื่องหมายของสมาคม วัตถุประสงค์ของ

สมาคม ประเภทสมาชิกของสมาคม การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม สิทธิและ

หน้าที่ของสมาชิก คณะกรรมการสมาคมแม่บ้าน และบทบาทของคณะกรรมการ

สมาคมแม่บ้านตำแหน่งต่างๆ  
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ตารางแสดงบทบาทของคณะกรรมการสมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ ตำแหน่งต่างๆ  

      ตำแหน่ง                             บทบาทหน้าที ่

นายกสมาคม • เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม  

 • เป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก  

 • เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของ

สมาคม 

อุปนายก •	 เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม 

 • ปฏิบัติตามหน้าที่ที่นายกสมาคมได้มอบหมายและหน้าที่แทน

นายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่

ได้ แต่การทำหน้าที่แทนนายกสมาคมให้อุปนายกตามลำดับ

ตำแหน่งเป็นผู้กระทำการแทน 

เลขานุการ •		ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด 

 •		เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคม 

 • ปฏิบัติตามคำสั่งของนายกสมาคม 

 • เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆ ของสมาคม 

เหรัญญิก •		มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม 

 • เป็นผู้จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บ

เอกสารหลักฐานต่างๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ 

ปฏิคม •		ให้การต้อนรับแขกของสมาคม  

 • เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ของสมาคมและจัดเตรียม

สถานที่ประชุมต่างๆ ของสมาคม 

นายทะเบียน •		มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม 

 • ประสานงานกับเหรัญญิกในการจัดเก็บเงินค่าบำรุงสมาคมจาก

สมาชิก 

ประชาสัมพันธ์ •		เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและ

บุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

ที่มา :  ข้อบังคับสมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ 
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รูปแบบและลักษณะการดำเนินงานของเครือข่าย/บทบาท
ของแต่ละภาคี 

  รูปแบบของเครือข่ายแม่บ้าน อบจ.กระบี่/สมาคมแม่บ้าน 
อบจ.กระบี ่

จากวิธีการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

จะเห็นได้ว่าเครือข่ายแม่บ้าน อบจ.กระบี่/สมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ถูกจัดตั้งขึ้น 

เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านระเบียบปฏิบัติของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการให้เงิน

อุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้าน การจัดตั้งสมาคมจึงเป็นทางออก

ในการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการกับข้อจำกัดดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม 

นับได้ว่าเครือข่ายแม่บ้าน อบจ.กระบี่/สมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่เป็นนวัตกรรม

การทำงานแบบเครือข่ายที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคที่เผชิญ เนื่องจากกลุ่ม

แม่บ้านมีความเข้มแข็งและมองเห็นปัญหาในการทำงานขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดที่ผูกติดอยู่กับระเบียบของส่วนราชการ เผชิญกับปัญหาข้อติดขัดในเรื่อง

ระเบียบของการให้เงินอุดหนุนในการส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

กระบี่เหมือนกัน จึงเป็นแรงเสริมให้กลุ่มแม่บ้านกลุ่มต่างๆ และสมาชิกแสวงหา

ทางออก/ทางเลือกใหม่ในการจัดการกับปัญหา มีความตื่นตัว เห็นพ้องและมีความ

สมัครใจที่จะดำเนินการจัดตั้งเป็นสมาคม  

เครือข่ายแม่บ้าน อบจ.กระบี่/สมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ถือได้ว่าเป็น 

“เครือข่ายภาคประชาสังคม” ที่เกิดจากการรวมพลังของกลุ่มแม่บ้านในการ

ทำงานร่วมกันอย่างเป็นเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์ในแนวราบ และองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกระบี่ก็ได้เปิดโอกาสให้เครือข่ายแม่บ้าน อบจ.กระบี่/สมาคมแม่บ้าน 

อบจ.กระบี่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารกลุ่มแม่บ้านด้วยตนเอง โดย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ก็ยังคงมีบทบาทในการเป็นพี่เลี้ยงคอยสนับสนุน

การดำเนินงานของสมาคมอย่างใกล้ชิด  
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ระบบการตัดสินใจของเครือข่ายแม่บ้าน อบจ.กระบี่/สมาคมแม่บ้าน 

อบจ.กระบี่อยู่ในรูปของคณะกรรมการ โดยนายกสมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่นั้น

เป็นภริยาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ส่วนอุปนายกสมาคมนั้น

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จะช่วยพิจารณาตามความเหมาะสม ในส่วน

ของเหรัญญิก ปฏิคม เลขานุการ นายทะเบียน ประชาสัมพันธ์นั้นส่วนใหญ่จะ 

คัดเลือกจากประธานกลุ่มแม่บ้านในระดับอำเภอ และในส่วนของกรรมการ 

บางท่านก็เป็นประธานกลุ่มแม่บ้านในระดับตำบลหรือระดับหมู่บ้าน โดยพิจารณา

ความเหมาะสมในการเป็นกรรมการจากความพร้อม การให้ความช่วยเหลือ ความ

ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่7 ในส่วนของระบบการประสานงาน 

ก็จะมีการประสานงานเป็นลูกโซ่โดยให้ประธานกลุ่มแม่บ้านในระดับต่าง ๆ เป็น 

ผู้กระจายข่าวสารให้กับสมาชิก 

  ลักษณะการดำเนินงานของเครือข่ายแม่บ้าน อบจ.กระบี่/
สมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ 

• การดำเนินงานตามข้อบังคับสมาคม 

 สำหรับการดำเนินงานของเครือข่ายแม่บ้าน อบจ.กระบี่/สมาคม 

แม่บ้าน อบจ.กระบี่นั้นขับเคลื่อนด้วยการประชุมคณะกรรมการสมาคมซึ่งตาม 

ข้อบังคับจะต้องมีการประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง ภายในวันที่ 10 ของเดือน 

(หรือตามที่กรรมการเห็นว่าเหมาะสม) เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการ

ของสมาคม โดยต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการ

ทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ส่วนมติที่ประชุมใช้หลักเสียงข้างมาก  

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด 

 7  ธัญญพร โต๊ะหมาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4, สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยผู้เขียน,  

1 กันยายน 2553, องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่, กระบี่. 
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 นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีๆ ละ 

1 ครั้งก่อนเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยเลขานุการเป็นผู้แจ้งกำหนดนัดประชุมใหญ่

ให้สมาชิกได้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และประกาศ

แจง้กำหนดนดัประชมุไว ้ณ สำนกังานของสมาคมเปน็เวลาไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั กอ่นถงึ 

กำหนดประชุมใหญ่ วาระการประชุมต้องประกอบด้วยการแถลงกิจการที่ผ่านมาใน

รอบปี แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมา เลือกตั้ง

กรรมการชุดใหม่เมื่อครบกำหนดวาระ เลือกตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  

 สำหรับการประชุมใหญ่วิสามัญอาจจะมีขึ้นได้หากคณะกรรมการเห็น

ควรจัดให้มีขึ้น หรือเกิดขึ้นด้วยการเข้าชื่อร่วมกันของสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 

ของสมาชิกสามัญทั้งหมดหรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 300 คน ทำหนังสือ

ร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมขึ้น 

 เช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการสมาคม ทั้งการประชุมใหญ่

สามัญประจำปีหรือการประชุมใหญ่วิสามัญจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุม 

ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้าไม่ครบ

องค์ประชุมให้คณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายใน  

14 วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก และถ้ามีสมาชิกเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน

เท่าใดก็ให้ถือว่าครบองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่เกิดขึ้นจาก

การร้องขอของสมาชิกก็ไม่ต้องจัดประชุมใหญ่ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันยกเลิกไป 

 ส่วนการลงมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ใช้หลักการเดียวกับการประชุม

คณะกรรมการสมาคม โดยถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติ 

มเีทา่กนักใ็หป้ระธานในทีป่ระชมุเปน็ผูช้ีข้าด กรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบั

ของสมาคมจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น และต้องมีสมาชิก

สามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด โดยมีคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนการเลิก
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สมาคมต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งหมด 

• การดำเนินงานในแต่ละปี 

 การดำเนินงานของสมาคมในแต่ละปีจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการ

สมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี ่เพื่อหารือพิจารณาจัดลำดับความสำคัญตามภารกิจงาน 

ของสมาคม และพิจารณาจัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่สมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ที่ระบุรายละเอียดกิจกรรม และประมาณการ 

งบประมาณ เพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยใน

แต่ละปีสมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่จะเสนอโครงการ โดยมีนายกสมาคมแม่บ้าน 

อบจ.กระบี่ เป็นผู้อนุมัติโครงการ พร้อมกับทำหนังสือขอรับเงินงบประมาณ

สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ในช่วงก่อนที่องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดกระบี่จะมีการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

 เมื่อสมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจาก 

อบจ.แล้วก็จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างนายกสมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่กับนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นการตกลงกันทั้งสองฝ่ายในการดำเนินโครงการให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงานตามโครงการที่แนบมา เมื่อปี 

พ.ศ. 2552 โครงการที่สมาคมแม่บ้านดำเนินการทั้งหมดตามที่ได้รับงบประมาณ 

มาเป็นกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสมาชิกสมาคมแม่บ้านฯ แต่ละอำเภอให้มี

ความเข้มแข็ง โดยเป็นการส่งเสริมอาชีพเฉพาะทางของกลุ่มแม่บ้านแต่ละอำเภอ 

นอกจากนี้ ยังมีการอบรมส่งเสริมอาชีพฟาร์มเห็ดของสมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ 

ซึ่งเป็นการอบรมส่งเสริมอาชีพในภาพรวมของสมาคมที่ดำเนินการจัดให้กับ 

กลุ่มแม่บ้านทั้ง 8 อำเภอ 

 และเมื่อปี พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมานั้น สมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ก็ได้

วางแผนในการดำเนินกิจกรรมที่จะใช้งบประมาณออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่  
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 1) การจัดกิจกรรมวันแม่บ้าน อบจ.กระบี่สตรีสัมพันธ ์ เป็นกิจกรรม

ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จัดให้มีขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี ให้กลุ่ม

แม่บ้านอำเภอต่างๆ มาพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทำกิจกรรม

ร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีของกลุ่มแม่บ้าน เป็นการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือกลุ่มแม่บ้านจากทุกอำเภอให้เข้มแข็ง เสริมสร้างศักยภาพ 

ในการเพิ่มพูนความรู้ของกลุ่มแม่บ้านอาชีพต่างๆ และเป็นช่องทางในการจำหน่าย

สินค้า แสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน อบจ.กระบี่ รวมถึงเป็นการจัด

กิจกรรมเพื่อแสดงให้เห็นถึงกลุ่มพลังสตรีที่มีความสามารถด้านต่างๆ 

 ในการดำเนินการจัดงานนั้นจะมีการเตรียมความพร้อมและกำหนด

กิจกรรมในงานวันแม่บ้าน อบจ.กระบี่สตรีสัมพันธ์ จากนั้นมีการแต่งตั้งและประชุม

คณะทำงานฝ่ายต่างๆ ซึ่งคณะทำงานแต่ละคณะนั้นจะประกอบไปด้วยคณะ

กรรมการสมาคมและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่แตกต่าง

กันไป โดยในวันงานจะเป็นวันที่กลุ่มแม่บ้านแต่ละกลุ่มจะมาชุมนุมร่วมกัน 

ทำกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นได้แก่ กิจกรรมการประกวดอาหาร การแข่งขันกีฬา 

พื้นบ้าน การแข่งขันแอโรบิค การประกวดเทพีแม่บ้าน อบจ.กระบี่สตรีสัมพันธ์  

การแสดงของแม่บ้านในอำเภอต่างๆ บนเวที และการแสดงจำหน่ายสินค้าของ 

กลุ่มแม่บ้านจากอำเภอต่างๆ  

 2) การจัดอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพสมาชิกสมาคม  

แม่บ้าน โดยเป็นการดำเนินงานต่อยอดจากการอบรมส่งเสริมอาชีพฟาร์มเห็ดในปี 

พ.ศ. 2552 เพื่อนำคณะกรรมการสมาคมและสมาชิกสมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ 

ไปศึกษาดูงานการเพาะเห็ดเชิงพาณิชย์ที่จังหวัดปทุมธานี โดยสมาคมเป็น 

ผู้ประสานงานและดำเนินการติดต่อวิทยากรเอง 

 3) การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสมาชิก

สมาคมแม่บ้านฯ 8 อำเภอสมาคมแม่บ้านฯ ได้จัดสรรงบประมาณไว้ส่วนหนึ่งเพื่อ

อุดหนุนกลุ่มแม่บ้านกลุ่มต่างๆ ทั้ง 8 อำเภอที่เขียนโครงการมาขอรับการสนับสนุน



บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 

ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

�2

งบประมาณจากสมาคม ซึ่งกลุ่มแม่บ้านสามารถเสนอโครงการมายังสมาคมได้

โดยตรงหรือจะเสนอผ่านประธานอำเภอก็ได้เช่นเดียวกัน  

 ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของสมาคมให้กับกลุ่มแม่บ้านจะมี

การจัดทีมลงพื้นที่ ประกอบด้วยคณะกรรมการสมาคมและเจ้าหน้าที่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดรวมทั้งหมด 9 ท่าน พร้อมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดกระบี่ได้มีการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลประกอบการพิจารณาสนับสนุน

งบประมาณของสมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณา 

ส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน ทั้งนี้ในการพิจารณาให้งบประมาณสนับสนุนก็จะ

พิจารณาการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านว่ามีความเข้มแข็งและมีการดำเนินการจริง 

รวมถึงมีการพิจารณาการทำงานของกลุ่มในประเด็นต่างๆ ได้แก่ สถานที่ดำเนิน

การกลุ่ม เช่น มีที่ทำการกลุ่มเป็นของตนเอง หรือบ้านสมาชิกกลุ่ม หรือสถานที่

บริจาค วัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มเป็นไปเพื่อหารายได้เสริมให้กับ

ครอบครัว หรือเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หรือเพื่อต้องการทำงานร่วมกัน 

อาชีพหลักของสมาชิกในกลุ่ม จำนวนสมาชิกกลุ่ม ระยะเวลาการดำเนินงานกลุ่ม 

ที่มาของแหล่งทุนเดิม เงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม การต่อยอดในสิ่งที่ได้เคยดำเนิน

การมาแล้ว (กรณีที่กลุ่มแม่บ้านที่ยังไม่เคยดำเนินการมาก่อนก็จะให้งบประมาณ

สนับสนุนโครงการในรูปของการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้และนำไปประกอบอาชีพ

ต่อไป) 8

 เมื่อสิ้นสุดโครงการของกลุ่มแม่บ้านที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก็จะ

ต้องมีการจัดทำบัญชีสรุปการใช้จ่ายพร้อมหลักฐานรายงานต่อสมาคมแม่บ้าน 

 ส่วนของสมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ในภาพรวมเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา

ของโครงการส่งเสริมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคมแม่บ้าน 

 8 ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร นักบริหารงานทั่วไป 7 และธัญญพร โต๊ะหมาน เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป 4, สัมภาษณ์โดยผู้เขียน, 22 ธันวาคม 2552, องค์การบริหารส่วนจังหวัด

กระบี่, กระบี่, บันทึกเสียง. 
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อบจ.กระบี่ ก็จะต้องมีการจัดทำรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของ

สมาคมเสนอต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เช่นกัน ในกรณีที่มีเงินคงเหลือ

จ่ายก็จะต้องนำส่งคืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ด้วย หลังจากนั้นคณะ

กรรมการติดตามและประเมินผลก็จะเข้าไปประเมินการทำงานของสมาคมแม่บ้าน 

อบจ.กระบี่ ว่ามีการดำเนินการจริงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยจะ

ดำเนินการตรวจสอบทั้งในภาพรวมของสมาคมและสุ่มตรวจกลุ่มแม่บ้านบางกลุ่มที่

ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ ก่อนที่จะติดตามและประเมิน

ผลจะมีการส่งแบบสำรวจข้อมูลให้สมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่กรอกข้อมูลแล้ว 

ส่งกลับมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จากนั้นคณะกรรมการก็จะลงพื้นที่

เก็บข้อมูลและตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

นอกจากนี้ ในแต่ละปีสมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่จะมีการจัดประชุมรายงาน

ผลการดำเนินการ พร้อมกับจัดทำแบบสอบถามประเมินความต้องการของสมาชิก

สมาคมในการฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อที่จะจัดการฝึกอบรมและพากลุ่มแม่บ้านไป

ศึกษาดูงานให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกสมาคมแม่บ้านเป็นหลัก 

บทบาทของแต่ละภาคี 

จากภาพการทำงานดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นของกลุ่มแม่บ้านทำให้เห็น

ภาพการทำงานอย่างเป็นเครือข่ายที่มีโครงสร้างเป็นระบบตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน 

ตำบล อำเภอ และจังหวัด นอกจากการทำงานแบบเครือข่ายภายในสมาคมแม่บ้าน 

อบจ.กระบี่ดังกล่าวแล้ว การทำงานของเครือข่ายแม่บ้าน อบจ.กระบี่/สมาคม 

แม่บ้าน อบจ.กระบี่ยังได้ทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาคีภายนอก 

อีกด้วย ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็มีบทบาทที่แตกต่างกันไป ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีบทบาทสำคัญอย่างมากนับตั้งแต่ 

การวางโครงสร้างระบบการทำงานของกลุ่มแม่บ้านระดับกลุ่มจนถึงสมาคม โดย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่มีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงให้กับสมาคมในการทำงาน
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ต่างๆ เริ่มตั้งแต่การจัดตั้งสมาคมที่ได้เข้ามาช่วยดำเนินการร่างระเบียบข้อบังคับ

สมาคม สนับสนุนงานด้านเอกสารทั้งหมด ช่วยเหลือสมาคมในการจัดทำแผน 

โครงการ  สนับสนุนงบประมาณ ให้ใช้สถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ประชุมอบรมและเป็นสถานที่ตั้งของสมาคม มีการติดตามการทำงานของกลุ่ม 

แม่บ้านอย่างใกล้ชิดโดยให้ยืมรถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ไปลงพื้นที่ 

นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ หาช่องทางในการจำหน่าย

สินค้า เช่น ศูนย์ OTOP ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ผู้มาดูงานที่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ หรือประสานกับภาคส่วนต่างๆ ในการออกร้านจำหน่าย

สินค้า โดยเป็นสื่อกลางประสานกับกลุ่มแม่บ้าน9

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่, สำนักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดกระบี่, วิทยาลัยสารพัดช่าง, วิทยาลัยการอาชีพ, สำนักงานเกษตร

จังหวัด เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนความรู้และวิทยากรในการอบรมส่งเสริม

อาชีพให้กลุ่มแม่บ้าน บางหน่วยงานช่วยประสานงานในเรื่องของสินค้า OTOP  

ช่วยติดต่อประสานงานการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เป็นสินค้า OTOP รวมทั้งติดต่อ

กลุ่มแม่บ้านผ่านทางสมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ ในการออกร้านจำหน่ายสินค้า 

เนื่องจากคณะกรรมการสมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่บางท่านเป็นคณะกรรมการ 

OTOP ของจังหวัดกระบี่ด้วย 

ภาคเอกชน บริษัท ห้าง ร้านต่างๆ ให้การสนับสนุนครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ 

ตู้เย็น ไว้ที่สำนักงานของสมาคม 

การระดมทรัพยากรและทรัพยากรที่ใช้ 

ทรัพยากรหลักที่ใช้ในการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ คือ 

งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ซึ่งภายหลัง

 9  สมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่, สัมภาษณ์โดยผู้เขียน,  

23 ธันวาคม 2552, องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่, กระบี่, บันทึกเสียง. 
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จากที่มีการก่อตั้งสมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ ในเดือนมีนาคม 2552 นั้น สมาคม 

แม่บ้าน อบจ.กระบี่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน

จังหวัดกระบี่เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ภายใต้โครงการ

ส่งเสริมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคมบ้าน อบจ.กระบี่  เพื่อดำเนิน

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านกลุ่มต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของสมาคมตาม

อำเภอต่างๆ ทั้ง 8 อำเภอ และดำเนินการส่งเสริมอาชีพในภาพรวมทั้ง 8 อำเภอ 

ให้กับแม่บ้านที่มีความสนใจสอดคล้องกัน 

ในปี พ.ศ. 2553 สมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็น

จำนวนเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อนำมาดำเนินกิจกรรมวัน 

แม่บ้าน อบจ.กระบี่สตรีสัมพันธ์ประจำปี 2553 จัดกิจกรรมอบรมศึกษาดูงาน 

นอกสถานที่ และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้าน อบจ.กระบี่ที่เป็น

สมาชิกสมาคมที่ได้ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากทางสมาคม 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน 

ผลแห่งความสำเร็จจากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการ

สร้างเครือข่ายแม่บ้าน อบจ.กระบี่/สมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่มีหลายประการ 

ดังนี้ 

1) ผลสำเร็จที่เห็นเป็นรูปธรรมขณะนี้คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

สามารถส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายแม่บ้าน อบจ.กระบี่ได้ถึง 379 กลุ่ม

กระจายตามอำเภอต่างๆ ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด และมีสมาชิกแม่บ้าน อบจ.กระบี่

รวมทั้งสิ้น 13,360 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2552) 

2) การรวมกลุ่มแม่บ้านและดำเนินการจัดตั้งเป็นเครือข่ายแม่บ้าน 

อบจ.กระบี่/สมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่นั้น ส่งผลให้กลุ่มแม่บ้านกลุ่มต่างๆ ได้รับ

ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างทั่วถึง เนื่องจากสมาคมแม่บ้าน 
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อบจ.กระบี่มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่สามารถให้ 

เงินอุดหนุนได้ โดยสมาคมมีหน้าที่เป็นแกนกลางบริหารจัดการเงินอุดหนุนที่ได้รับ

เองและสามารถจัดสรรกระจายเม็ดเงินให้กับแม่บ้านกลุ่มต่างๆ ได้สอดคล้องกับ

ความต้องการของกลุ่มแม่บ้านแต่ละกลุ่ม ส่งผลให้การดำเนินการมีความเป็น 

รูปธรรมมากกว่าเมื่อเทียบกับการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกระบี่แต่ก่อนที่สามารถให้ได้เพียงแค่การให้ความรู้ฝึกอบรม 

3)  แม่บ้านมีกิจกรรมในการทำงานร่วมกันเพื่อหารายได้พิเศษมาจุนเจือ

ครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีกันภายในกลุ่มสมาชิก 

แม่บ้านเอง นอกจากนี้กิจกรรมที่สำคัญประการหนึ่งที่สนับสนุนส่งเสริมให้มีการ

ดำเนินงานร่วมกันระหว่างกลุ่ม ทำให้เห็นถึงพลังสตรีหรือกลุ่มแม่บ้านในจังหวัด

กระบี่คือการจัดงาน “วันแม่บ้าน อบจ.กระบี่สตรีสัมพันธ์” ที่ได้ทำให้แม่บ้าน 

กลุ่มต่างๆ มีโอกาสมาทำกิจกรรม พบปะสังสรรค์กัน 

4) กลุม่แมบ่า้น อบจ.กระบีม่กีารถา่ยทอด แลกเปลีย่น เรยีนรูป้ระสบการณ ์

ในการทำงานระหว่างกลุ่ม สมาชิกแม่บ้าน อบจ.กระบี่บางกลุ่ม บางท่านที่ประสบ

ความสำเร็จในการทำงานก็ได้มาเป็นวิทยากรให้กับแม่บ้านกลุ่มอื่น10 และกลุ่ม 

แม่บ้านที่เข้มแข็งสามารถช่วยเหลือแนะนำกลุ่มที่อ่อนแอกว่าได้ทั้งในแง่องค์ความรู้ 

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ดังเช่นกรณีของกลุ่มเครื่องแกง 

บ้านทุ่ง ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการดำเนินงานจนกิจการ

ขยายตัว มีการส่งผลิตภัณฑ์ไปขายตามจังหวัดต่างๆ ทำให้เครื่องบดแกงที่ใช้อยู่ 

มีกำลังการผลิตไม่เพียงพอ จึงได้ยกเครื่องบดแกงนั้นให้กับแม่บ้านกลุ่มอื่นที่มีความ

อ่อนแอและมีความจำเป็นในการใช้แทน 

 10  สมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่, สัมภาษณ์โดยผู้เขียน,  

23 ธันวาคม 2552, องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่, กระบี่, บันทึกเสียง. 
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5) การมีฐานข้อมูลการดำเนินงานหรือทะเบียนกลุ่มแม่บ้าน อบจ.กระบี่

แต่ละกลุ่มทำให้ทราบว่าของดีต่างๆ ของจังหวัดกระบี่อยู่ที่ใดบ้าง กลุ่มแม่บ้าน 

บางกลุ่มกลายเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นช่องทางในการ

เผยแพร่แนวทางการดำเนินงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่มาศึกษาดูงานและ

เป็นช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อีกช่องทางหนึ่ง ดังกรณีตัวอย่างของกลุ่ม

เครื่องแกงบ้านทุ่ง กลุ่มแม่บ้านร่าหมาด ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งและ

ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยถูกบรรจุเป็นสถานที่สำคัญอยู่ใน “คู่มือศึกษา  

ดูงานภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดกระบี่” ที่จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

กระบี่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

6)  การทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ในระดับพื้นที่ง่ายและ
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ผลสําเร็จในการดําเนินงาน 
ผลแหงความสําเร็จจากการที่องคการบริหารสวนจังหวัดกระบ่ีไดดําเนินการสรางเครือขาย

แมบาน อบจ.กระบ่ี/สมาคมแมบาน อบจ.กระบ่ีมีหลายประการ ดังนี้ 
1) ผลสําเร็จที่เห็นเปนรูปธรรมขณะนี้คือองคการบริหารสวนจังหวัดกระบ่ีสามารถสงเสริม

การจัดตั้งกลุมเครือขายแมบาน อบจ.กระบ่ีไดถึง 379 กลุมกระจายตามอําเภอตางๆ ครอบคลุมทั่วทั้ง
จังหวัด และมีสมาชิกแมบาน อบจ.กระบ่ีรวมทั้งสิ้น 13,360 คน (ขอมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2552) 

2) การรวมกลุมแมบานและดําเนินการจัดตั้งเปนเครือขายแมบาน อบจ.กระบ่ี/สมาคม
แมบาน อบจ.กระบ่ีนั้น สงผลใหกลุมแมบานกลุมตางๆ ไดรับประโยชนในการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
อยางทั่วถึง เนื่องจากสมาคมแมบาน อบจ.กระบ่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลที่องคการบริหารสวนจังหวัดกระบ่ี
สามารถใหเงินอุดหนุนได โดยสมาคมมีหนาที่เปนแกนกลางบริหารจัดการเงินอุดหนุนที่ไดรับเองและ
สามารถจัดสรรกระจายเม็ดเงินใหกับแมบานกลุมตางๆ ไดสอดคลองกับความตองการของกลุมแมบาน
แตละกลุม สงผลใหการดําเนินการมีความเปนรูปธรรมมากกวาเมื่อเทียบกับการดําเนินงานสงเสริมอาชีพ
กลุมแมบานขององคการบริหารสวนจังหวัดกระบ่ีแตกอนที่สามารถใหไดเพียงแคการใหความรูฝกอบรม 

3) แมบานมีกิจกรรมในการทํางานรวมกันเพ่ือหารายไดพิเศษมาจุนเจือครอบครัว อีกทั้งยัง
เปนการสงเสริมใหเกิดความสามัคคีกันภายในกลุมสมาชิกแมบานเอง นอกจากนี้ กิจกรรมที่สําคัญ
ประการหนึ่งที่สนับสนุนสงเสริมใหมีการดําเนินงานรวมกันระหวางกลุม ทําใหเห็นถึงพลังสตรีหรือกลุม
แมบานในจังหวัดกระบ่ีคือการจัดงาน “วันแมบาน อบจ.กระบ่ีสตรีสัมพันธ” ที่ไดทําใหแมบานกลุม
ตางๆ มีโอกาสมาทํากิจกรรม พบปะสังสรรคกัน 

4) กลุมแมบาน อบจ.กระบ่ีมีการถายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรูประสบการณในการทํางาน
ระหวางกลุม สมาชิกแมบาน อบจ.กระบ่ีบางกลุม บางทานที่ประสบความสําเร็จในการทํางานก็ไดมาเปน
วิทยากรใหกับแมบานกลุมอ่ืน10 และกลุมแมบานที่เขมแข็งสามารถชวยเหลือแนะนํากลุมที่ออนแอกวาได
ทั้งในแงองคความรู เครื่องมือและอุปกรณที่เก่ียวของกับการผลิต ดังเชนกรณีของกลุมเครื่องแกงบานทุง 
ซึ่งถือเปนกลุมที่ประสบความสําเร็จอยางมากในการดําเนินงานจนกิจการขยายตัว มีการสงผลิตภัณฑไป
ขายตามจังหวัดตางๆ ทําใหเครื่องบดแกงที่ใชอยูมีกําลังการผลิตไมเพียงพอจึงไดยกเครื่องบดแกงนั้น
ใหกับแมบานกลุมอ่ืนที่มีความออนแอและมีความจําเปนในการใชแทน 

 

                                                
10 สมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี,่ สัมภาษณโดยผูเขียน, 23 ธันวาคม 2552, องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่, 
กระบี,่ บันทึกเสียง. 
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10 สมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี,่ สัมภาษณโดยผูเขียน, 23 ธันวาคม 2552, องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่, 
กระบี,่ บันทึกเสียง. 



บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 

ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

��

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินโครงการ 

จากการดำเนินงานจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

กระบี่จนพัฒนามามีโครงสร้างอย่างเป็นทางการและมีการทำงานเป็นเครือข่าย

อย่างเป็นรูปธรรมในรูปของสมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่นั้น พบว่ามีปัจจัยแห่งความ

สำเร็จในการดำเนินงานหลายประการ ได้แก่ 

ประการที่หนึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ให้ความสำคัญกับการรวม

กลุ่มแม่บ้านในระดับหมู่บ้านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ส่งผลให้การรวมกลุ่มแม่บ้าน 

อบจ.กระบี่มีพัฒนาการสั่งสมมาเป็นเวลานาน ทั้งยังเป็นนโยบายของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ในการสนับสนุนการรวมกลุ่มของสตรีให้เป็นพลัง

ในการพัฒนา ซึ่งนโยบายนี้ได้รับการให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง เรียกได้ว่าเป็น 

“นโยบายแบบกัดไม่ปล่อย” ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่11

ดังจะเห็นได้จากการกำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มแม่บ้านไว้อย่างชัดเจนเป็น 

รูปธรรมในนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ระบุถึงการสนับสนุนและ 

ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ พร้อมทั้งการจัดอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อ

เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ และในทางปฏิบัติ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ก็ยังได้ออกเยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านอย่าง

สม่ำเสมอและเดินทางไปเปิดกลุ่มด้วยตนเองมาโดยตลอด โดยสรุปปัจจัยที่ทำให้

เครือข่ายแม่บ้าน อบจ.กระบี่/สมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ประสบความสำเร็จ

ประการนี้คือ ความต่อเนื่องในเชิงนโยบายและความตั้งใจของผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

ประการที่สองความเข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้านและการมองเห็นถึงเป้าหมาย 

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการรวมกลุ่ม ซึ่งก่อทำให้เกิดพลังและความมุ่งมั่น ตั้งใจ

ในการทำงานเป็นทีมมากกว่าการดำเนินงานแบบปัจเจก ส่งผลให้การจัดตั้งหรือ

 11  กิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่, สัมภาษณ์โดยผู้เขียน,  

23 ธันวาคม 2552, องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่, กระบี่, บันทึกเสียง. 
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บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 

ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

รวมกลุ่มแม่บ้านของ อบจ.กระบี่ ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการส่งเสริมอาชีพนั้น

ถือเป็นการรวมกลุ่มที่มีกิจกรรมรองรับ และยังเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ 

สามารถนำรายได้มาจุนเจือครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง จึงได้รับความสนใจจากกลุ่ม

แม่บ้านอย่างมากในการรวมกลุ่มกันดำเนินงาน ส่วนกิจกรรมวันแม่บ้าน 

อบจ.กระบี่สตรีสัมพันธ์นั้นก็ถือเป็นกิจกรรมภาพรวมในระดับของเครือข่ายแม่บ้าน 

อบจ.กระบี่ทั้งจังหวัดที่เป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกลุ่มแม่บ้านกลุ่ม

ต่างๆ ที่มาทำกิจกรรมร่วมกัน อันเป็นการส่งเสริมให้เครือข่ายแม่บ้าน อบจ.กระบี่/

สมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

ประการที่สาม แนวทางในการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้าน อบจ.กระบี่ตั้งแต่ระดับ

ล่างขึ้นบน (Bottom-up)12 คือตั้งแต่ระดับหมู่บ้านขึ้นมาจนถึงระดับตำบล อำเภอ

และจังหวัด และโครงสร้างในการทำงานและบริหารงานอย่างเป็นทางการชัดเจน 

ส่งผลให้กลุ่มแม่บ้านกลุ่มต่างๆ ได้มีปฏิสัมพันธ์กัน มีการติดต่อ สื่อสาร แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ และที่สำคัญคือมีโอกาสในการทำงานหรือทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อ

บรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น เนื่องจากภายใต้โครงสร้างการบริหารงานของกลุ่ม 

แม่บ้านแต่ละระดับนั้น จะเห็นได้ว่ามีภาพของความสัมพันธ์ทั้งในระดับแนวราบ

และแนวดิ่ง ซึ่งในแนวราบคือระหว่างกลุ่มแม่บ้านในระดับหมู่บ้านด้วยกันเอง และ

ความสัมพันธ์แนวดิ่งคือการมีคณะกรรมการแม่บ้าน อบจ.กระบี่ในระดับตำบล 

อำเภอและจังหวัด เป็นต้น 

ประการที่สี่ ความกระตือรือร้นของกลุ่มแม่บ้านและภาวะผู้นำของแม่บ้าน

บางท่านถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เครือข่ายแม่บ้าน อบจ.กระบี่/สมาคมแม่บ้าน 

อบจ.กระบี่ประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างมาก เนื่องจากเล็งเห็นถึง

ประโยชน์ที่กลุ่มแม่บ้านกลุ่มต่างๆ จะได้รับกันอย่างทั่วถึงผ่านการทำงานในรูปแบบ

ของเครือข่ายแม่บ้าน อบจ.กระบี่/สมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ เพราะการทำงาน 

 12  ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร นักบริหารงานทั่วไป 7 และธัญญพร โต๊ะหมาน เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป 4, สัมภาษณ์โดยผู้เขียน, 22 ธันวาคม 2552, องค์การบริหารส่วนจังหวัด

กระบี่, กระบี่, บันทึกเสียง. 
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การบริหารจัดการในรูปแบบเครือข่ายแม่บ้าน อบจ.กระบี่/สมาคมแม่บ้าน 

อบจ.กระบี่มีความเป็นอิสระ กลุ่มต่างๆ ได้รับการแก้ไขปัญหาที่เผชิญอย่าง

สอดคล้องกับความต้องการ และสามารถเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เผชิญ 

ร่วมกันได้ผ่านการพิจารณาตัดสินใจของสมาชิกสมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี ่

อุปสรรคในการดำเนินโครงการและการแก้ไขปัญหา 

สำหรับอุปสรรคในการดำเนินโครงการและการแก้ไขปัญหาเครือข่าย 

แม่บ้าน อบจ.กระบี่/สมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่มีทั้งอุปสรรคในการดำเนินงาน

ระดับกลุ่มและระดับสมาคม โดยในระดับกลุ่มนั้นการทำงานของแม่บ้านบางกลุ่ม

ยังไม่เข้มแข็ง เมื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ไป

แล้วนำไปซื้อเครื่องจักร แต่ไม่สามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่า ไม่มีประสิทธิภาพ กรณีนี้

สมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่มีสิทธิเรียกคืนเครื่องจักรนั้นนำไปให้แม่บ้านกลุ่มอื่น 

ต่อไป ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มแม่บ้านทำงานอย่างจริงจัง เนื่องจากเครื่องจักร

นั้นถือเป็นทรัพย์สินของสมาคม กลุ่มแม่บ้านนำเงินที่ได้รับการจัดสรรไปซื้อ

เครื่องจักรจะต้องทำหนังสือขอยืมการใช้เครื่องจักนั้นจากสมาคมด้วย13

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานระดับกลุ่มอีกประการที่สำคัญคือความ 

ซ้ำซ้อนกันของผลิตภัณฑ์ จนทำให้เกิดการแย่งชิงส่วนแบ่งในตลาดกันเอง ปัญหานี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยการ

แนะนำให้แต่ละกลุ่มในอำเภอเดียวกันผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน เพื่อที่จะได้ 

ไม่ต้องแข่งขันกันเอง แต่ก็จะสนับสนุนให้มีการแข่งขันในระดับอำเภอ14 โดยเน้นที่

 13 สมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่, สัมภาษณ์โดยผู้เขียน,  

23 ธันวาคม 2552, องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่, กระบี่, บันทึกเสียง. 
 14   สมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่, สัมภาษณ์โดยผู้เขียน,  

23 ธันวาคม 2552, องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่, กระบี่, บันทึกเสียง. 
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คุณภาพและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และความจริงจังต่อเนื่องในการทำงาน15

บางครั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะเข้ามาช่วยในการหาตลาด/ 

ช่องทางในการจำหน่ายสินค้า ทั้งนี้สินค้าบางอย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ก็ได้สนับสนุนให้นำมาขายยังศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้อีกด้วย แต่จะต้องเป็นสินค้าในระดับ  

3-5 ดาวเท่านั้น 

นอกจากนี้ กลุ่มแม่บ้านบางกลุ่มมีความขัดแย้ง มีการนินทาว่าร้ายกัน 

ในกลุ่ม หรือบางกรณีเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม เนื่องจากบางกลุ่มได้รับการ

จัดสรรงบประมาณแต่บางกลุ่มไม่ได้รับการจัดสรร หรือบางกลุ่มได้เข้าร่วมกันอบรม

บ้าง บางกลุ่มไม่ได้เข้ารับการอบรมบ้าง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัดและมีการ

จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ต้องอาศัยคนกลางคือองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกระบี่เข้าไปอธิบาย ทำความเข้าใจและดำเนินการไกล่เกลี่ย 

เบื้องต้น โดยไม่เลือกปฏิบัติ16

ในส่วนของอุปสรรคในการดำเนินงานของสมาคมพบว่าเจ้าหน้าที่ของ

สมาคมยังไม่เข้าใจระเบียบต่างๆ ในการทำงาน เช่น ระเบียบในการเบิกจ่ายเงินใน

กรณีของการไปศึกษาดูงานของสมาคมว่ากรณีใดสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ได้ส่งผล

ให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งในส่วนของฝ่ายพัฒนาสังคมและ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ต้องเข้ามาช่วยดูแลเป็น

พี่เลี้ยง คอยให้คำปรึกษาในเรื่องของการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย และอธิบายชี้แจง 

ให้เจ้าหน้าที่เข้าใจ โดยอิงกับระเบียบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  

 15  กิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่, สัมภาษณ์โดยผู้เขียน,  

23 ธันวาคม 2552, องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่, กระบี่, บันทึกเสียง. 

 16   ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร นักบริหารงานทั่วไป 7 และธัญญพร โต๊ะหมาน เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป 4, สัมภาษณ์โดยผู้เขียน, 22 ธันวาคม 2552, องค์การบริหารส่วนจังหวัด

กระบี่, กระบี่, บันทึกเสียง. 
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ความยั่งยืนในการดำเนินโครงการ 

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการ

สนับสนุนและส่งเสริมการการจัดตั้งหรือการรวมกลุ่มของแม่บ้านมาตั้งแต่ปี  

พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน จนประสบความสำเร็จในการดำเนินงานในรูปแบบของ

เครือข่ายกลุ่มแม่บ้านและจัดตั้งเป็นสมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ ซึ่งองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกระบี่ได้เป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่กลุ่มแม่บ้านมาโดยตลอดนับตั้งแต่การ 

จัดตั้งกลุ่มในระดับหมู่บ้าน ไปจนถึงการจัดให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการกันเอง

อย่างเป็นทางการของกลุ่มแม่บ้านในระดับตำบล ระดับอำเภอ ไปจนถึงระดับ

จังหวัดในภาพรวม และปัจจุบันแม้ว่ากลุ่มแม่บ้าน อบจ.กระบี่จะมีความเข้มแข็ง

อย่างมากจนสามารถดำเนินการในรูปแบบของสมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ก็ยังคงเล่นบทบาทในการเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาแก่

สมาคมอยู่ ทั้งในแง่ของงานเอกสาร อาทิ การเขียนโครงการ การจัดทำรายงานการ

ประชุม การร่างระเบียบข้อบังคับ หรือการพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณแก่

แม่บ้านกลุ่มต่างๆ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่โดยนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดก็จะเข้ามาช่วยพิจารณาจัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นของ

โครงการบางกรณี17

จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กับกลุ่ม 

แม่บ้านจนพัฒนาไปเป็นเครือข่ายแม่บ้าน อบจ.กระบี่/สมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่

นั้นมีความเป็นมาและมีพัฒนาการเรื่อยมาอย่างยาวนาน ต่างฝ่ายต่างก็ได้ประโยชน์

ซึ่งกันและกันจากการทำงานร่วมกันมาโดยตลอด ทั้งกลุ่มแม่บ้านที่ได้รับการ

สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ให้มีความเข้มแข็ง 

ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ก็ได้ประโยชน์จากเครือข่ายแม่บ้านในการเป็น

กระบอกเสียงประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และ 

 17 วนิดา กิตติธรกุล นายกสมาคมแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่, สัมภาษณ์โดย

ผู้เขียน, 24 ธันวาคม 2552, องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่, กระบี่, บันทึกเสียง. 



��
บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 

ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ที่เป็นงานมวลชน 

เรียกได้ว่าเป็น Win-win Situation18 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การ

ทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายแม่บ้าน อบจ.กระบี่/สมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่กับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นไปอย่างยั่งยืน  

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนของของเครือข่ายแม่บ้าน 

อบจ.กระบี่/สมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ประการหนึ่งคืองบประมาณ แม้สมาคมจะมี

รายได้มาจากการเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิก แต่นั่นก็เป็นรายได้เพียงส่วนหนึ่งของ

สมาคมเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้กลุ่มแม่บ้าน อบจ.กระบี่กลุ่มต่างๆ 

ได้ตรงกับความต้องการ เพราะรายได้หลักของสมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่มาจาก

การอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นหลัก หาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ไม่ให้การอุดหนุนงบประมาณแก่สมาคมแม่บ้าน 

อบจ.กระบี่ การทำหน้าที่ของสมาคมก็คงมิอาจดำเนินการได้ นอกจากนี้ ตัวกลุ่ม 

แม่บ้าน อบจ.กระบี่เองก็มีผลเช่นกัน การหวังพึ่งงบประมาณแต่เพียงอย่างเดียว 

โดยไม่พัฒนากลุ่มของตนเองให้มีความเข้มแข็งหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มี

คุณภาพอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปด้วยกันก็คงไม่สามารถดำเนินกิจการอย่างยั่งยืน  

โดยมิต้องพึ่งพาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้เช่นกัน 

โดยสรุปความยั่งยืนของเครือข่ายแม่บ้าน อบจ.กระบี่/สมาคมแม่บ้าน 

อบจ.กระบี่ขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้บริหารและเล็งเห็นถึงผลประโยชน์จากการ

ทำงานแบบเครือข่าย ประกอบกับทรัพยากร ได้แก่ งบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญ 

ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน และกลุ่มแม่บ้าน อบจ.กระบี่กลุ่มต่างๆ 

 18  ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร นักบริหารงานทั่วไป 7 และธัญญพร โต๊ะหมาน เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป 4, สัมภาษณ์โดยผู้เขียน, 22 ธันวาคม 2552, องค์การบริหารส่วนจังหวัด

กระบี่, กระบี่, บันทึกเสียง. 
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ความสามารถในการถ่ายทอดบทเรียนให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น 

สำหรับความสามารถในการถ่ายทอดบทเรียนให้กับองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นอื่นนั้นพบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งอย่างองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดชุมพรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรมาศึกษาดูงานและขอข้อมูล

จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ไปดำเนินการ แต่ยังไม่สามารถพัฒนาการ

ทำงานไปจนถึงเครือข่ายแม่บ้าน อบจ.กระบี่/สมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ได้19

อย่างไรก็ตาม หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนใจที่จะดำเนินการ 

เครือข่ายแม่บ้าน อบจ.กระบี่/สมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ อย่างที่องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกระบี่ดำเนินการนั้นก็สามารถดำเนินการได้ โดยควรสนับสนุนการ 

รวมกลุ่ม/ตั้งกลุ่มแม่บ้านเล็กๆ ก่อนโดยใช้หมู่บ้านเป็นฐาน และค่อยๆ ขยับขึ้นไป

จนถึงระดับตำบล อำเภอและจังหวัด (Bottom-Up) สิ่งสำคัญในการทำงานที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เน้นย้ำคือ การทำงานที่เริ่มจากมวลชน ซึ่งก็คือ

กลุ่มแม่บ้านกลุ่มต่างๆ ที่มีความครอบคลุมในเชิงพื้นที่ของทั้งจังหวัด องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เริ่มดำเนินงานจากระดับบนลงไประดับล่างยากที่จะประสบ

ความสำเร็จ  

สิ่งที่ควรระลึกถึงอีกประการก็คือ เวลา การสร้างเครือข่ายแม่บ้านของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จนพัฒนาไปเป็นสมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่นั้น 

ใช้เวลาสิบกว่าปี ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กับกลุ่ม 

แม่บ้านจึงมีมานาน มีความไว้ใจและผูกพันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นนำแนวทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

กระบี่ไปปรับใช้คงไม่สามารถเห็นผลสำเร็จได้ในทันที หากแต่จะต้องอาศัยระยะ

 19  กิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่, สัมภาษณ์โดยผู้เขียน,  

23 ธันวาคม 2552, องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่, กระบี่, บันทึกเสียง. 
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เวลาเป็นสำคัญ20 อีกทั้งนโยบายของผู้บริหารก็ได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เน้น

การทำงานเชิงรุกแบบเปิดกว้างร่วมกับมวลชน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญเช่นกันที่

สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน  

นอกจากนี้ ภาวะผู้นำของกลุ่มแม่บ้านก็ส่งผลสำคัญต่อการดำเนินงาน 

เพราะการที่ผู้นำระดับกลุ่มมีภาวะผู้นำ เห็นความสำคัญในการดำเนินงานของกลุ่ม

แม่บ้านและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน ย่อมมีความสามารถในการจูงใจ 

ให้สมาชิกหันมาทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ ฉะนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่นำแนวทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ไปดำเนินการจะต้องคำนึงถึง

ปัจจัยเหล่านี้พร้อมทั้งบริบทอื่นๆ ในพื้นที่ของตนเองด้วย 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

ที่อยู่:  หมู่ 7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 

เบอร์โทรศัพท์: 075 - 627111 โทรสาร 075 - 627111 ต่อ 102 

เว็บไซต์ :   http://www.krabipao.go.th 

คณะผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553) 

นายสมศักดิ์  กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

นายธนากร  ขยันการ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

นางสาวอรนุช  หนูแดง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 



 20  วนิดา กิตติธรกุล นายกสมาคมแม่บ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่, สัมภาษณ์โดย

ผู้เขียน, 24 ธันวาคม 2552, องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่, กระบี่, บันทึกเสียง. 
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2ศนูยเ์ครอืขา่ยเพือ่แกไ้ขปญัหา 
และสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม 
ในการพฒันาทอ้งถิน่ หรอื  
Clinic Center ของ 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัแพร ่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
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ศนูยเ์ครอืขา่ยเพือ่แกไ้ขปญัหาและสง่เสรมิ 
การมสีว่นรว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ หรอื  
Clinic Center ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัแพร ่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่1 

สุพรรณี  เกลื่อนกลาด2 



บริบทและข้อมูลทั่วไปของ 
องค์การบริหารจังหวัดแพร่ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รูปแบบหนึ่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดบริการ

สาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทั้งจังหวัด ตามอำนาจหน้าที่ 

ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่3) พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้จัดบริการสาธารณะต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ 

จัดทำภารกิจการให้บริการสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับจังหวัด 

 1 ศึกษาเพิ่มเติมจาก สุพรรณี เกลื่อนกลาด, รายงานการวิจัยโครงการศึกษาวิจัยการ

บริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Best Practices) กรณีศึกษา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2553) 

 2  อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 



บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 

ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

�0

บริบทด้านการเมืองและการบริหารภายใต้วิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหาร 

ชุดปัจจุบันได้นำยุทธศาสตร์ของจังหวัดแพร่ในปี พ.ศ. 2550 ภายใต้วิสัยทัศน์ 

“เมืองแพร่น่าอยู่สู่วิถีชีวิตล้านนาประชาเป็นสุข” และยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขของ

จังหวัดแพร่ ภายใต้วิสัยทัศน์ “หมู่บ้าน/ชุมชน สังคมอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน” 

รวมถึงการนำนโยบายของอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มาปรับใช้ 

เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ในการที่ร่วมแก้ไขปัญหาของประชาชนชาวจังหวัด

แพร่อย่างทั่วถึง การดำเนินการของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดแพร่ จึงมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายของผู้บริหารชุดปัจจุบัน 

บริบททางเศรษฐกิจ โครงสร้างที่มาของรายรับขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดแพร่ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รายได้จำนวน  201,460,000 บาท 

(ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) สำหรับเงินอุดหนุนจำนวน 

108,540,000 บาท ในด้านการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้มีการ

จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประเภทภาษีน้ำมันและภาษียาสูบ  

ผลของการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  

ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มีอัตรารายได้เพิ่ม 

สูงขึ้นตามลำดับ การจัดทำแผนการจัดเก็บประเภทภาษีน้ำมัน และภาษียาสูบ  

ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้รับรางวัลที่ 1 ตามโครงการประเมิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2551 

จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

บริบททางสังคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มีประชากรมีจำนวน 

463,477 คน (ชาย 226,466 คน หญิง 237,011 คน) เมืองแพร่เป็นประตูสู่ล้านนา

เป็นจุดเยื่อมโยงภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างส่งผลให้เมืองแพร่ 

มีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม โบราณสถานและแหล่ง

ธรรมชาติที่บริสุทธิ์งดงาม ประชากรในจังหวัดแพร่มีวัฒนธรรม ประเพณี และวิถี

ชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ คนเมืองแพร่มีความรักท้องถิ่นอย่างชัดเจน ประชาชนมีความ
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ชำนาญในการผลิตผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายด้าน เช่น การทอผ้า การ

ย้อมผ้า การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ การผลิตสุรากลั่นพื้นบ้าน เป็นต้น 



ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
หรือ Clinic Center ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

สภาพปัญหาและสถานการณ์ก่อนเริ่มดำเนินการ 

ความเป็นมาของโครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น สถานการณ์ก่อนริเริ่มโครงการในคราวประชุม 

ครั้งที่ 13/2547 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น (กกถ.) ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนา

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อรองรับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center 

การดำเนินการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์หรือเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center ตามยุทธศาสตร์ 
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ที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เน้นรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งแต่สองแห่งได้มาตกลงร่วมกันโดยสมัครใจ เพื่อให้การบริการสาธารณะอย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ โดยมี 

เปา้หมายเพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชนในทอ้งถิน่ นอกจากนี ้การรว่มมอืระหวา่งกนั

หมายรวมถึงการร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนในพื้นที่

อีกด้วย 

ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

ท้องถิ่น หรือ Clinic Center ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการ 

จัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้การ

ดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

ท้องถิ่น หรือ Clinic Center ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สำเร็จบรรลุผล

ตามข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น 

วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ 

 (1) แก้ไขปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ 

 (2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ประชาชนในพื้นที่ 

 (3) เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดแพร่ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน 

 • ขั้นตอนการดำเนินงาน 

(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยนายแพทย์ชาญชัย ศิลปะอวยชัย 

อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
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สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2549 เพื่อจัดตั้งศูนย์ 

เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ 

Clinic Center ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ขึ้นตามความเห็นชอบของ 

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ 

(2)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อ

แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เริ่มแรกได้จัดตั้ง “ศูนย์สารสนเทศองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแพร่” ณ สำนักงานศูนย์เครือข่ายฯ เป็นศูนย์การเรียนรู้ทาง

ด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนทำ VCD เว็บไซด์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์/ 

เผยแพร่กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และกิจกรรมของศูนย์ 

เครือข่ายฯ โดยมีสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เป็นเจ้าภาพร่วมในการ

ดำเนินกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณในช่วงเริ่มต้น  

(3)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทำหน้าที่ประสานระหว่างส่วนราชการ 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการ

ประสานการจดัทำแผนพฒันาทอ้งถิน่ในจงัหวดั และทำหนา้ทีป่ระสานการปฏบิตังิาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพื่อการร่วมกันแก้ไขปัญหาของ

ประชาชน และการพัฒนาท้องถิ่น 

(4)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้เชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน 

องค์กรประชาชนในจังหวัดแพร่ ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานของ 

ศูนย์เครือข่ายฯ ซึ่งทุกภาคส่วน รวม 104 หน่วยงาน ได้เห็นชอบและลงนามความ

ร่วมมือดำเนินงานศูนย์เครือข่ายฯ จัดกิจกรรมและเวทีสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการ 

มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที ่
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(5)  ศูนย์เครือข่ายฯ จัดกิจกรรมและเวทีสาธารณะดำเนินการสร้างแหล่ง

เรียนรู้และเสริมสร้างความรู้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน 

ทุกภาคส่วน ดำเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

รวมทั้งส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตั้งแต่ 

เริ่มจัดตั้งจนถึงปัจจุบันมีเครือข่ายดำเนินงาน 3 ด้าน ประกอบด้วย 

 1)  ด้านการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริม

อาชีพประชาชน ประกอบด้วย ศูนย์สารสนเทศองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดแพร่ ห้องสมุดวิชาการ “คลังสมองท้องถิ่น” ศูนย์

เรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หรือสถาบันพัฒนาผู้นำ

ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ศูนย์ ฟื้นฟู สืบสาน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ พิพิธภัณฑ์ “เมืองแพร่คุ้มเจ้าหลวง”

และโครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเคลื่อนที่ “คลินิกอาชีพเคลื่อนที่” 

 2)  ด้านการให้ข้อเสนอแนะในการแก้ ไขปัญหาร่วมกันของ

ประชาชน ประกอบด้วย ศูนย์คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและให้

ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย คณะกรรมการสภา 

ทีป่รกึษา ศนูยช์ว่ยเหลอืทางสงัคม (Social Assistance Center)

 3)  ด้านการจัดกิจกรรมและเวทีสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการมี 

สว่นรว่มและแสดงความคดิเหน็ในการพฒันาทอ้งถิน่ ประกอบดว้ย

โครงการกิจกรรมลานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พบประชาชน 

(6) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุก 4 เดือน 
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 • ระยะเวลาในการดำเนินงาน 

เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 ถึงปัจจุบัน โดยจัดประชุม 

คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายฯ เพื่อติดตามผลการการดำเนินงานของศูนย์

เครือข่ายฯ และรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายฯ ให้นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแพร่ทราบทุกเดือนและคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ทราบ 

ทุก 4 เดือน 

ลกัษณะการดำเนนิงานของเครอืขา่ยและบทบาทของแตภ่าค ี

ลักษณะการดำเนินงานมีการระดมบุคลากรขององค์การส่วนจังหวัดแพร่

และเครือข่ายความร่วมมือในหลายภาคส่วน ประกอบด้วย 

(1) ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วน

จังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ เทศบาลตำบลจำนวน 14 แห่ง และองค์การบริหาร

ส่วนตำบลจำนวน 69 แห่ง 

(2)  ภาควิชาการ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วิทยาเขตแพร่)  

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ (วิทยาเขตแพร่) มหาวิทยาลัยนเรศวร และ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาเขตแพร่) 

(3)  ภาคราชการประกอบด้วย คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ อัยการจังหวัดแพร่ เกษตร

จังหวัดแพร่ ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ และป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ 

(4)  ภาคเอกชน/ประชาชน ประกอบด้วย ประธานหอการค้าจังหวัดแพร่ 

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดแพร่

และประธานสมาคมสตรีจังหวัดแพร ่
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ในการนี ้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มีการตั้งคณะทำงานเพื่อมอบหมาย

งานและจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน (MOU) เน้นรูปแบบและวิธีการ

บริหารจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สองแห่งได้มา
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การระดมทรัพยากรและทรัพยากรที่ใช้ 

งบประมาณสนับสนุนจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สนับสนุน
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5 
 

 ในการนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดแพรมีการตั้งคณะทํางานเพ่ือมอบหมายงานและจัดทําบันทกึ
ขอตกลงความรวมมือรวมกัน (MOU) เนนรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการทองถิ่นสมัยใหมที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นต้ังแตสองแหงไดมาตกลงรวมกันโดยสมัครใจ เพื่อใหการบริการ
สาธารณะอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามที่กฎหมายกําหนด ถือเปนรูปแบบความสัมพันธ
ผานโครงสรางขององคกรอยางเปนทางการ การดําเนินงานภายในมีการตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินงาน 
3 สวน ประกอบดวย คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการฝายดําเนินงาน และคณะกรรมการฝาย
ประชาสัมพันธ 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 

การระดมทรัพยากรและทรัพยากรที่ใช 
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งบประมาณแทนองคการบริหารสวนจังหวัด และใหองคการบริหารสวนจังหวัดแพรสนับสนุนงบประมาณ
ในปตอๆ มา นอกจากนี้ ภายในองคการบริหารสวนจังหวัดแพรไดมีการระดมบุคลากรไดมีการตั้งศูนย
ชวยเหลือทางสังคม (Social Assistance Center)  มีโครงสรางการดําเนินงาน  ดังนี้ 

วิจัย/ประเมินผล 
 ติดตาม  

เปนพี่เล้ียงใหคําปรึกษา 

Demand /Supply 

เนนความรวมมือ 
เปนเครือขาย 
Database 

Technical Support  
ใหคําปรึกษา 

ภาควิชาการ 

 
ภาคราชการ 

อปท. 

ภาคเอกชน/ 
ประชาชน 



��
บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 

ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

ที่มา:   ทรัตน์พร  จันทนู, “โครงสร้างศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม (Social Assistance Center)” 

ใน วารสาร อบจ.แพร่ (1,2) (เมษายน-พฤษภาคม, 2551), 25. 



ผลสำเร็จในการดำเนินงาน 

ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

ท้องถิ่น หรือ Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้จัดทำโครงการ/

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายในการทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และจาก

การดำเนินงานเป็นผลสำเร็จจากการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายฯ ที่เป็นรูปธรรมประกอบ

ด้วย   
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ฝายอํานวยการ 
 

ปลัด อบจ.  ประธาน 
รองปลัด อบจ.  กรรมการ 
ผอ. กองแผนและงบฯ กรรมการ 
ผอ. กองชาง  กรรมการ 
ผอ. กองกิจการสภา กรรมการ 
หัวหนาสํานักปลัด อบจ. กรรมการ 
ผอ. กองคลัง  กรรมการ 
ผอ. กองการศึกษา  กรรมการ 
ผอ. กองสงเสริม   กรรมการ 
   คุณภาพชีวิต   
หนาท่ีรับผิดชอบ 
1. กําหนดหลักเกณฑในการชวยเหลือ 
2. พิจารณาใหการชวยเหลือประชาชนที่
แจงขอรับความชวยเหลือจากศูนย 

ฝายปฏิบัติการ 
 

ผอ.กองสงเสริมคุณภาพชีวิต
 ประธาน 
ฝายสงเสริมคุณภาพชีวิต กรรมการ 
ฝายสงเสริมศักยภาพชุมชน กรรมการ 
ฝายสวัสดิการสงคม กรรมการ 
         และเลขานุการ   
หนาท่ีรับผิดชอบ 
1.  ประชาสัมพันธ 
2. รับแจงเรื่องราวที่ประชาชนขอความ
ชวยเหลือ 
3. ดําเนินการตามหลักเกณฑการ
ชวยเหลือ 
4. รายงานผลการดําเนินงาน 

ฝายสนับสนุนการจัดทําแผนและ
งบประมาณ 

ผอ. กองแผนและงบฯ ประธาน 
ฝายติดตามและประเมินผล กรรมการ 
ฝายงบประมาณและพัฒนา กรรมการ 
ฝายนโยบายและแผน กรรมการ 
         และเลขานุการ 
หนาท่ีรับผิดชอบ 
1.  สนับสนุนการจัดทําแผนและ
งบประมาณ 
2. ใหคําปรึกษาเก่ียวกับระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวของ 

 ที่มา:  ทรัตนพร  จันทนู, “โครงสรางศูนยชวยเหลือทางสังคม (Social Assistance Center)” ใน วารสาร อบจ.แพร
(1,2) (เมษายน-พฤษภาคม, 2551), 25. 
 
 

  ผลสําเร็จในการดําเนินงาน 
   ศูนยเครือขายเพ่ือแกไขปญหาและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น หรือ Clinic 
Center องคการบริหารสวนจังหวัดแพรไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสริมสรางเครือขายในการทํางาน
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค และจากการดําเนินงานเปนผลสําเร็จจากการจัดตั้งศูนยเครือขายฯ ที่เปน
รูปธรรมประกอบดวย   
        (1) ดานการพัฒนาบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสงเสริมอาชีพประชาชน   ได
ดําเนินการสรางแหลงเรียนรูเพ่ือเปนศูนยกลางในการเรียนรูในดานตางๆ จํานวน 5 เครือขาย ดังนี ้
  1.1) เครือขายศูนยสารสนเทศองคการบริหารสวนจังหวัดแพร ในการนี้ องคการบริหารสวน
จังหวัดแพร ไดจัดตั้งศูนยสารสนเทศ ข้ึน ณ ศูนยเครือขายเพ่ือแกไขปญหาและสงเสริมการมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่น หรือ Clinic Center ขององคการบริหารสวนจังหวัดแพร เพ่ือเปนศูนยการเรียนรู
ทางดานขอมูลขาวสารตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดแพร และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดแพร 

เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแพร 
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(1,2) (เมษายน-พฤษภาคม, 2551), 25. 
 
 

  ผลสําเร็จในการดําเนินงาน 
   ศูนยเครือขายเพ่ือแกไขปญหาและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น หรือ Clinic 
Center องคการบริหารสวนจังหวัดแพรไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสริมสรางเครือขายในการทํางาน
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค และจากการดําเนินงานเปนผลสําเร็จจากการจัดตั้งศูนยเครือขายฯ ที่เปน
รูปธรรมประกอบดวย   
        (1) ดานการพัฒนาบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสงเสริมอาชีพประชาชน   ได
ดําเนินการสรางแหลงเรียนรูเพ่ือเปนศูนยกลางในการเรียนรูในดานตางๆ จํานวน 5 เครือขาย ดังนี ้
  1.1) เครือขายศูนยสารสนเทศองคการบริหารสวนจังหวัดแพร ในการนี้ องคการบริหารสวน
จังหวัดแพร ไดจัดตั้งศูนยสารสนเทศ ข้ึน ณ ศูนยเครือขายเพ่ือแกไขปญหาและสงเสริมการมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่น หรือ Clinic Center ขององคการบริหารสวนจังหวัดแพร เพ่ือเปนศูนยการเรียนรู
ทางดานขอมูลขาวสารตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดแพร และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดแพร 

เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแพร 
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ฝายอํานวยการ 
 

ปลัด อบจ.  ประธาน 
รองปลัด อบจ.  กรรมการ 
ผอ. กองแผนและงบฯ กรรมการ 
ผอ. กองชาง  กรรมการ 
ผอ. กองกิจการสภา กรรมการ 
หัวหนาสํานักปลัด อบจ. กรรมการ 
ผอ. กองคลัง  กรรมการ 
ผอ. กองการศึกษา  กรรมการ 
ผอ. กองสงเสริม   กรรมการ 
   คุณภาพชีวิต   
หนาท่ีรับผิดชอบ 
1. กําหนดหลักเกณฑในการชวยเหลือ 
2. พิจารณาใหการชวยเหลือประชาชนที่
แจงขอรับความชวยเหลือจากศูนย 

ฝายปฏิบัติการ 
 

ผอ.กองสงเสริมคุณภาพชีวิต
 ประธาน 
ฝายสงเสริมคุณภาพชีวิต กรรมการ 
ฝายสงเสริมศักยภาพชุมชน กรรมการ 
ฝายสวัสดิการสงคม กรรมการ 
         และเลขานุการ   
หนาท่ีรับผิดชอบ 
1.  ประชาสัมพันธ 
2. รับแจงเรื่องราวที่ประชาชนขอความ
ชวยเหลือ 
3. ดําเนินการตามหลักเกณฑการ
ชวยเหลือ 
4. รายงานผลการดําเนินงาน 

ฝายสนับสนุนการจัดทําแผนและ
งบประมาณ 

ผอ. กองแผนและงบฯ ประธาน 
ฝายติดตามและประเมินผล กรรมการ 
ฝายงบประมาณและพัฒนา กรรมการ 
ฝายนโยบายและแผน กรรมการ 
         และเลขานุการ 
หนาท่ีรับผิดชอบ 
1.  สนับสนุนการจัดทําแผนและ
งบประมาณ 
2. ใหคําปรึกษาเก่ียวกับระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวของ 

 ที่มา:  ทรัตนพร  จันทนู, “โครงสรางศูนยชวยเหลือทางสังคม (Social Assistance Center)” ใน วารสาร อบจ.แพร
(1,2) (เมษายน-พฤษภาคม, 2551), 25. 
 
 

  ผลสําเร็จในการดําเนินงาน 
   ศูนยเครือขายเพ่ือแกไขปญหาและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น หรือ Clinic 
Center องคการบริหารสวนจังหวัดแพรไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสริมสรางเครือขายในการทํางาน
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค และจากการดําเนินงานเปนผลสําเร็จจากการจัดตั้งศูนยเครือขายฯ ที่เปน
รูปธรรมประกอบดวย   
        (1) ดานการพัฒนาบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสงเสริมอาชีพประชาชน   ได
ดําเนินการสรางแหลงเรียนรูเพ่ือเปนศูนยกลางในการเรียนรูในดานตางๆ จํานวน 5 เครือขาย ดังนี ้
  1.1) เครือขายศูนยสารสนเทศองคการบริหารสวนจังหวัดแพร ในการนี้ องคการบริหารสวน
จังหวัดแพร ไดจัดตั้งศูนยสารสนเทศ ข้ึน ณ ศูนยเครือขายเพ่ือแกไขปญหาและสงเสริมการมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่น หรือ Clinic Center ขององคการบริหารสวนจังหวัดแพร เพ่ือเปนศูนยการเรียนรู
ทางดานขอมูลขาวสารตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดแพร และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดแพร 

เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแพร 



บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 

ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
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(1)  ด้านการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริม

อาชีพประชาชน ได้ดำเนินการสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ 

ในด้านต่างๆ จำนวน 5 เครือข่าย ดังนี้ 

 1.1)  เครือข่ายศูนย์สารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ใน

การนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศ 

ขึ้น ณ ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านข้อมูลข่าวสาร

ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม/ผลงานของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมีสำนักปลัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ  











ภาพที่  1-2  ศูนย์สารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  

ที่มา: http://www.phraepao.go.th/ppao  

 1.2) เครือข่ายห้องสมุดวิชาการ “คลังสมองท้องถิ่น”จัดตั้งห้องสมุด

วิชาการ “คลังสมองท้องถิ่น” ณ ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไข

ปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ 

Clinic Center ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เพื่อเป็น

แหล่งเรียนรู้ สืบค้นข้อมูล ระเบียบ กฎหมาย เอกสารทาง 
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จังหวัดแพร ประชาสัมพันธ กิจกรรม/ผลงานขององคการบริหารสวนจังหวัดแพร โดยมีสํานักปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัดเปนเจาภาพในการดําเนินการ  
 

 

 

 

 

 

ภาพที่  1-2  ศูนยสารสนเทศองคการบริหารสวนจังหวัดแพร  
ที่มา: http://www.phraepao.go.th/ppao  

 
1.2)  เครือขายหองสมุดวิชาการ “คลังสมองทองถิ่น”  จัดตั้งหองสมุดวิชาการ "คลังสมองทองถิ่น" 

ณ ศูนยเครือขายเพ่ือแกไขปญหาและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น หรือ Clinic Center 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดแพรเพ่ือเปนแหลงเรียนรู สืบคนขอมูล ระเบียบ กฎหมาย เอกสารทาง
วิชาการแกบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดแพร และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน
ในจังหวัดแพร ซึ่งเปนประโยชนมากสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือประชาชน
โดยทั่วไปที่ตองการคนควาขอมูลเพ่ิมเติม   

 
1.3) ศูนยเรยีนรูองคการบริหารสวนจังหวัดแพร หรือสถาบันพัฒนาผูนําทองถิ่นองคการบริหาร

สวนจังหวัดแพร เปนเสมือนโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่คอยบมเพาะผลิตบุคลากรใหมีความรูดานอาชีพ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากรมาฝกอาชีพจะไดนําเอาความรูที่ไดรับไปพัฒนา หรือไปสรางอาชีพ
หลัก อาชีพเสริมใหกับตนเองมีรายได สามารถเลี้ยงตนเองไดอยางย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3-4 ศูนยเรียนรูองคการบริหารสวนจังหวัดแพรหรือสถาบันพัฒนาผูนําทองถิ่น  
องคการบริหารสวนจังหวัดแพรและกิจกรรม ที่มา: http://www.phraepao.go.th/ppao  
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จังหวัดแพร ประชาสัมพันธ กิจกรรม/ผลงานขององคการบริหารสวนจังหวัดแพร โดยมีสํานักปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัดเปนเจาภาพในการดําเนินการ  
 

 

 

 

 

 

ภาพที่  1-2  ศูนยสารสนเทศองคการบริหารสวนจังหวัดแพร  
ที่มา: http://www.phraepao.go.th/ppao  

 
1.2)  เครือขายหองสมุดวิชาการ “คลังสมองทองถิ่น”  จัดตั้งหองสมุดวิชาการ "คลังสมองทองถิ่น" 

ณ ศูนยเครือขายเพ่ือแกไขปญหาและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น หรือ Clinic Center 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดแพรเพ่ือเปนแหลงเรียนรู สืบคนขอมูล ระเบียบ กฎหมาย เอกสารทาง
วิชาการแกบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดแพร และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน
ในจังหวัดแพร ซึ่งเปนประโยชนมากสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือประชาชน
โดยทั่วไปที่ตองการคนควาขอมูลเพ่ิมเติม   

 
1.3) ศูนยเรยีนรูองคการบริหารสวนจังหวัดแพร หรือสถาบันพัฒนาผูนําทองถิ่นองคการบริหาร

สวนจังหวัดแพร เปนเสมือนโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่คอยบมเพาะผลิตบุคลากรใหมีความรูดานอาชีพ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากรมาฝกอาชีพจะไดนําเอาความรูที่ไดรับไปพัฒนา หรือไปสรางอาชีพ
หลัก อาชีพเสริมใหกับตนเองมีรายได สามารถเลี้ยงตนเองไดอยางย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3-4 ศูนยเรียนรูองคการบริหารสวนจังหวัดแพรหรือสถาบันพัฒนาผูนําทองถิ่น  
องคการบริหารสวนจังหวัดแพรและกิจกรรม ที่มา: http://www.phraepao.go.th/ppao  
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บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 

ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

วิชาการแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดแพร่  

ซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นหรือประชาชนโดยทั่วไปที่ต้องการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม   

 1.3)  ศูนย์เรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หรือสถาบันพัฒนา

ผู้นำท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นเสมือนโรงเรียน

หรือสถานศึกษาที่คอยบ่มเพาะผลิตบุคลากรให้มีความรู้ด้าน

อาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากรมาฝึกอาชีพจะได้นำ

เอาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา หรือไปสร้างอาชีพหลัก อาชีพเสริม

ให้กับตนเองมีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืน 












ภาพที่ 3-4 ศูนย์เรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่หรือสถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และกิจกรรม ที่มา: http://www.phraepao.go.th/ppao  

 1.4)  ศูนย์ ฟื้นฟู สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ 

“คุ้มเจ้าหลวง” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม

ของจังหวัดแพร่ ตลอดจนฝึกอบรมให้ความรู้ ในเรื่องของ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยปัจจุบันมีกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เป็นเจ้าภาพในการดำเนิน

กิจกรรม โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-ปัจุบัน 
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จังหวัดแพร ประชาสัมพันธ กิจกรรม/ผลงานขององคการบริหารสวนจังหวัดแพร โดยมีสํานักปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัดเปนเจาภาพในการดําเนินการ  
 

 

 

 

 

 

ภาพที่  1-2  ศูนยสารสนเทศองคการบริหารสวนจังหวัดแพร  
ที่มา: http://www.phraepao.go.th/ppao  

 
1.2)  เครือขายหองสมุดวิชาการ “คลังสมองทองถิ่น”  จัดตั้งหองสมุดวิชาการ "คลังสมองทองถิ่น" 

ณ ศูนยเครือขายเพ่ือแกไขปญหาและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น หรือ Clinic Center 
ขององคการบริหารสวนจังหวัดแพรเพ่ือเปนแหลงเรียนรู สืบคนขอมูล ระเบียบ กฎหมาย เอกสารทาง
วิชาการแกบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดแพร และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน
ในจังหวัดแพร ซึ่งเปนประโยชนมากสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือประชาชน
โดยทั่วไปที่ตองการคนควาขอมูลเพ่ิมเติม   

 
1.3) ศูนยเรยีนรูองคการบริหารสวนจังหวัดแพร หรือสถาบันพัฒนาผูนําทองถิ่นองคการบริหาร

สวนจังหวัดแพร เปนเสมือนโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่คอยบมเพาะผลิตบุคลากรใหมีความรูดานอาชีพ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากรมาฝกอาชีพจะไดนําเอาความรูที่ไดรับไปพัฒนา หรือไปสรางอาชีพ
หลัก อาชีพเสริมใหกับตนเองมีรายได สามารถเลี้ยงตนเองไดอยางย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3-4 ศูนยเรียนรูองคการบริหารสวนจังหวัดแพรหรือสถาบันพัฒนาผูนําทองถิ่น  
องคการบริหารสวนจังหวัดแพรและกิจกรรม ที่มา: http://www.phraepao.go.th/ppao  
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ภาพที่ 3-4 ศูนยเรียนรูองคการบริหารสวนจังหวัดแพรหรือสถาบันพัฒนาผูนําทองถิ่น  
องคการบริหารสวนจังหวัดแพรและกิจกรรม ที่มา: http://www.phraepao.go.th/ppao  



บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 

ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

�0

ภาพที่ 5-8  กิจกรรมของศูนย์ ฟื้นฟู สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่   

ที่มา: http://www.phraepao.go.th/ppao/

 1.5) โครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมี  

ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเคลื่อนที่ “คลินิกอาชีพเคลื่อนที่”

เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดแพร่ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับการ

ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง

ทั่วถึง โดยมี สำนักปลัด ร่วมกับกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เป็นเจ้าภาพในการดำเนิน

กิจกรรม โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึง

ปัจจุบัน   
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  1.4) ศูนย ฟนฟู สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น หรือ พิพิธภัณฑเมืองแพร “คุมเจาหลวง” เพ่ือเปน
แหลงเรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดแพร ตลอดจนฝกอบรมใหความรูในเรื่องของภูมิปญญา
ทองถิ่น โดยปจจุบันมีกองสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัดแพรเปนเจาภาพในการ
ดําเนินกิจกรรม โดยดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2549-ปจุบัน 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-8  กิจกรรมของศูนย ฟนฟู สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น หรือ พิพิธภัณฑเมืองแพร   
ที่มา: http://www.phraepao.go.th/ppao/  

     1.5)  โครงการศูนยเครือขายเพ่ือแกไขปญหาและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
เคลื่อนที่ “คลินิกอาชีพเคลื่อนที่” เพ่ือใหประชาชนในจังหวัดแพรที่อยูในพ้ืนที่หางไกลไดรับการฝกอบรม
ใหความรูดานอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอยางทั่วถึง โดยมี สํานักปลัด รวมกับกองสงเสริม
คุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัดแพรเปนเจาภาพในการดําเนินกิจกรรม โดยเริ่มดําเนินการมา
ตั้งแตป พ.ศ. 2551 จนถึงปจจุบัน   
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 9  การจัดกิจกรรมโครงการศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหาและสงเสริม 
การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นเคลื่อนที่ “คลินิกอาชีพเคลื่อนที่” 

ที่มา: http://www.phraepao.go.th/ppao  
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  1.4) ศูนย ฟนฟู สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น หรือ พิพิธภัณฑเมืองแพร “คุมเจาหลวง” เพ่ือเปน
แหลงเรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดแพร ตลอดจนฝกอบรมใหความรูในเรื่องของภูมิปญญา
ทองถิ่น โดยปจจุบันมีกองสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัดแพรเปนเจาภาพในการ
ดําเนินกิจกรรม โดยดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2549-ปจุบัน 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-8  กิจกรรมของศูนย ฟนฟู สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น หรือ พิพิธภัณฑเมืองแพร   
ที่มา: http://www.phraepao.go.th/ppao/  

     1.5)  โครงการศูนยเครือขายเพ่ือแกไขปญหาและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
เคลื่อนที่ “คลินิกอาชีพเคลื่อนที่” เพ่ือใหประชาชนในจังหวัดแพรที่อยูในพ้ืนที่หางไกลไดรับการฝกอบรม
ใหความรูดานอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอยางทั่วถึง โดยมี สํานักปลัด รวมกับกองสงเสริม
คุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัดแพรเปนเจาภาพในการดําเนินกิจกรรม โดยเริ่มดําเนินการมา
ตั้งแตป พ.ศ. 2551 จนถึงปจจุบัน   
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 9  การจัดกิจกรรมโครงการศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหาและสงเสริม 
การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นเคลื่อนที่ “คลินิกอาชีพเคลื่อนที่” 

ที่มา: http://www.phraepao.go.th/ppao  
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คุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัดแพรเปนเจาภาพในการดําเนินกิจกรรม โดยเริ่มดําเนินการมา
ตั้งแตป พ.ศ. 2551 จนถึงปจจุบัน   
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 9  การจัดกิจกรรมโครงการศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหาและสงเสริม 
การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นเคลื่อนที่ “คลินิกอาชีพเคลื่อนที่” 

ที่มา: http://www.phraepao.go.th/ppao  
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ภาพที่ 9  การจัดกิจกรรมโครงการศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหาและสงเสริม 
การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นเคลื่อนที่ “คลินิกอาชีพเคลื่อนที่” 

ที่มา: http://www.phraepao.go.th/ppao  
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บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 

ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

ภาพที่ 9  การจัดกิจกรรมโครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาท้องถิ่นเคลื่อนที่ “คลินิกอาชีพเคลื่อนที่” 

ที่มา: http://www.phraepao.go.th/ppao

(2)  ด้านการให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของประชาชน

โดยได้จัดโครงการ/กิจกรรม จำนวน 3 เครือข่าย ดังนี ้

 2.1) ศูนย์คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและให้ความช่วยเหลือประชาชนทาง

กฎหมาย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงาน

อัยการจังหวัดแพร่ สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด

แพร่ และผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา จัดตั้งศูนย์คุ้มครอง

สิทธิเสรีภาพและให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ณ 

ศาลากลางจังหวัดแพร่หลังเก่า ชั้นล่าง (ด้านข้างสำนักงาน

อัยการจังหวัดแพร่) อำเภอเมือง จังหวัดแพร่    



ภาพที่ 10 กิจกรรมของศูนย์คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

และให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

ที่มา: http://www.phraepao.go.th/ppao
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  1.4) ศูนย ฟนฟู สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น หรือ พิพิธภัณฑเมืองแพร “คุมเจาหลวง” เพ่ือเปน
แหลงเรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดแพร ตลอดจนฝกอบรมใหความรูในเรื่องของภูมิปญญา
ทองถิ่น โดยปจจุบันมีกองสงเสริมคุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัดแพรเปนเจาภาพในการ
ดําเนินกิจกรรม โดยดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2549-ปจุบัน 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-8  กิจกรรมของศูนย ฟนฟู สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น หรือ พิพิธภัณฑเมืองแพร   
ที่มา: http://www.phraepao.go.th/ppao/  

     1.5)  โครงการศูนยเครือขายเพ่ือแกไขปญหาและสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
เคลื่อนที่ “คลินิกอาชีพเคลื่อนที่” เพ่ือใหประชาชนในจังหวัดแพรที่อยูในพ้ืนที่หางไกลไดรับการฝกอบรม
ใหความรูดานอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอยางทั่วถึง โดยมี สํานักปลัด รวมกับกองสงเสริม
คุณภาพชีวิต องคการบริหารสวนจังหวัดแพรเปนเจาภาพในการดําเนินกิจกรรม โดยเริ่มดําเนินการมา
ตั้งแตป พ.ศ. 2551 จนถึงปจจุบัน   
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 9  การจัดกิจกรรมโครงการศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหาและสงเสริม 
การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นเคลื่อนที่ “คลินิกอาชีพเคลื่อนที่” 

ที่มา: http://www.phraepao.go.th/ppao  
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(2) ดานการใหขอเสนอแนะในการแกไขปญหารวมกันของประชาชน โดยไดจัดโครงการ/

กิจกรรม จํานวน 3 เครือขาย ดังนี้ 
       2.1)  ศูนยคุมครองสิทธิเสรีภาพและใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดย
องคการบริหารสวนจังหวัดแพร รวมกับสํานักงานอัยการจังหวัดแพร สมาคมองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัดแพร และผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา จัดตั้งศูนยคุมครองสิทธิเสรีภาพและใหความชวยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย ณ ศาลากลางจังหวัดแพรหลังเกา ชั้นลาง (ดานขางสํานักงานอัยการจังหวัด
แพร) อําเภอเมือง จังหวัดแพร    
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 10 กิจกรรมของศูนยคุมครองสิทธิเสรีภาพและใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 
ที่มา: http://www.phraepao.go.th/ppao  

         
       2.2)  จัดตั้งคณะกรรมการสภาที่ปรึกษา เพ่ือใหคําแนะนําและรวมดําเนินการวางแผนหา
แนวทางแกไขปญหาในดานตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดแพรในการนี้มีคณะกรรมการ อาทิเชน 
คณะกรรมการที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจและสังคม ดานการพัฒนาสังคมและสารธารณสุข ดานพัฒนา
การเมืองและการบริการ ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดานศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือมารวมใหคําปรึกษาหารือ    
                   2.3)  ศูนยชวยเหลือทางสังคม (Social Assistance Center)  องคการบริหารสวนจังหวัด
แพร จึงไดจัดตั้งศูนยชวยเหลือทางสังคม (Social Assistance Center) ข้ึน ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของ
องคการบริหารสวนจังหวัดแพร ที่นายอนุวัธ วงศวรรณ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดแพร ไดแถลง
นโยบายตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแพร เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 โดยมีนโยบายที่เก่ียวของ
กับความชวยเหลือทางสังคม คือ นโยบายที่  3 นโยบายดานการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข 
ขอ 3.3 ใหการสงเคราะหแกเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผูติดเชื้อเอดส ผูพิการ และผูดอยโอกาส   



บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 

ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

�2

 2.2) จัดตั้งคณะกรรมการสภาที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำและร่วม

ดำเนินการวางแผนหาแนวทางแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ในการนี้มีคณะกรรมการ อาทิ

เช่น คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านการ

พัฒนาสังคมและสาธารณสุข ด้านพัฒนาการเมืองและการ

บริการ ด้ านการพัฒนาโครงสร้ า งพื้ นฐาน ด้ านพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อมาร่วมให้คำปรึกษาหารือ    

 2.3) ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม (Social Assistance Center)  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือทาง

สังคม (Social Assistance Center) ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ

นโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่นายอนุวัธ  

วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้แถลง

นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 24 

มกราคม 2551 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือทาง

สังคม คือ นโยบายที่ 3 นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและ

สาธารณสุข ข้อ 3.3 ให้การสงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชน สตรี  

คนชรา ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส   











ภาพที่ 11-12  กิจกรรมของศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม (Social Assistance Center)    

ที่มา: http://www.phraepao.go.th/ppao
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ภาพที่ 11-12  กิจกรรมของศูนยชวยเหลือทางสังคม (Social Assistance Center)    

ที่มา: http://www.phraepao.go.th/ppao  
  3) ดานการจัดกิจกรรมและเวทีสาธารณะ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและแสดงความ
คิดเห็นในการพัฒนาทองถิ่น  ไดจัดโครงการ/กิจกรรม โดยมีเครือขายในการทํางาน 2 เครือขาย ดังนี้ 
   3.1) โครงการกิจกรรมลานวัฒนธรรมองคการบริหารสวนจังหวัดแพร สืบสานภูมิปญญา
คนเมืองแพร ข้ึน ณ พิพิธภัณฑเมืองแพร "คุมเจาหลวง" ถนนคุมเดิม ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัด
แพร เพ่ือเปนศูนยการเรียนรูทางดานภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริม สนับสนุนและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดแพร สงเสริม สนับสนุนและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นใหแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดแพร 
 
       
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13-16  กิจกรรมของโครงการกิจกรรมลานวัฒนธรรมองคการบริหารสวนจังหวัดแพร  
ที่มา: http://www.phraepao.go.th/ppao  
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ภาพที่ 11-12  กิจกรรมของศูนยชวยเหลือทางสังคม (Social Assistance Center)    

ที่มา: http://www.phraepao.go.th/ppao  
  3) ดานการจัดกิจกรรมและเวทีสาธารณะ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและแสดงความ
คิดเห็นในการพัฒนาทองถิ่น  ไดจัดโครงการ/กิจกรรม โดยมีเครือขายในการทํางาน 2 เครือขาย ดังนี้ 
   3.1) โครงการกิจกรรมลานวัฒนธรรมองคการบริหารสวนจังหวัดแพร สืบสานภูมิปญญา
คนเมืองแพร ข้ึน ณ พิพิธภัณฑเมืองแพร "คุมเจาหลวง" ถนนคุมเดิม ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัด
แพร เพ่ือเปนศูนยการเรียนรูทางดานภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริม สนับสนุนและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดแพร สงเสริม สนับสนุนและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นใหแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดแพร 
 
       
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13-16  กิจกรรมของโครงการกิจกรรมลานวัฒนธรรมองคการบริหารสวนจังหวัดแพร  
ที่มา: http://www.phraepao.go.th/ppao  

   



��
บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 

ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

3)  ด้านการจัดกิจกรรมและเวทีสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

และแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดโครงการ/กิจกรรม โดยมี 

เครือข่ายในการทำงาน 2 เครือข่าย ดังนี ้

 3.1) โครงการกิจกรรมลานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

สืบสานภูมิปัญญาคนเมืองแพร่ ขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ 

“คุ้มเจ้าหลวง” ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัด

แพร่ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม 

สนับสนุนและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ส่ ง เสริม 

สนับสนุนและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดแพร่ 
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ภาพที่ 11-12  กิจกรรมของศูนยชวยเหลือทางสังคม (Social Assistance Center)    

ที่มา: http://www.phraepao.go.th/ppao  
  3) ดานการจัดกิจกรรมและเวทีสาธารณะ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและแสดงความ
คิดเห็นในการพัฒนาทองถิ่น  ไดจัดโครงการ/กิจกรรม โดยมีเครือขายในการทํางาน 2 เครือขาย ดังนี้ 
   3.1) โครงการกิจกรรมลานวัฒนธรรมองคการบริหารสวนจังหวัดแพร สืบสานภูมิปญญา
คนเมืองแพร ข้ึน ณ พิพิธภัณฑเมืองแพร "คุมเจาหลวง" ถนนคุมเดิม ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัด
แพร เพ่ือเปนศูนยการเรียนรูทางดานภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริม สนับสนุนและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดแพร สงเสริม สนับสนุนและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นใหแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดแพร 
 
       
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13-16  กิจกรรมของโครงการกิจกรรมลานวัฒนธรรมองคการบริหารสวนจังหวัดแพร  
ที่มา: http://www.phraepao.go.th/ppao  
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 3.2) โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พบประชาชน เพื่อเป็น

เวทีในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม/โครงการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแพร่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับ

ทราบอยา่งทัว่ถงึ เปน็เวทใีนการรบัรูข้อ้มลูปญัหาความเดอืดรอ้น

รวมถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อนำ

ข้อมูลในพื้นที่มาพิจารณาจัดทำแผนงาน/โครงการในการให้

ความช่วยเหลือต่อไป เริ่มดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2552 

ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชน

ได้ตรงจุด เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วน

จังหวัดเป็นองค์กรหลักองค์กรหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือของ

ทุกภาคส่วน ในการสร้างสังคมให้เกิดสันติสุขและความสมานฉันท์ ได้รับความ 

ร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา 

องค์กรเอกชน องค์กรประชาชนในจังหวัดแพร่ 

  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

 (1)  ประชาชนได้ทราบความเคลื่อนไหวการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 (2)  ประชาชนมีแหล่งสืบค้นคว้าข้อมูลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

จัดให้ทั้งในรูปแบบหนังสือ และจากอินเตอร์เน็ต 

 (3)ประชาชนได้ฝึกอาชีพ สามารถสร้างอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักให้กับ

ตนเองได ้

 (4)  ประชาชนร่วมอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 (5)  ประชาชนสะดวกในการเดินทางมารับบริการ 
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 (6)  ประชาชนได้รับช่วยเหลือทางกฎหมาย ช่วยเยียวยาความเดือดร้อน  

รู้วิธีการป้องกันตนเองไม่ให้ทำผิดกฎหมาย 

 (7)  การพัฒนาท้องถิ่นตรงตามความต้องการของประชาชน 

 (8)  ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้พิการ ฐานะยากจน ได้รับความช่วยเหลือ

เบื้องต้น 

 (9)  มีเวทีที่ เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้แสดงความ

สามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  (10)  ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการ โดยมี 

ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ไปรับฟังถึงที ่และสามารถ

แก้ไขปัญหา สนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินโครงการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง

ในระดับประเทศ ทั้งด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและการให้บริการ

สาธารณะแก่ประชาชนในจังหวัดแพร่  โดยเฉพาะศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทำให้มีหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวง ทบวง 

กรม สถาบันการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ให้ความสนใจเยี่ยมชม

ดูงานอยู่สม่ำเสมอ รวมทั้งเป็นกรณีศึกษาวิจัยของนักวิจัย คณาจารย์จาก

มหาวิทยาลัยต่างๆ   

ในการนี้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ

ดำเนินงานและการบริหารจัดการให้ประสบความสำเร็จขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดแพร่ นับได้ว่าเป็นเทคนิคและวิธีการที่น่าสนใจนำมาสู่ความสำเร็จเกิดจาก

ปัจจัย ดังนี้ 
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(1)  ปัจจัยด้านบริบท (Contextual Factors) ถือเป็นแรงกระตุ้นจาก

หน่วยของรัฐโดยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น (กกถ.)  เข้ามามีส่วนในการริเริ่มโครงการและกิจกรรมโดยมุ่งสนับสนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมคิด ทดลองและลงมือแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่  

ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นไปพร้อมกัน  

(2)  ปัจจัยด้านการริเริ่มแบบมีส่วนร่วม ต่อมาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แพร่ได้ดำเนินการแบบมีส่วนร่วม จึงได้มีการนำเสนอแนวคิดต่อประชาคมใน

จังหวัดแพร่ได้รับทราบโดยทั่วกัน เป็นการเปิดเผยแนวคิดภายในสู่ภายนอก 

(inside-out) การจัดให้มีเวทีประชาคมส่งผลให้เกิดการยอมรับจากทุกภาคส่วน 

โดยเชิญผู้แทนชุมชนและคณะกรรมการชุมชนภายในจังหวัดแพร่มาร่วมรับทราบ

แนวคิดและร่วมแสดงความคิดเห็น นำหลักการและแนวคิดมาเป็นแนวทางในการ

ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายฯ ในลักษณะเป็นการนำความต้องการจากภายนอก

เข้าสู่ภายในจังหวัดแพร่ (outside-in) โดยมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน องค์กร

ประชาชนในจังหวัดแพร่ ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ 

เครอืขา่ยฯ ซึง่ทกุภาคสว่น รวม 104 หนว่ยงาน ไดเ้หน็ชอบและลงนามความรว่มมอื

ดำเนินงานศูนย์เครือข่ายฯ จัดกิจกรรมและเวทีสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการมี 

ส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น มาร่วมเป็นคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายฯ  

มาเรียนรู้ร่วมกันค้นหาและกำหนดเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานในลักษณะ

การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ (shared vision)  ส่งผลให้ศูนย์เครือข่ายฯ สามารถแก้ไข

ปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  

(3)  ปัจจัยด้านการทำงานลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ เป็นการดำเนิน

การแบบบูรณาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่ได้จัดทำโครงการ/

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายในการทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ส่งผล 

ให้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ  
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ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน องค์กรประชาชนในจังหวัดแพร่  และจากการ

ดำเนินงานทำให้ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่นหรือ Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประสบผล

สำเร็จจากการดำเนินงาน มีเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการ

ประชุมปรึกษาหารือ หาแนวทางการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความ

สัมพันธ์กันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่กับองค์กรต่างๆ ก่อให้เกิดความ

ร่วมมือในการทำงานแบบบูรณาการ ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงและ 

ยั่งยืน 

(4)  ปัจจัยด้านภาวะผู้นำและบริหารงานภายในแบบบูรณาการ 

 4.1)  ภาวะผู้นำของผู้บริหารท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดแพร่ บทบาทของผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารแบบ 

มีส่วนร่วม เป็นผู้ร่วมคิด รับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่และ

ประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน 

ตั้งแต่ขั้นเริ่มคิดริเริ่มเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 

วิสัยทัศน์ (shared vision) เพื่อสร้างเป้าหมายร่วมกัน ทำให้

ชุมชนเกิดการยอมรับและร่วมมือทุกภาคส่วน 

 4.2)  ภาวะผู้นำของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นผู้ริเริ่ม 

ที่สำคัญในการสานต่อนโยบายจากอดีตนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด การสร้างทีมงานและเกิดการเรียนรู้ร่วมกันของ 

ทีมงาน (team learning) จนทำให้การดำเนินกิจกรรมของ 

ศูนย์เครือข่ายฯ สามารถดำเนินการต่อไปด้วยดีภายใต้การ

บริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นคนใหม่ 

  4.3)  ปัจจัยการบริหารงานภายในแบบบูรณาการ เนื่องจากองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดมีโครงสร้างภายในหลายส่วนงานและกอง

ต่างๆ แต่การทำงานร่วมกันแบบบูรณาการกลายมาเป็นผลผลิต

ของศูนย์เครือข่ายฯ การจัดรูปแบบการบริหารงานแบบนี้ ถือได้
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ว่าเป็นการคิดเชิงระบบ (system thinking) ที่มุ่งประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลขององค์กรเป็นสำคัญ 

(5)  ปัจจัยด้านการสร้างภาคีเครือข่ายกับองค์กรภายนอก ทั้งในลักษณะ

การดึงแหล่งทุนสนับสนุนกิจกรรม และเป็นเครือข่ายดำเนินกิจกรรมให้กับ 

หน่วยงานอื่นๆ ที่ได้ประโยชน์ร่วมกันจากการจัดกิจกรรมร่วมกัน การทำงานโดย 

ยึดหลักแสวงหาภาคีหุ้นส่วนทั้งในท้องถิ่นและคณะกรรมการการกระจายอำนาจ 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.)  ร่วมกันจัดกิจกรรมซึ่งได้ประโยชน์กันทั้ง 

2 ฝ่าย ทำให้ศูนย์เครือข่ายฯ มีกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถแก้ไข

ปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ สามารถส่งเสริม

อาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดแพร่  ทั้งนี้ การดำเนินการสร้างภาคี

เครือข่ายดังกล่าวมีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชนชนในพื้นที่ได ้

6) ปัจจัยแวดล้อม ปัจจัยที่เกื้อหนุนให้ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแพร่ประสบความสำเร็จ คือ ภูมินิเวศน์ วัฒนธรรม ความ 

หลากหลายของชาติพันธุ์ ภูมิปัญญา/องค์ความรู้ ตลอดจนกระแสของเทคโนโลยี

และโลกาภิวัฒน์ได้อาศัยภูมิปัญญาและองค์ความรู้ท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ สามารถส่งเสริมอาชีพ สร้าง 

รายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดแพร่ได้ 

 6.1)  สามารถใช้ทุนทางสังคมในท้องถิ่นเป็นทุนในการขับเคลื่อน

กิจกรรมของศูนย์เครือข่ายฯ  ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการพัฒนา

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพ  

ด้านการให้ข้อเสนอแนะในการแก้ ไขปัญหาร่วมกันของ

ประชาชน และด้านการจัดกิจกรรมและเวทีสาธารณะเพื่อการ 

มีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น 
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 6.2)  ความผูกพันในท้องถิ่นของคนในชุมชน ความหลากหลายทั้ง

ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม โบราณสถานและแหล่ง

ธรรมชาติที่บริสุทธิ์งดงาม วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต 

ที่เป็นเอกลักษณ์ การมีส่วนร่วมที่มีเป้าหมายร่วมกันและมุ่งมั่น

ที่จะพัฒนาศูนย์เครือข่ายฯ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีผลงาน 

ที่เป็นรูปธรรมจนได้รับการยอมรับจากองค์กรปกครองท้องถิ่น

อื่นๆ ที่มาดูงานที่นี่ปีละหลายหน่วยงาน 

อุปสรรคในการดำเนินโครงการและการแก้ไขปัญหา 

(1) ประเด็นปัญหาด้านงบประมาณ เนื่องจาก 3 ปีแรก (พ.ศ.2549-2551)  

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สนับสนุน 

งบประมาณในการดำเนินการปีละ 100,000 บาท จนถึงปีงบประมาณ 2552 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของศูนย์ 

เครือข่ายฯ และจะต้องจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ มา   

(2)  ปัญหาและอุปสรรคในการปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงานศูนย์ 

เครือข่ายฯ ให้ดียิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มกิจกรรม สร้างเครือข่ายพันธมิตร สามารถ

ดำเนนิการโดยใหบ้คุลากรทีร่บัผดิชอบในการดำเนนิงานสว่นตา่งๆ ของศนูยเ์ครอืขา่ย

ได้มีการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ และควรมีการถอด 

บทเรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สนับสนุนให้คนใน

ชุมชนที่มีจิตอาสามาร่วมทำกิจกรรมในศูนย์เครือข่ายฯ และมีการประเมินกิจกรรม

ในศนูยเ์ครอืขา่ยฯ และมกีารวางแผนประชาสมัพนัธก์จิกรรมใหเ้ปน็ทีรู่จ้กัแพรห่ลาย

และสนับสนุนให้มีเครือข่ายฯ เพิ่มมากขึ้น  ดังจะเห็นได้จากองค์การบริหารส่วน

จังหวัดแพร่ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างบุคลากร 

ผูป้ฎบิตังิามดา้นประชาสมัพนัธแ์ละเครอืขา่ยดา้นการประชาสมัพนัธ ์Clinic Center

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ให้มีการพัฒนาทางความคิดอย่างสม่ำเสมอ    
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ความยั่งยืนในการดำเนินโครงการ 

ในภาพรวมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เป็นเครือข่ายดำเนินกิจกรรม

ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้ประโยชน์ร่วมกันมาจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ร่วมกัน เน้นรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่ที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สองแห่งได้มาตกลงร่วมกันโดยสมัครใจ เพื่อให้บริการสาธารณะ

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมายกำหนด  ถือเป็นรูปแบบความ

สัมพันธ์ผ่านโครงสร้างขององค์กรอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้การดำเนินงาน 

ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ 

Clinic Center ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง 

ต่อเนื่องและมีศูนย์เครือข่ายที่เป็นรูปธรรมส่งผลถึงความยั่งยืนในการดำเนิน

โครงการ ดังนี ้

1)  ด้านการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริม

อาชีพประชาชนได้ดำเนินการสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้

ในด้านต่างๆ จำนวน 5 เครือข่าย ดังนี ้

 1.1  เครือข่ายศูนย์สารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็น

ศูนย์สารสนเทศที่ประชาชนสามารถรับทราบการดำเนิน

โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จัด

ทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นสื่อทั้งแบบทางเดียวและ

แบบสองทาง สามารถตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดแพร่ และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแนะนำ 

หรือเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ได้    

 1.2  ห้องสมุดวิชาการ “คลังสมองท้องถิ่น” เป็นห้องสมุดที่ ได้

รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น วารสาร

ทั่ ว ไป หนังสือสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่ ง เป็น
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ประโยชน์มากสำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หรือประชาชนโดยทั่วไปที่ต้องการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม 

 1.3  ศูนย์เรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หรือสถาบันพัฒนา

ผู้นำท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นเสมือนโรงเรียน 

หรือสถานศึกษาที่คอยบ่มเพาะผลิตบุคลากรให้มีความรู้ด้าน

อาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากรมาฝึกอาชีพจะได้นำ

เอาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา หรือไปสร้างอาชีพหลัก อาชีพเสริม

ให้กับตนเองมีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

  1.4  ศูนย์ ฟื้นฟู สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ 

“คุ้มเจ้าหลวง” ปัจจุบันได้เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชน

ทั่วไปเข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรื่องราวในอดีตของจังหวัดแพร่ 

ประชาชนส่วนใหญ่ที่ เข้ามาใช้บริการจะเป็นผู้ที่รักในศิลป

วัฒนธรรม มีความต้องการที่จะสืบสานภูมปัญญาคนเมืองแพร่ 

หรือแบบล้านนาให้คงอยู่ ประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมมักจะ

นำเอาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อสู่ชุมชนของตนเอง นับได้ว่า

เป็นโครงการสืบสานภูมิปัญหาท้องถิ่นที่มีความยั่งยืนเกิดการ 

ส่งผ่านองค์ความรู้จากคนรุ่นเก่าไปยังรุ่นใหม ่

 1.5  โครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมี  

ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเคลื่อนที่ “คลินิกอาชีพเคลื่อนที่”

เพื่อให้ประชนในจังหวัดแพร่ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับความรู้

ด้ านการประกอบอาชีพจาก “คลินิกอาชีพเคลื่ อนที่ ”

ประชาชนที่อยู่ห่างไกลจะได้ประโยชน์อย่างมาก เพราะคลินิก

เคลื่อนที่จะออกไปให้บริการแก่ประชาชนเป็นประจำทุกเดือน 

เช่น การฝึกอาชีพหลักและเสริมเพื่อเลี้ยงกบคอนโด การเพาะ

เลี้ยงไข่มดแดง การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด การปลูกไผ่ตรง การปลูก

ผักหวาน การเลี้ยงหมูหลุม การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน เป็นต้น   
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 ความยั่งยืนของศูนย์นำมาสู่การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลายคนลืม 

เช่น การตัดตุง การทำกรวย (สรวยไปวัด) มารื้อฟื้น โดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ที่ได้

ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเด็ก เยาวชนและคนรุ่นใหม่ที่สนใจ ทั้งผู้ให้การ 

ถ่ายถอดและผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาต่างรู้สึกตื่นเต้นเพราะปกติจะไม่มีใคร 

มาสอน สำหรบัการดำเนนิการของศนูยไ์ดร้บัความสนใจจากประชาชนเปน็อยา่งมาก

ถือได้ว่าประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก

ประชาชนอย่างแท้จริง 

2)  ด้านการให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของประชาชน 

 2.1)  ศูนย์คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและให้ความช่วยเหลือประชาชนทาง

กฎหมาย  นับได้ว่าเป็นการให้ความรู้และข้อเสนอแนะสำหรับ

ประชาชนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากปัจจุบันประชาชนได้เข้าไป 

มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายมากขึ้น และมักจะได้รับความเดือด

ร้อนเพราะความไม่รู้ การจัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและ

ให้ความเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้รับการเยียวยาช่วยเหลือ 

ได้รับคำแนะนำ พร้อมทั้งความรู้ด้านกฎหมายที่สามารถป้องกัน

ตนเองได้ ลดความเครียดจากปัญหาคดีความทางแพ่งลดลง 

และส่งเสริมให้ประชาชนรู้กฎหมายเพิ่มมากขึ้น 

 2.2) คณะกรรมการสภาที่ปรึกษา ในด้านการให้ข้อเสนอแนะในการ

แก้ปัญหาร่วมกันของประชาชน โดยมีคณะกรรมการสภาที่

ปรึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ในแต่ละด้านเป็นผู้ที่มี

ความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ และประสบการณ์ในด้านนั้นโดย

เฉพาะ ส่งผลให้แผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาของ

จังหวัดแพร่ ผ่านคณะกรรมการที่ปรึกษาเหล่านี้แล้วประชาชน

จะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากส่งผลให้การดำเนินโครงการ

ของส่วนราชการลดความซ้ำซ้อนลงในระดับหนึ่ง 
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   2.3) ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม (Social Assistance Center) การ

ดำเนินการของศูนย์ในลักษณะการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้

ที่พึ่ง ผู้พิการ ฐานะยากจน โดยศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จะให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

และส่งต่อให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป  การจัดตั้งศูนย์

ช่วยเหลือทางสังคมขึ้นมาทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ได้ทราบข้อมูลว่ามีผู้ประสบปัญหาเป็นจำนวนมาก การให้การ

ช่วยเหลือทำให้ประชาชนมีกำลังใจว่ายังมีคนดูแล องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนที่ไม่ได้

ทอดทิ้งพวกเขา ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้รับ

ข้อมูลเพื่อวางแผนในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

3)  ด้านการจัดกิจกรรมและเวทีสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

และแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1)  โครงการกิจกรรมลานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  

ประโยชน์และความยั่งยืนของศูนย์เครือข่ายฯ ด้านการจัด

กิจกรรมและเวทีสาธารณะ ณ ลานกิจกรรมองค์การบริหารส่วน

จังหวัดแพร่ เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชน

ในจังหวัดที่มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม ได้มี เวที

แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน 

และบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้เห็นถึงคุณค่า 

ความยั่งยืนของโครงการจึงมีมากโดยเฉพาะการอนุรักษ์ สืบสาน 

และบำรุงศิลปวัฒนธรรมเน้นกลุ่มเด็ก เยาวชนซึ่งจะเป็น

ประชากรที่มีคุณภาพของจังหวัดแพร่ต่อไป 

 3.2)  โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พบประชาชน โครงการ

ดังกล่าวได้เริ่มนำร่องที่อำเภอร้องกวางเป็นแห่งแรก และต่อมา

ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินกิจกรรมเป็น
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อย่างดี ประชาชนได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมและเวที

สาธารณะ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นใน

การพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดโครงการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดแพร่พบประชาชนได้มีบริการประชาชน เช่น บริการซ่อม

เครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมรถจักรยานยนต์ของวิทยาลัยเทคนิคแพร่ 

และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน บริการตัดผม ไดร์ผมของวิทยาลัย

สารพัดช่าง รับสมัครงานเคลื่อนที่ของสำนักงานจัดหางาน

จังหวัดแพร่ สาธิตการทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้าของธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การจำหน่ายสินค้าราคา

ป ร ะ ห ยั ด ข อ ง ส ำ นั ก ง า น พ า ณิ ช ย์ จั ง ห วั ด น อ ก จ า ก นี้ 

ยังมีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน แดนเซอร์ ทำอาหาร

พื้นเมือง ส้มตำลีลา สร้างทั้งความสนุกสนานและทำให้เกิด

ความสามัคคีในชุมชน   

ความสามารถในการถ่ายทอดบทเรียนให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น 

ความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่ได้รับรางวัลมากมาย และ

ได้รับการยกย่องว่ามีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และ

ประชาสังคม เพื่อเป็นการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นสามารถ 

เรียนรู้จากประสบการณ์ขององค์การบริหารส่วนแพร่ที่ได้ดำเนินการมาแล้วอย่าง

เป็นรูปธรรม  มีประเด็นที่ควรพิจารณาดังนี ้

1. การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน 

ตั้งแต่ขั้นเริ่มคิดริเริ่มเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิสัยทัศน์ (shared 

vision) เพื่อสร้างเป้าหมายร่วมกัน ทำให้เกิดการยอมรับและร่วมมือกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น   
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2.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยการจัดให้มีเวทีประชาคมใน

จังหวัดและเชิญผู้แทน มาร่วมรับทราบแนวคิด  มาเรียนรู้ร่วมกันค้นหาและกำหนด

เป้าหมายและทิศทางการดำเนินงาน เมื่อเกิดการเห็นชอบในหลักการแล้วมีการ 

จัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกัน ตามหลักการที่เน้นรูปแบบและวิธีการบริหาร

จัดการท้องถิ่นสมัยใหม่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สองแห่งได้มาตกลงร่วม

กันโดยสมัครใจเป็นวิธีการที่สามารถใช้ได้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ 

ทั้งนี้เพราะมีหลายหน่วยงานทั้งหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน

ท้องถิ่น การทำบันทึกลงนามร่วมกันเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนดำเนินงานที่

ชัดเจนและมีศูนย์เครือข่ายฯ สนับสนุนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมก่อให้เกิด

การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และ

ประชาชนเพิ่มมากขึ้น 

3. ภาวะผู้นำและบริหารภายในแบบบูรณาการ ภาวะผู้นำของผู้บริหาร

ท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ภาวะผู้นำฝ่ายการเมือง และผู้นำฝ่ายประจำ  

ภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นผู้ร่วมคิด รับฟังความ 

คิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่  

ส่งผลให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ตั้งแต่ขั้นเริ่มคิดริเริ่มเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิสัยทัศน์ 

(shared vision) เพื่อสร้างเป้าหมายร่วมกัน ทำให้เกิดการยอมรับและร่วมมือ 

ทุกภาคส่วน การบริหารงานแบบบูรณาการส่งเสริมเทคนิคและวิธีการทำงาน 

เป็นทีม สามารถสื่อสารและถ่ายทอดแนวคิดการดำเนินงานให้กับเครือข่ายอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี จนสามารถสร้างทีมงานและเกิดการเรียนรู้ร่วมกันของ 

ทีมงาน (team learning) จนทำให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.  ด้านการบริหารงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง

พัฒนาขีดความสามารถทางการคลัง และมีการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการ
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เก็บภาษีท้องถิ่นให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการงบประมาณ

มาใช้ดำเนินงานตามกรอบภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.  ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา

ชาวบ้าน เป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบความสำเร็จใน

การพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค้นหาและวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมและศักยภาพจากความหลากหลายทั้ งศิ ลปวัฒนธรรม 

สถาปัตยกรรม โบราณสถานและแหล่งธรรมชาติที่บริสุทธิ์งดงาม  วัฒนธรรม 

ประเพณี และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องให้ความ

สำคัญในการบริหารจัดการโดยใช้ทุนในท้องถิ่นเป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อน

กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นการสร้างความยั่งยืนด้านการ

อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ้าน  

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

ที่อยู่:  ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 

โทรศัพท์:  054-532-485-8 

เว็บไซต์: http://www.phraepao.go.th 

คณะผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553) 

นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ        นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

นายพิพัฒน์  ซื่อทรงธรรม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

นายปรีชา  สุขรอด  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 







บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 
ด ้า น ก า ร เ ส ร ิม ส ร ้า ง เ ค ร ือ ข ่า ย  ร ัฐ  เ อ ก ช น  แ ล ะ ป ร ะ ช า ส ัง ค ม 

3โครงการพัฒนาศักยภาพ 
อาสาสมัครสาธารณสุขและ 
เครือข่ายรวมพลังสร้างสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
อำนาจเจริญ 
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โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
และเครือข่ายรวมพลังสร้างสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ1 

ศุทธิกานต์ มีจั่น2 





บริบทและข้อมูลทั่วไปของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ 

อำนาจเจริญเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นับ

เป็นจังหวัดที่ 76 ของประเทศไทยอันเป็นผลมาจากการแยกอำเภอ

อำนาจเจริญ อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา อำเภอพนา 

อำเภอหัวตะพาน อำเภอเสนางคนิคม และกิ่งอำเภอลืออำนาจ (ปัจจุบันยกฐานะ

เป็นอำเภอลืออำนาจ) ออกจากการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี รวมกันขึ้นเป็น

จังหวัดอำนาจเจริญตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ.2536  

ด้านการปกครองได้แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 7 อำเภอ 56 ตำบล  

และ 607  หมู่บ้าน ส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยองค์การบริหาร 

 1  ศึกษาเพิ่มเติมจาก ศุทธิกานต์ มีจั่น, รายงานการวิจัยโครงการศึกษาวิจัยการบริหาร

งานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Best Practices) กรณีศึกษา โครงการ

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและเครือข่ายรวมพลังสร้างสุขภาพ องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2553) 

 2  อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 
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ส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 17 แห่งและองค์การ

บริหารส่วนตำบล 45 แห่ง 

ในส่วนขององค์การบริหารจังหวัดอำนาจเจริญนั้น ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 

1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 มีโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 ที่ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ในช่วงเวลานั้นมีฐานะเป็นนิติบุคคลก่อให้เกิดความสามารถในการทำนิติกรรมและ

แยกจากจังหวัดซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาค มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการส่วนจังหวัด

ภายในเขตจังหวัด  ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาล สุขาภิบาลและหน่วยการปกครองส่วน

ท้องถิ่นรูปแบบอื่น ๆ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร และได้

พัฒนาปรับเปลี่ยนไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540  

ในระยะเวลาต่อมาได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 

3) พ.ศ. 2546 จึงกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีที่มาจากการเลือกตั้ง

โดยตรงของประชาชน  

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญถือเป็นองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดขนาดเล็กเพราะมีพื้นที่เป็นอันดับที่ 60 ของประเทศ รวมไปถึงการมี

จำนวนประชากรและรายได้น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ กล่าวคือ ในปี 

พ.ศ. 2552 มีประชากรจำนวน 369,966 คน และจากรายงานข้อมูลของสำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2551 พบว่า 

จังหวัดอำนาจเจริญมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ตามราคาประจำปี 

จำนวน 12,555 ล้านบาท และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัว (Per capita GPP) 

31,800 บาท จัดเป็นอันดับที่ 74 ของประเทศ ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัด

นับถือศาสนาพุทธ มีเชื้อสายไทย - ลาวและกลุ่มอื่นๆ ได้แก่ คนไทยเชื้อสายจีน 

ชาวภูไทและญวน เป็นต้น 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจจังหวัดอำนาจเจริญ มีอัตราการขยายตัวของสาขา

การผลิตที่สำคัญคือการเกษตร โดยมีพื้นที่ร้อยละ 57 หรือจำนวน 1.14  ล้านไร่  
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ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทำนาและทำไร่ นอกจากนั้นเป็นการประกอบอาชีพด้านการ 

ค้าปลีก ค้าส่ง การศึกษาและการบริหารราชการแผ่นดิน ตามลำดับ ในขณะที่ด้าน

การสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญมีโรงพยาบาลของรัฐครอบคลุมทุกอำเภอ ส่วน

อัตรากำลังบุคลากรทางการแพทย์เมื่อเทียบกับระดับประเทศพบว่า ยังขาดแคลน

ในอัตราส่วนแพทย์ 1 คนต่อประชากร 8,020 คนและพยาบาล 1 คนต่อประชากร 

925 คน ตรงกันข้ามกับสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชน ที่มี

ประชาชนผู้มีสิทธิครอบคลุมถึงร้อยละ 99.21 ซึ่งถือว่าเกินกว่าเกณฑ์เป้าหมาย 

นอกจากนี้ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของจังหวัดอำนาจเจริญ (SWOT 

Analysis) จากการทำประชาคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ พบว่า 

จุดแข็ง (Strength) ที่สำคัญ คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งการแสดง

ความคิดเห็นและสนับสนุนให้ตัวแทนชุมชนเข้าไปเป็นตัวแทนในการบริหารงาน  

ส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นต่างๆ เพื่อสร้างให้เกิดความโปร่งใส ในขณะที่ด้านการศึกษามี 

สถานศึกษาเพิ่มมากขึ้นเพื่อขยายการศึกษาให้กับเยาวชนและมีองค์กรชุมชน 

เครือข่ายที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสภาพพื้นที่มีขนาดเล็กทำให้

สามารถพัฒนาได้อย่างทั่วถึง  

ด้านจุดอ่อน (Weakness) พบประเด็นปัญหาทางการเมืองที่มีการซื้อสิทธิ

ขายเสียงและเป็นการเมืองระบบอุปถัมภ์ อีกทั้งหน่วยงานเขตพื้นที่การศึกษายังไม่

ยอมรับการถ่ายโอนไปสู่การบริหารภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้

ทรัพยากรธรรมชาติยังไม่เอื้ออำนวยให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี รวม 

ไปถึงยังไม่มีงบประมาณเพียงพอต่อการพัฒนา ในขณะที่ปัจจัยด้านโอกาส 

(Opportunity) นั้น พบว่า องค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การเมืองการปกครอง  และได้มีการสนับสนุนให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับองค์กรภาครัฐและเอกชนมีความร่วมมือในการช่วย

แก้ปัญหาทั้งในด้านทุนการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ส่วนด้านภาวะ

คุกคาม (Threat) นั้น พบว่า การเมืองระดับชาติยังคงมีอิทธิพลในการครอบงำ
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การเมืองระดับท้องถิ่น รวมทั้งปัญหาในเรื่องขาดแคลนงบประมาณในการดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมตลอดจนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความ

ทันสมัยและเพียงพอกับนักเรียนนักศึกษายังเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การดำเนินการ

ต่างๆ เหล่านี้มีข้อจำกัดและยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร  



โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข 
และเครือข่ายรวมพลังสร้างสุขภาพ 

สภาพปัญหา สถานการณ์และพัฒนาการของเครือข่าย  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

จากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้นำสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นกลวิธีหลักใน

การพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ ภายใต้หลักการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการดูแลสุขภาพของตนเองในรูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

(อสม.) ในฐานะแกนนำด้านการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน โดย

ผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2520 ซึ่งถือได้ว่าเป็นกำลังสำคัญของกระทรวง

สาธารณสุขมานานกว่า 30 ปี ภายใต้บทบาทของการ“แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี 

ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน ดำรงตนเป็นตัวอย่าง  

ที่ดี” นั้น  

ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญได้ให้ความสำคัญ 

ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการ

พัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ประชาชน

ชาวจังหวัดอำนาจเจริญมีความ “อยู่ดี มีสุข” ที่ยึดคนเป็นหลัก มุ่งให้ประชาชน

และครอบครัวสามารถปรับตัวเพื่อไปสู่การพึ่งตนเองได้ ด้วยเงื่อนไขของการเป็น



��
บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 

ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีหน่วยงานในสังกัดทั้งระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน 

แต่มีกรอบภารกิจ อำนาจหน้าที่และยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงมีความจำเป็นต้องมี

การพัฒนาแกนนำและเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อันเป็นแกนนำภาคประชาชนที่มีโครงสร้างเครือข่าย

ครอบคลุมทุกพื้นที่และมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการเชื่อมโยงการพัฒนาด้าน

สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

การเติบโตขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ

หมู่บ้านเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ภายใต้การบริหารงานของ 

นายแพทย์ชัยพร ทองประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ  

ซึ่งประกอบอาชีพแพทย์และมีประสบการณ์ทางการเมืองในฐานะอดีตสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎร ทั้งยังมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมู่บ้าน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินการด้านการพัฒนาและการ 

ยกระดับความร่วมมือในระบบการให้บริการสาธารณสุขดำเนินไปได้เป็นอย่างดี 

จากฐานความเข้าใจในปัญหา บริบทของพื้นที่ รูปแบบกระบวนการต่างๆ และการ

ได้รับความเชื่อถือ ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดอำนาจเจริญมีอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมู่บ้าน จำนวนทั้งสิ้น 7,176  คน  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา

ศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของแกนนำเครือข่าย โดยได้สะท้อน 

ออกมาจากการดำเนินโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสา

สมัครสาธารณสุขและเครือข่ายรวมพลังสร้างสุขภาพ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

การแก้ไขปัญหาเฉพาะ เช่น การเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์โรคติดต่อ 

การจัดเวทีสมัชชาสุขภาพเพื่อแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของสมัชชาสุขภาพ

เฉพาะพื้นที่และเฉพาะประเด็น การจัดประชุมแกนนำเครือข่ายเพื่อการรณรงค์

ป้องกันและควบคุมโรค การจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพใน

ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายอาสาสมัคร
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สาธารณสุขในระดับต่าง ๆ ของจังหวัด ที่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและสามารถ

ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดังกล่าวร่วมกันได้ เป็นต้น  

ทั้งนี้ โครงการที่โดดเด่นและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการทำงานใน 

รูปแบบเครือข่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ คือ โครงการ 

“อำนาจเจริญแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง” อันเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ จัดกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพแกนนำสุขภาพในการดำเนินงานเมืองไทยเข้มแข็งระหว่างปีงบประมาณ 

2550-2552 และใน พ.ศ. 2553 รัฐบาลได้มีนโยบายปฏิบัติการเมืองไทยเข้มแข็ง 

เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นแกนนำสุขภาพได้รับความรู้และประสบการณ์ในการดำเนิน

งานตามนโยบายเมืองไทยเข้มแข็ง และรวมพลังในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน  

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ

หมู่บ้าน ได้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์และนวัตกรรมการดำเนินงาน

สร้างสุขภาพประชาชน รวมทั้งค้นหาหมู่บ้านต้นแบบด้านการจัดการสุขภาพ 

ในพืน้ที ่องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัอำนาจเจรญิจงึรว่มกบัภาคเีครอืขา่ยดา้นสขุภาพ

จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับ

อำเภอและระดับจังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข

และเครือข่ายรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อำนาจเจริญในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ 

ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยทุกแห่งในจังหวัด

อำนาจเจริญ ตลอดจนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เสนอ

โครงการร่วมกับประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  
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วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ 

     (1)  เพื่อให้แกนนำสุขภาพหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้รับ

ความรู้ และประสบการณ์ในการดำเนินงานสร้างสุขภาพ โดยการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และนวัตกรรมในระดับอำเภอ  

     (2) เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการถ่ายทอดแนวคิด และกระบวนการ

ทำงานแก่แกนนำสุขภาพหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

ดีเด่น นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรแกนนำ

สุขภาพหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นรากฐาน 

ในการสร้างสุขภาพประชาชน อันจะนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง เมืองไทย

แข็งแรง  

     (3)  เพื่อเป็นการค้นหาหมู่บ้านต้นแบบด้านการจัดการสุขภาพ เพื่อเป็น

แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ภายใต้พื้นที่ดำเนินการ  

7 อำเภอ 56 ตำบล 607 หมู่บ้าน 30 ชุมชน หมู่บ้านต้นแบบสุขภาพ 

1หมู่บ้านต่อ 1 อำเภอ 

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว นำไปสู่ผลที่คาดว่าจะได้รับในการดำเนินโครงการ 

โดยมุ่งเน้นผลที่แกนนำสุขภาพหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและ 

เครือข่ายได้มีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ โดยการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่รวมทั้งมี

ศักยภาพในการถ่ายทอดประสบการณ์หรือแนวคิด กระบวนการดำเนินงานและ

เป็นรากฐานในการรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง เมืองไทย

แข็งแรงต่อไป 

เป้าหมายและขั้นตอนการดำเนินงาน 

ในด้านการดำเนินงานได้มีการกำหนดเป้าหมายในแต่ละระดับ กล่าวคือ 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในระดับ
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อำเภอ ๆ ละ 1 ครั้ง รวม 7 ครั้งผู้เข้าร่วมคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

ทั้งสิ้นจำนวน 1,800 คน และการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานสร้าง

เสริมสุขภาพในระดับจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมคือ อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับอำเภอ 7 อำเภอ ๆ ละ 11 สาขา และผู้เกี่ยวข้อง รวม

จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 180 คน ตลอดจนมีการประกวดหมู่บ้านต้นแบบด้านการ

จัดการสุขภาพ จำนวน 7 หมู่บ้าน ใน 7 อำเภอ โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการ

ภายในปีงบประมาณ ซึ่งการดำเนินของโครงการนี้ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมประชุม

เชิงปฏิบัติการโดยมีปฏิทินการดำเนินงานตามปีงบประมาณ 2553 จำนวน

ประมาณการและจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจริงจำแนกตามพื้นที่ ภายใต้ขั้นตอน

การดำเนินงานดังต่อไปนี้  

(1)  จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

โดยเอกสารข้อเสนอโครงการมีองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ เป้าหมายทั้งในเชิงพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม วิธีการ

ดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการซึ่งกำหนดในแผนการ

จัดอบรม งบประมาณที่ใช้จ่ายในโครงการ โดยระบุแหล่งเงินและหมวดเงิน 

งบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน 

ตลอดจนผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(2)  ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการและกำหนดแนวทาง

ดำเนินการ ซึ่งโดยทั่วไปสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) และองค์การบริหาร

ส่วนตำบลจะร่วมกันดำเนินงานในฐานะเจ้าภาพหลักของการจัดโครงการหรือ

กิจกรรมในพื้นที่นั้นๆ โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะจัดหาวิทยากรในการให้

ความรู้เรื่องการจัดทำแผนชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข การสร้างความ

เข้าใจด้านสุขภาพและการป้องกันโรคตามความจำเป็นหรือสถานการณ์เร่งด่วน 

ในแต่ละพื้นที่ ในขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลอำนวยความสะดวกและให้

บริการแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจน

ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

(3)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานระดับอำเภอและระดับ

จังหวัด ตามแผนที่กำหนดไว้ 2 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 เป็นการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับอำเภอๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 

1 วัน และประกวดหมู่บ้านต้นแบบด้านการจัดการสุขภาพ ส่วนระดับที่ 2 เป็นการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพระดับจังหวัดและ

จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดหมู่บ้านต้นแบบด้านการจัดการสุขภาพระดับจังหวัด  

นอกจากนี้ ในด้านรูปแบบของการจัดกิจกรรมการบรรยายนั้น มีการจัด

วิทยากรผู้บรรยายจากผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขทั้งสาย

ชำนาญการและปฏิบัติการ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ ที่มีอยู่

ในพื้นที่หรือหน่วยงานระดับอำเภอนั้นๆ เป็นหลัก โดยได้แบ่งเนื้อหาหลักออกเป็น

ด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดทำแผนชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข โรค 

เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคเรื้อรัง โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนกและ 

โรคติดต่ออื่นๆ มะเร็งเต้านมและสมุนไพรพื้นบ้านต้านโรค สุขภาพจิตและยาเสพติด 

รวมทั้งการใช้ชุดทดสอบอาหารเบื้องต้นและการเลือกซื้ออาหารปลอดภัย ซึ่งการ

กำหนดเนื้อหาและรูปแบบของกิจกรรมการบรรยายตามที่ได้กล่าวมา ยังได้มีการ

สอดแทรกเนือ้หาเพือ่ใหอ้าสาสมคัรสาธารณสขุประจำหมูบ่า้นผูเ้ขา้อบรมไดม้คีวามรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด รวมไปถึงการกระตุ้นให้เข้ามา 

มีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขของจังหวัดที่นำไปสู่การสานต่อ

แนวทางการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งและเมืองไทยแข็งแรงด้วย 
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ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
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ภาพที่ 1 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข 

และเครือข่ายรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ จ.อำนาจเจริญ 











(4)  การประกวดหมู่บ้านต้นแบบด้านการจัดการสุขภาพในพื้นที่ เพื่อค้นหา

หมู่บ้านต้นแบบด้านการจัดการสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด โดยมีการกำหนดตัวชี้วัด

และเกณฑ์ในการให้คะแนน ตลอดจนมีกระบวนการหรือผลงานที่โดดเด่นด้านการ

จัดการสุขภาพจนเป็นที่ยอมรับ ซึ่งนอกจากจะเป็นการมอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติ

และสร้างกำลังใจในการทำงานแก่หมู่บ้านนั้นๆ แล้ว ยังสามารถนำมาเป็นแบบ

อย่างในการดำเนินงานด้านการจัดการสุขภาพให้แก่หมู่บ้านอื่นๆ ได้อีกด้วย ซึ่งผล

จากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกหมู่บ้านบริหารจัดการสุขภาพ ชุมชนเข้มแข็งและอาสา

สมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัดในสาขาต่างๆ อาทิ หมู่บ้านต้นแบบพึ่งตนเอง

อย่างยั่งยืน  หมู่บ้านต้นแบบสายใยรักครอบครัว หมู่บ้านหน้าบ้านสวย หมู่บ้าน

ต้นแบบการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและสวัสดิการชุมชน รวมทั้งหมู่บ้าน

ต้นแบบปลอดไข้เลือดออกและประชาคมตำบล เป็นต้น    

(5)  สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน เป็นการจัดทำ

รายงานในแต่ละอำเภอเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานโดยระบุเนื้อหาตั้งแต่สำเนา

โครงการ แผนการจัดอบรม สรุปผลการดำเนินงานรายตำบล สรุปผลการประเมิน

ความพึงพอใจและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุง

และพัฒนาการจัดกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและสนองตอบต่อความ
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(3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานระดับอําเภอและระดับจังหวัด ตามแผนที่
กําหนดไว 2 ระดับ ไดแก ระดับที่ 1 เปนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานสรางเสริม
สุขภาพระดับอําเภอ ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน และประกวดหมูบานตนแบบดานการจัดการสุขภาพ สวน
ระดับที่ 2 เปนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพระดับจังหวัดและจัด
พิธีมอบรางวัลการประกวดหมูบานตนแบบดานการจัดการสุขภาพระดับจังหวัด  

นอกจากนี้แลวในดานรูปแบบของการจัดกิจกรรมการบรรยายนั้น มีการจัดวิทยากรผูบรรยายจาก
ผูปฏิบัติงานในตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขทั้งสายชํานาญการและปฏิบัติการ เจาพนักงานทันต
สาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ ที่มีอยูในพ้ืนที่หรือหนวยงานระดับอําเภอนั้น ๆ เปนหลัก โดยไดแบง
เนื้อหาหลักออกเปนดานตางๆ ไดแก การจัดทําแผนชุมชนเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุข 
โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคเรื้อรัง โรคไขเลือดออก โรคไขหวัดนกและโรคติดตออ่ืนๆ มะเร็ง
เตานมและสมุนไพรพ้ืนบานตานโรค สุขภาพจิตและยาเสพติด รวมทั้งการใชชุดทดสอบอาหารเบ้ืองตน
และการเลือกซื้ออาหารปลอดภัย ซึ่งการกําหนดเนื้อหาและรูปแบบของกิจกรรมการบรรยายตามที่ได
กลาวมา ยังไดมีการสอดแทรกเนื้อหาเพ่ือใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานผูเขาอบรมไดมีความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด รวมไปถึงการกระตุนใหเขามามีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยูดีมีสุขของจังหวัดที่นําไปสูการสานตอแนวทางการพัฒนาชุมชนเขมแข็งและ
เมืองไทยแข็งแรงดวย 

 
ภาพท่ี 1 แสดงกิจกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข 

และเครือขายรวมพลังสรางเสริมสุขภาพ จ.อํานาจเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4) การประกวดหมูบานตนแบบดานการจัดการสุขภาพในพ้ืนที่ เพ่ือคนหาหมูบานตนแบบดาน
การจัดการสุขภาพดีเดนระดับจังหวัด โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑในการใหคะแนน ตลอดจนมี
กระบวนการหรือผลงานที่โดดเดนดานการจัดการสุขภาพจนเปนที่ยอมรับ ซึ่งนอกจากจะเปนการมอบ
รางวัลเพ่ือเปนเกียรติและสรางกําลังใจในการทํางานแกหมูบานนั้นๆ แลว ยังสามารถนํามาเปนแบบอยาง
ในการดําเนินงานดานการจัดการสุขภาพใหแกหมูบานอ่ืนๆ ไดอีกดวย ซึ่งผลจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูและนําเสนอผลงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเพ่ือคัดเลือกหมูบานบริหารจัดการ
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ต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาของผู้เข้าอบรม

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ 2552 ในภาพรวมจาก

การดำเนนิการในพืน้ที ่5 อำเภอ พบวา่ขอ้มลูความพงึพอใจอยูใ่นเกณฑด์มีากและด ี

ลักษณะการดำเนินงานของเครือข่าย 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทำหน้าที่รับผิดชอบการดูแล 

สุขภาพพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่คนละ 8–15 หลังคาเรือน ทุกคนเป็นสมาชิก

เครือข่ายครอบคลุมเต็มพื้นที่ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ถึงระดับจังหวัด 

โดยเครือข่ายทุกระดับมีการประสานงานเชื่อมโยงถึงกัน ซึ่งการดำเนินงานของ 

เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน กล่าวคือ  

 1) ด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้านแต่ละระดับ  

ได้มีการจัดแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับ

ตำบล และระดับหมู่บ้าน ซึ่งทุกระดับมีความเชื่อมโยงถึงกันครอบคลุมเต็มพื้นที่ 

ดังนี้  

(1)  ระดับจังหวัดมี 1 เครือข่าย คือ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด

อำนาจเจริญ สมาชิกประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกคนใน

พื้นที่จังหวัด   

(2)  ระดับอำเภอมีอำเภอละ 1 เครือข่าย รวมจำนวน 7 เครือข่าย คือ 

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขระดับอำเภอ สมาชิกประกอบด้วยอาสาสมัคร

สาธารณสุขทุกคนในพื้นที่อำเภอนั้น  
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(3)  ระดับตำบลมีตำบลละ 1 เครือข่าย รวมจำนวน 56 เครือข่าย คือ 

เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขระดับตำบล สมาชิกประกอบด้วยอาสาสมัคร

สาธารณสุขทุกคนในพื้นที่ตำบลนั้น  

(4)  ระดับหมู่บ้านมีหมู่บ้านและชุมชนละ 1 เครือข่าย รวมจำนวน 607 

เครือข่ายหมู่บ้านและ 30 เครือข่ายชุมชน สมาชิกประกอบด้วยอาสาสมัคร

สาธารณสุขทุกคนในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น  

ด้านรูปแบบและวิธีการดำเนินงานกำหนดให้มีการบริหารจัดการตาม 

รูปแบบคณะกรรมการที่เน้นการประสานความร่วมมือ โดยเครือข่ายอาสาสมัคร

สาธารณสุขทุกระดับมีคณะกรรมการบริหารเครือข่ายตั้งแต่อำเภอ ตำบลจนถึง

หมู่บ้าน กล่าวคือ ในระดับหมู่บ้านมีประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้าน ในเครือข่ายระดับตำบล มีประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ

หมู่บ้านเป็นคณะกรรมการบริหาร ส่วนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขระดับอำเภอ  

มีประธานเครือข่ายระดับตำบลเป็นคณะกรรมการ และในส่วนของชมรมอาสา

สมัครสาธารณสุขระดับจังหวัด มีประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเป็น

คณะกรรมการ  โดยผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานสาธารณสุขที่รับผิดชอบ

กำกับดูแลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ซึ่งเครือข่ายแต่ละระดับจะเป็น

ส่วนหนึ่งของเครือข่ายในระดับที่สูงขึ้นไป โดยมีโครงสร้างองค์กรเครือข่ายเชื่อมโยง

ถึงกันอย่างชัดเจน  มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันในด้านการ

พัฒนาศักยภาพรวมไปถึงการพัฒนาเครือข่ายให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง  

 2)  ด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัด ชมรมอาสาสมัครอาสาสมัครสาธารณสุขและหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง   

จากยุทธศาสตร์ “รวมพลังสร้างสุขภาพ เพื่อคนไทยแข็งแรง เมืองไทย

แข็งแรง” ที่มุ่งเน้นการใช้พื้นที่เป็นฐานสร้างกระบวนการเรียนรู้ สู่วิถีชุมชน โดยดึง
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เอาพลังทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนใน

พื้นที่ทุกระดับจากชุมชนสู่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ให้เข้ามามีส่วนร่วม

ดำเนินการภายใต้กระบวนการเรียนรู้และทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ ได้นำมา

สู่แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการ คือ การจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง  

3 ส่วนหลัก ได้แก่ คณะผู้บริหารและคณะทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

อำนาจเจริญ มีบทบาทหลักในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้าน 

งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่มีความจำเป็น ส่วนต่อมา คือ ผู้บริหารหรือผู้รับ

ผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และสำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) ทำหน้าที่ในการให้ความรู้และสนับสนุนข้อมูลทาง 

วิชาการ และในส่วนที่ 3 ซึ่งเป็นส่วนเชื่อมประสานระหว่างสองส่วนแรก คือ คณะ

กรรมการบริหารชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นฝ่ายปฏิบัติ

งานในพื้นที่ ซึ่งมีบทบาทในกระบวนการนโยบายตั้งแต่เสนอประเด็นปัญหา  

ให้ความเห็นเพื่อพิจารณาตัดสินใจจนถึงประเมินผลในการดำเนินงาน โดยภาคีทั้ง  

3 ส่วนจะร่วมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงบทบาท ภารกิจ ทิศทางการ

ดำเนินงาน เป้าหมายการพัฒนาภาคีเครือข่าย ตลอดจนร่วมกำหนดแนวทางการ 

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีอยู่ในทุกระดับ 

นอกเหนือจากการดำเนินงานของเครือข่ายที่อยู่ในรูปแบบของการประสาน

งานเพื่อปรึกษาหารือ หรือ กำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเพื่อประสิทธิผล

ในเชิงนโยบายแล้ว กล่าวได้ว่า การจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม

ศักยภาพและพัฒนาการทำงานของเครือข่ายเป็นภารกิจสำคัญ เนื่องมาจากในทาง

ปฏิบัติแล้ว การเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านไม่ได้มีภารกิจเฉพาะงาน

ด้านสาธารณสุขเท่านั้น แต่มักจะมีลักษณะของการเป็นสมาชิกของเครือข่ายหรือ

เป็นคณะทำงานให้กับส่วนงานด้านอื่นๆ ส่งผลทำให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ

หมู่บ้านเป็นแกนหลักและเป็นต้นแบบของอาสาสมัครหลากหลายด้าน อีกทั้งจาก

บริบทของพื้นที่ที่ผู้นำชุมชนตามธรรมชาติมีจำนวนและบทบาทที่ลดลงไป ทำให้

เกิดแนวคิดที่จะต้องส่งเสริมให้ผู้นำที่เป็นทางการมีศักยภาพและสามารถทำงาน

ร่วมกันได้มากยิ่งขึ้น  
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การระดมทรัพยากรและทรัพยากรที่ใช้ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญเน้นบทบาทของการเข้าไป “เสริม

ในส่วนที่ขาด” โดยสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ  

เป็นหลัก ซึ่งการระดมทรัพยากรมี 3 ด้านหลัก ได้แก่  

(1)  ด้านงบประมาณ  

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นองค์การบริหารส่วน

จังหวัดที่มีรายได้น้อยเป็นอันดับ 2 ของประเทศ แต่การมีงบประมาณน้อย ไม่ได้

เป็นปัญหาในการทำงานแบบเครือข่าย เนื่องจากเน้นการทำงานแบบประสาน 

ความร่วมมือ ด้วยการหารือกับเครือข่ายถึงการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ 

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดใช้แนวทางการอุดหนุน ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มเติม 

งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ แก่เครือข่ายเพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดี ทั้งใน

การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและเครือข่ายรวมพลัง

สร้างเสริมสุขภาพ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ดำเนินการและผู้เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่าย

ในการประชาสัมพันธ์รวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   

 นอกจากนี้แล้ว นโยบายการจัดสรรงบประมาณค่าป่วยการของอาสา

สมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านภายใต้โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมู่บ้านเชิงรุก ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการ

พิจารณาอนุมัติโครงการและสนับสนุนงบประมาณหมวดอุดหนุนเงินค่าป่วยการแก่

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาม

นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งนอกจากจะ

เป็นการสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการทำงานให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมู่บ้านแล้ว ยังถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในการสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ให้ปฏิบัติงานเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน การ

ดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและการเฝ้าระวังโรค 
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ในชุมชน ตลอดจนการสร้างกระแสการเคลื่อนไหวของประชาชนให้มีส่วนร่วม 

พัฒนาสุขภาพของชุมชน  

(2)  ด้านบุคลากร   

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญได้สนับสนุนบุคลากรในการ

ประสานงานเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ติดต่อสื่อสารให้แก่สมาชิกเครือข่าย โดยได้

กำหนดส่วนงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งการสร้างระบบพี่เลี้ยงเพื่อให้ 

คำปรึกษาและช่วยวางแผนงานหรือดำเนินการต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานราชการและ

แกนนำเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งทางแกนนำมีความเห็นว่าระบบ 

ดังกล่าวมีความสำคัญในการช่วยสนับสนุนให้การทำงานเป็นไปได้ด้วยดี โดย 

ภาคส่วนที่ทำหน้าที่พี่เลี้ยงที่สำคัญ คือ บุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

และอำเภอ จนถึงเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย เนื่องจากเป็นบุคลากรที่มีความใกล้ชิด

และอยู่ในพื้นที่ดำเนินงานของอาสาสมัคร  ในขณะเดียวกันการดำเนินกิจกรรมตาม

โครงการต่างๆ ได้มีการระดมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานสาธารณสุขและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่    

ภาพที่ 2 แสดงการร่วมกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จ.อำนาจเจริญ 

 

 

 





(3)  ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญได้ให้ความสำคัญ และ

สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรภาคประชาชน โดยอนุญาตให้ชมรมอาสาสมัคร
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ใกลชิดและอยูในพ้ืนที่ดําเนินงานของอาสาสมัคร  ในขณะเดียวกันการดําเนินกิจกรรมตามโครงการตางๆ 
ไดมีการระดมผูเขารวมโครงการทั้งจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานสาธารณสุขและเครือขาย
อาสาสมัครสาธารณสุขในแตละพ้ืนที่  

 
ภาพท่ี 2 แสดงการรวมกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จ.อํานาจเจริญ 

 
 
(3) ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก  
องคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญไดใหความสําคัญ และสนับสนุนการดําเนินงานของ

องคกรภาคประชาชน โดยอนุญาตใหชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญไดใชอาคาร
บางสวนเพ่ือเปนที่ทําการของชมรมอาสาสมัครอาสาสมัครสาธารณสุขซึ่งเปนประโยชนกับหลายฝาย 
กลาวคือ องคการบริหารสวนจังหวัดสามารถติดตามและประสานงานกับอาสาสมัครสาธารณสุขได
โดยสะดวกรวดเร็ว ในสวนของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญไดมีที่ทําการซึ่งเปน
ศูนยกลางในการประสานงานเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานสรางสุขภาพภาคประชาชน รวมไปถึงในสวน
ของประชาชนที่สามารถติดตอสอบถามและประสานงานกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขไดสะดวกมาก
ย่ิงข้ึน 

  
ผลสําเร็จในการดําเนินงาน 
สําหรับผลสําเร็จที่เกิดข้ึนนั้นสามารถจําแนกไดเปน 2 ระดับ คือ ผลสําเร็จอันเนื่องมาจากการ

ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและเครือขายรวมพลังสรางเสริมสุขภาพ และ
ผลสําเร็จของการพัฒนาเครือขายอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

1) ผลสําเร็จอันเน่ืองมาจากการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข 
และเครือขายรวมพลังสรางเสริมสุขภาพ 

จากการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและเครือขายรวมพลังสรางเสริม
สุขภาพ นอกจากเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในดานตางๆ ใหแกบุคคลที่เปนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานที่เขารวมโครงการแลว ยังกลาวไดวาโครงการดังกลาวกอใหเกิดผลสําเร็จที่สําคัญ               
2 ประการ ไดแก  
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สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญได้ใช้อาคารบางส่วนเพื่อเป็นที่ทำการของชมรม

อาสาสมัครอาสาสมัครสาธารณสุขซึ่งเป็นประโยชน์กับหลายฝ่าย กล่าวคือ องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสามารถติดตามและประสานงานกับอาสาสมัครสาธารณสุขได้

โดยสะดวกรวดเร็ว ในส่วนของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 

ได้มีที่ทำการซึ่งเป็นศูนย์กลางในการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน

สร้างสุขภาพภาคประชาชน รวมไปถึงในส่วนของประชาชนที่สามารถติดต่อ

สอบถามและประสานงานกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน 

สำหรับผลสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นสามารถจำแนกได้เป็น 2 ระดับ คือ ผลสำเร็จ

อันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและ

เครือข่ายรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ และผลสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายอาสา

สมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

 1) ผลสำเร็จอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข และเครือข่ายรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ 

จากการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและ 

เครือข่ายรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ นอกจากเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในด้าน

ต่างๆ ให้แก่บุคคลที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ

แล้ว ยังกล่าวได้ว่าโครงการดังกล่าวก่อให้เกิดผลสำเร็จที่สำคัญ 2 ประการ ได้แก่   

• การเสริมสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพในการทำงานของ

เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

 จากการแสดงความคิดเห็นของแกนนำเครือข่ายอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดอำนาจเจริญต่อโครงการได้สะท้อนให้เห็นถึง 
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การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกของการทำงานทั้งในฐานะอาสาสมัครและเครือข่าย 

เนื่องจากแต่เดิมเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านปฏิบัติงานและ

จำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน เช่น ศูนย์พัฒนาสุขภาพตำบล 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข เป็นต้น ส่งผลให้โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการมีความหลากหลาย 

อีกทั้งงานและกิจกรรมที่เครือข่ายมีความต้องการหรือริเริ่มในบางครั้งไม่สามารถ

ทำได้เต็มพื้นที่หรือครบถ้วนตามที่วางแผนไว้ โดยเฉพาะด้านงบประมาณที่มี 

ไม่เพียงพอ แต่เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนและ

ส่งเสริมการทำงานของเครือข่ายทั้งในด้านงบประมาณและการจัดทำแผนงานอย่าง

มีระบบ ได้ส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานโครงการ

และกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเต็มพื้นที่และสมบูรณ์มากขึ้น ประกอบกับการดำเนิน

การตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและเครือข่ายรวมพลัง

สร้างเสริมสุขภาพ ยังถือเป็นการเติมเต็มส่วนที่ขาดและพัฒนาศักยภาพของอาสา

สมัครสาธารณสุขในด้านความรู้ความเข้าใจในการให้บริการสาธารณสุขและการ

วางแผนงานอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้การเข้าร่วมโครงการและการประชุมร่วมกัน

ระหว่างอาสาสมัครในพื้นที่ต่างๆ ยังเป็นช่องทางหรือการสร้างโอกาสในการ

ประสานและขยายขอบข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายอาสาสมัคร

สาธารณสุขกับเครือข่ายอื่นๆ ที่มีอยู่ในจังหวัดอำนาจเจริญอีกด้วย  

 ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับ

ภาคีเครือข่าย ในฐานะผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ

หมู่บ้านซึ่งเป็นส่วนงานบริการอันเป็นกลไกดั้งเดิมของกระทรวงสาธารณสุข ส่งผล

ให้การดำเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีความ 

เข้มแข็งและต่อเนื่อง ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้สร้างความเชื่อมั่นและได้รับ

การยอมรับจากกระทรวงสาธารณสุข เห็นได้จากการได้รับรางวัลอาสาสมัคร

สาธารณสุขดีเด่นระดับชาติ 7 คน และดีเด่นระดับต่าง ๆ จากการประกวดอาสา

สมัครสาธารณสุขดีเด่น 10 สาขา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัคร
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สาธารณสุขประจำหมู่บ้านผู้มีผลงานดีเด่น ดังตารางที่ 1 ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็น 

ตัวชี้วัดสำคัญถึงศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของจังหวัด

อำนาจเจริญที่แม้เป็นจังหวัดขนาดเล็กแต่มีผู้ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง  

ตารางที่ 1  แสดงรายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 

ที่ได้รับรางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นในระดับต่างๆ

พ.ศ. ชื่อ-สกุล อำเภอ สาขาที่ได้รับรางวัล 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น  ระดับชาติ 

2547 นายรุ่งโรจน์  โฉมรักษ์ ลืออำนาจ - 

2547 นายวินัย  ทองศรี เมือง (เขตเมือง) - 

2547 นางคำจันทร์  ไชยขาว พนา สาขาการออกกำลังกาย 

2548 นายรุ่งฟ้า  บุญเจริญ หัวตะพาน   สาขาสุขภาพจิตในชุมชน 

2548 นางบุญเตรียม  กองทอง พนา สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 

2549 นายถาวร  กันยุตะ ปทุมราชวงศา สาขาการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก    

2550 นางอรดี  นวลอินทร์ พนา สาขาการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น  ระดับเขต 

2551 นางสุรีรัตน์  ราชชมภู ลืออำนาจ สาขาการป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน     

2551 นางอัมพร  เที่ยงเกต หัวตะพาน สาขาการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

2551 นางอำไพ  หนองหงอก เสนางคนิคม สาขาการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

2552 นางจิตตรา  โล่ห์คำ พนา สาขาอนามัยแม่และเด็ก 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น  ระดับภาค และรองชนะเลิศระดับชาติ 

2552 นางพุทธศรี  จุลจรูญ ลืออำนาจ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 
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 อีกทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญยังทำหน้าที่เป็นฝ่าย

ประสานงานและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ทำให้การทำงานของเครือข่าย

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีเป้าหมายและแนวทางการทำงานที่มีความ

ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งความโดดเด่นของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมู่บ้านของจังหวัดอำนาจเจริญก็คือ เมื่อมีงานสาธารณะ อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดอำนาจเจริญสามารถระดมสมาชิกอาสาสมัครใน

เครือข่ายได้อย่างรวดเร็วและมีจำนวนมาก ซึ่งกลยุทธ์ที่ได้มีการริเริ่มและนำไปใช้

อย่างแพร่หลาย คือ เมื่อมีการรวมตัวกันและก่อนที่จะมีการเริ่มทำกิจกรรมจะมีการ 

“ปรบมืออุดมการณ์”ซึ่งเป็นการสร้างสัญลักษณ์หรือส่งสัญญาณในการเรียกพลัง

หรือสร้างกำลังใจในการทำงานให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  

ซึ่งในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้นำกิจกรรมนี้ไปใช้เป็นแบบอย่างให้กับอาสา

สมัครสาธารณสุขทั่วประเทศ    

• การขยายผลการดำเนินงานการให้บริการสาธารณะด้านสาธารณสุข

ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญและเครือข่ายอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน   

 ผลจากโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

และเครือข่ายรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพทำให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ

หมู่บ้านของจังหวัดอำนาจเจริญได้รับการเสริมศักยภาพด้านความรู้และเพิ่มขีด

ความสามารถในการนำความรู้ไปปฏิบัติได้ดี ซึ่งอาสาสมัครเหล่านั้นสามารถต่อยอด

ความรู้และนำไปพัฒนาตัวเองไปเป็นอาสาสมัครงานด้านอื่นๆ เช่น การเป็นหมอดิน

อาสาหรือสามารถพัฒนาตัวเองไปทำงานด้านการเมืองเพื่ออาสาพัฒนาชุมชน 

บ้านเกิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหาร 

ส่วนตำบล ซึ่งในปัจจุบันจำนวนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลมากกว่าร้อยละ 

50 ของจังหวัดอำนาจเจริญเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและแนวโน้ม

ในอนาคตของอาสาสมัครเหล่านี้ ไม่ใช่เฉพาะการทำงานภายใต้นโยบายระดับ
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กระทรวงเท่านั้น แต่จำเป็นต้องปฏิบัติงานและมีส่วนร่วมต่อการกำหนดทิศทางและ

บทบาทของตนเองในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติภายใต้

แนวทางที่กำหนดหรือผลักดันโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่จะส่งผลให้มี

บทบาทและเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข ไปจนถึง

การสร้างความร่วมมือของประชาชนกับท้องถิ่นและการเป็นตัวแทนภาคประชาชน

ในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการบริหารงานท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี     

 2) ผลสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน 

การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ยังถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามา

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบ ร่วมดำเนินงานในรูปแบบของ 

ภาคประชาสังคมโดยพิจารณาได้จากผลความสำเร็จ 3 ประการ ดังนี้      

(1)  แกนนำและภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนมีศักยภาพในการ

ร่วมพัฒนาและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้  

เข้มแข็งมากขึ้น 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีภารกิจดำเนินการในภาพรวมรับผิดชอบ

พื้นที่ทั้งจังหวัด แต่ไม่มีหน่วยงานในสังกัดทั้งระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้านใน

การประสานการดำเนินงาน อีกทั้งมีบุคลากรน้อยไม่เพียงพอต่อภาระงาน ทำให้

การขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาต้องอาศัยแกนนำเครือข่ายประชา-

สังคม ดังนั้นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจึงถือว่าเป็นพันธมิตรที่มีความ

สำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ และยุทธศาสตร์

การพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ในด้านการทำแผน

ระดับท้องถิ่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญได้กำหนดแนวทางในการให้

มีตัวแทนจากทุกเครือข่ายภาคประชาสังคมในจังหวัดอำนาจเจริญที่กระจายอยู่ 
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ทุกอำเภอมาประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งเครือข่ายอาสาสมัคร

สาธารณสุขเป็นหนึ่งในเครือข่ายเหล่านี้ด้วย ลักษณะการดำเนินงานเช่นนี้ ส่งผลให้

นโยบาย แผนและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกับเครือข่าย

ต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกันใน

นโยบาย แผนและกิจกรรมเหล่านั้นได้มากยิ่งขึ้น   

(2)  การขยายขอบข่ายกิจกรรมและส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนิน

โครงการอื่นๆ  

 ความเข้มแข็งของการดำเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมู่บ้าน จังหวัดอำนาจเจริญที่มีการดำเนินงานครอบคลุมหลายหลังคาเรือน 

มีเครือข่ายโยงใยตั้งแต่ระดับจังหวัด ตำบล หมู่บ้าน ครัวเรือน ประกอบกับแนวคิด

เรื่องการกระจายอำนาจและนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เน้น

เรื่องการพัฒนาคนและสังคมเป็นหลัก ก่อให้เกิดการผลักดันอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมู่บ้านให้ขยายบทบาทเรื่องสุขอนามัยพื้นฐานไปสู่การส่งเสริมเรื่องสุขภาพ

อื่นๆ เช่น การลดอบายมุข การสร้างรายได้ การพัฒนาอาชีพ การส่งเสริมเศรษฐกิจ

พอเพียงและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมไปถึงการพัฒนาบทบาทในเชิงนโยบาย 

ได้แก่ การเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด การเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังโรคและปัญหาด้านสุขภาพในชุมชน 

การเป็นเครือข่ายในการรับเรื่องความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ติดตามการ

ดำเนินงานโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อให้เป็น

ไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เช่น ร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้าง เป็นต้น 

ซึ่งถือเป็นการนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้ามาเป็นตัวแทนดูแล 

ผลประโยชน์ให้แก่ประชาชน ส่งผลให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านไม่ได้

เป็นกลไกการทำงานรองรับภารกิจด้านสาธารณสุขแต่เพียงอย่างเดียว แต่มีบทบาท 

ในการนำเสนอนโยบายและประเมินผลการดำเนินนโยบายในด้านอื่นๆ ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย  
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(3)  การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนควบคู่กับการพัฒนา

ระบบสุขภาพ 

 ภายใต้การดำเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ

หมู่บ้าน ได้ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในการได้รับข้อมูล 

ข่าวสารที่ถูกต้อง สามารถเชื่อมโยงความผูกพันของคนในพื้นที่ เกิดกระบวนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยบูรณาการควบคู่กับการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยประชาชน

มสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็ รว่มสะทอ้นปญัหา รว่มวางแผน รว่มดำเนนิงาน

ร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในรูปแบบของภาคประชาสังคม ซึ่งจะนำไป

สู่การสร้างสำนึกความเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง อีกทั้งยังกล่าวได้ว่าผลสำเร็จของ

การดำเนินการของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขมีผลต่อประสิทธิผลในการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไปจนถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 

กล่าวคือ หากเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง จะมี

ผลโดยตรงต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ 

ที่จะมีการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประชาชนจะสามารถได้รับการ

บริการให้เกิดภาวะของการอยู่ดี มีสุขได้เป็นอย่างดีต่อไป  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินโครงการ 

ในการดำเนินงานตามกรอบภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดซึ่งรับผิดชอบครอบคลุมในภาพรวมทั้งจังหวัดนั้น ผลสำเร็จที่ได้จาก 

บทเรียนของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนั้น มีผลมาจากปัจจัย

สำคัญ 2 ประการ ได้แก่  

(1)  วิสัยทัศน์และศักยภาพในการแสวงหาความร่วมมือของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ เห็นความสำคัญของเครือข่ายอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  ในฐานะแกนนำภาคประชาชน ซึ่งมีความครอบคลุม

ทุกพื้นที่ได้มีการเชื่อมโยงการทำงานในลักษณะเครือข่ายอย่างเข้มแข็งให้เข้ามามี
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บทบาทและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญมีการประสานความร่วมมือในลักษณะไตรภาคี เพื่อร่วม 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย หน่วยงานราชการส่วน

ภูมิภาคทั้งทางการเกษตร สาธารณสุข พัฒนาสังคม ร่วมกับชมรมอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้านและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่เน้น 

รูปแบบการบริหารในการสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคม โดยเฉพาะในการ

ทำแผนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่มีตัวแทนจากเครือข่ายต่างๆ ในฐานะขบวนองค์กร

ชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ มาร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน ส่งผล

ให้การดำเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกระดับ 

มีทิศทางการดำเนินงานและดำเนินการอย่างบูรณาการร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ  

ได้มากขึ้น     

รวมไปถึงการผลักดันหรือส่งเสริมให้เกิดความผูกพันใกล้ชิดกันระหว่าง

ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญกับ

สมาชิกเครือข่าย ทั้งในฐานะผู้ประสานงานและพี่เลี้ยง ซึ่งข้าราชการประจำ

นอกจากทำหน้าที่ตามภารกิจแล้วยังต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์หรือคณะ

กรรมการศูนย์ต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดตั้งขึ้นมา สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้

เกิดผลสำเร็จภายใต้กระบวนการติดตามกำกับให้เป็นไปตามนโยบาย ซึ่งได้ถูก

ดำเนินการควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานที่ผู้บริหารเป็นผู้นำ

การเปลี่ยนแปลง เช่น การที่ผู้บริหารมาทำงานก่อนข้าราชการ และการสร้าง

มาตรฐานเวลาในการปฏิบัติงาน ภายใต้นโยบายให้หน่วยงานภายในสำนักงาน

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัอำนาจเจรญิเริม่ใหบ้รกิารประชาชนตัง้แต ่เวลา 08.00 น. 

เป็นต้นไป เพื่อเป็นตัวอย่างแก่หน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดอำนาจเจริญ      

(2)  ศักยภาพของแกนนำในระดับพื้นที่และการยอมรับของประชาชน

ที่ถือเป็นทุนทางสังคมซึ่งมีอยู่เดิมในการทำงานพื้นที่ ซึ่งมีความสามารถที่โดดเด่น

ในการประสานงาน รวมทั้งมีความเอาใจใส่ ให้ความสำคัญและมีความเป็นกันเอง

กับสมาชิกเครือข่าย ส่งผลให้การดำเนินการของเครือข่ายมีความเข้มแข็งและ 
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ขับเคลื่อนได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้แล้ว 

การยอมรับจากประชาชน ในฐานะที่อาสาสมัครเหล่านี้เป็นผู้เสียสละและมีจิต

อาสาในการให้บริการและช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เป็นปัจจัยสำคัญที่นำ

ไปสู่ความร่วมมือต่างๆ และทำให้การดำเนินงานของเครือข่ายสามารถสำเร็จได้ด้วย

ดี ดังจะเห็นได้จากการที่หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญรับ

ผิดชอบในการดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย มักใช้วิธีการติดต่อกับสมาชิกเครือข่าย

ผ่านแกนนำโดยการประสานงานทางโทรศัพท์ ซึ่งสามารถทำได้เนื่องจากเป็น

จังหวัดเล็กและมีจำนวนแกนนำที่เป็นประธานหรือหัวหน้ากลุ่มเครือข่ายไม่มากนัก

ทำให้การติดต่อสื่อสารทำได้สะดวก ซึ่งกลุ่มมวลชนในเครือข่ายก็จะมาร่วมงานตาม

กำหนดการที่แจ้งไป  

นอกจากนี้แล้ว การที่ผู้นำหรือแกนนำของเครือข่ายได้ร่วมเป็นคณะ

กรรมการหรือคณะทำงานในกระบวนการกำหนดนโยบายด้านสาธารณสุขระดับ

ประเทศ ในฐานะคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ของกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ทำให้สามารถนำประเด็นเนื้อหาหรือสาระสำคัญจาก

กระทรวง มาปรับหรือผลักดันการทำงานของเครือข่ายอาสาสมัครในจังหวัดให้มี

ความสอดคล้องกันและทำให้การดำเนินงานในการให้บริการสาธารณสุขร่วมกับ

พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสร้างความร่วมมือกันได้ง่ายขึ้น 

โดยมีจังหวัดอำนาจเจริญเป็นฐานสำคัญในการดำเนินงานและเป็นตัวแบบในการ

ปฏิบัติที่ดี      

อุปสรรคในการดำเนินโครงการและการแก้ไขปัญหา 

เบื้องหลังความสำเร็จของการดำเนินงานเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมู่บ้าน จังหวัดอำนาจเจริญมีอุปสรรคบางประการ ซึ่งอาจมีผลต่อการ 

ลดทอนความก้าวหน้าหรือระดับความสำเร็จของเครือข่าย ได้แก่  
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(1) การปรับตัวระหว่างภาคการเมือง ภาคราชการและภาคประชาชน  

 ด้วยความแตกต่างเชิงเป้าหมาย ลักษณะการทำงานและวัฒนธรรม

องค์กรภายในเครือข่ายระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ภาคการเมือง  

ภาคราชการในส่วนของข้าราชการ พนักงานของทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ

หน่วยราชการอื่นๆ และภาคประชาชน อาจนำไปสู่ปัญหาในการปรับตัว 2 ลักษณะ

สำคัญ กล่าวคือ  

 ลักษณะที่ 1 รูปแบบการทำงานที่ไม่สอดคล้องกัน อาทิ กระบวนการ

ดำเนินงานทางหนังสือราชการหรือการอนุมัติโครงการต่างๆ ที่ฝ่ายการเมืองสั่งการ 

และฝ่ายข้าราชการดำเนินการตามระเบียบราชการให้เป็นไปโดยถูกต้อง อาจมี

ความล่าช้าหรือไม่ทันต่อความคาดหวังหรือความต้องการของภาคประชาชน รวม

ไปถึงการเสนอโครงการของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ไม่สามารถได้รับการตอบรับ

ไปดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องมาจากเงื่อนไขที่ต้องสอดคล้องกับกรอบภารกิจของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น   

 ลักษณะที่ 2 ทัศนคติระหว่างกันอันเป็นผลมาจากบทบาทและ

สถานภาพตามวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งในบางครั้งเกิดปัญหาระหว่างการทำความ

เข้าใจระหว่างข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่และประชาชน กล่าวคือ ข้าราชการหรือ 

เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจบทบาทการทำงานแบบเครือข่ายอาจปฏิบัติต่ออาสาสมัคร

สาธารณสุขในฐานะลูกจ้างหรือลูกน้อง ซึ่งในบางครั้งมีการใช้คำสั่งหรือตำหนิ ส่งผล

ให้การสร้างระบบพี่เลี้ยงช่วยให้คำปรึกษาในการดำเนินงานบางครั้งประสบปัญหา

เรื่องการสร้างความผูกพันในการทำงานเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่ทำหน้าที่พี่เลี้ยงเป็น

คนรุ่นใหม่และยังขาดประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับมวลชน อาจส่งผลต่อการ

เคารพนับถือระหว่างเจ้าหน้าที่กับอาสาสมัคร  

 สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาในประเด็นเหล่านี้ พบว่า องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญได้ยึดหลักของการทำความเข้าใจโดยชี้แจงถึงเงื่อนไขหรือ
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ข้อจำกัดต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะพูดคุยกับตัวแทน

ภาคประชาชนให้เข้าใจถึงแนวคิด แนวปฏิบัติและผลที่คาดว่าจะได้รับก่อนที่จะมี

การดำเนินนโยบายหรือสั่งการใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ทั้งนี้

แนวปฏิบัติที่มีการดำเนินงานมา คือ การประชุมคณะกรรมการประสานงานภาค

ประชาชน ทุกวันจันทร์ในช่วงเช้า เวลา 9.00 – 12.00 น.เป็นประจำทุกสัปดาห์  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นการประชุม 

ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตัวแทน

องค์กรชุมชนต่างๆ และสื่อมวลชนในจังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งยังได้กำหนดแนวทาง

ในการประสานงานและแบ่งปันข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับ

หน่วยงานระดับต่างๆ ด้วยการกำหนดให้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ

ประสานงานจังหวัด ซึ่งเป็นส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับราชการส่วนกลางและภูมิภาคใน

วันจันทร์ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.รวมไปถึงการประสานงานกับท้องถิ่น

อื่นๆ ในจังหวัดอีก 64 แห่ง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ประสานงาน โดยมี

คณะกรรมการชุดต่างๆ ขึ้นมาทำงานและกำหนดกรอบภารกิจที่ชัดเจน รวมไปถึง

แนวปฏิบัติต่างๆ ที่นำไปสู่การทำงานที่เชื่อมโยงกัน  
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จังหวัดอีก 64 แหง ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูประสานงาน โดยมีคณะกรรมการชุดตางๆ ข้ึนมา
ทํางานและกําหนดกรอบภารกิจที่ชัดเจน รวมไปถึงแนวปฏิบัติตางๆ ที่นําไปสูการทํางานที่เชื่อมโยงกัน  

 

ภาพท่ี 3 แสดงภาพการประชุมคณะกรรมการประสานงานภาคประชาชน 
 

 
 
ดานการปรับตัวของภาคราชการนั้น ในสวนของสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดไดมีการ

พัฒนาแนวทางการทํางานใหสอดรับกับนโยบายของฝายการเมืองมากย่ิงข้ึน บนพ้ืนฐานของกฎ ระเบียบ
และเงื่อนไขทางกฎหมายตางๆ ที่ยังคงยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด อีกทั้งการกําหนดบุคลากรใหมีหนาที่
รับผิดชอบการทํางานรวมกับเครือขายที่ชัดเจน ทําใหบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่และเครือขายนั้นๆ มีความ
ใกลชิดกันและมีความเขาใจในปญหาหรือกระบวนการทํางานไดเปนอยางดี ทั้งยังเปนชองทางในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํางานระหวางกันไดดีย่ิงข้ึน   

 
(2) ความขัดแยงระหวางสมาชิกเครือขาย  
ภายใตความแตกตางในประเด็นปญหา ความตองการของสมาชิกเครือขายในแตละพ้ืนที่ และ

ความแตกตางทางความคิดในการวางแผนงานหรืออํานาจหนาที่ตามภารกิจระหวางภาคีตางๆ  รวมไป
ถึงการมีความรูความเขาใจที่แตกตางกันไป อาจนําไปสูปญหาขอขัดแยงในการประชุมรวมกันได ซึ่งการ
แกปญหาที่ผานมามี 2 แนวทางที่ดําเนินการควบคูกัน ไดแก ใชวิธีการปรึกษาหารือ โดยนําประเด็น
ปญหาหรือขอขัดแยงตางๆ มาแลกเปลี่ยนทางความคิด รวมกันแสดงความคิดเห็นและจัดลําดับ
ความสําคัญเพ่ือดําเนินการแกไขตอไป โดยดําเนินการรวมกับการจัดอบรมใหความรู ซึ่งทางชมรม
อาสาสมัครสาธารณสุขระดับจังหวัดไดมีการผลักดันใหสมาชิกเครือขายเขารวมหลักสูตรของกระทรวง
สาธารณสุข ไดแก หลักสูตรอาสาสมัครเพ่ือสังคม หลักสูตรพัฒนาแกนนําอาสาสมัครสาธารณสุขและ
หลักสูตรการจัดทําเสนทางเดินแผนยุทธศาสตร  นอกจากนี้ในสวนของการดําเนินการขององคการ
บริหารสวนจังหวัดไดมีการดําเนินการวิเคราะหถึงความเหมาะสมของแตละพ้ืนที่ เพ่ือใหเกิดการเรียนรู
รวมกันระหวางภาคสวนตางๆ ที่เก่ียวของ 
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 ด้านการปรับตัวของภาคราชการนั้น ในส่วนของสำนักปลัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดได้มีการพัฒนาแนวทางการทำงานให้สอดรับกับนโยบายของ

ฝ่ายการเมืองมากยิ่งขึ้น บนพื้นฐานของกฎ ระเบียบและเงื่อนไขทางกฎหมายต่างๆ 

ที่ยังคงยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อีกทั้งการกำหนดบุคลากรให้มีหน้าที่รับผิดชอบ

การทำงานร่วมกับเครือข่ายที่ชัดเจน ทำให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่และเครือข่าย

นั้นๆ มีความใกล้ชิดกันและมีความเข้าใจในปัญหาหรือกระบวนการทำงานได้เป็น

อย่างดี ทั้งยังเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานระหว่างกัน

ได้ดียิ่งขึ้น   

(2)  ความขัดแย้งระหว่างสมาชิกเครือข่าย  

 ภายใต้ความแตกต่างในประเด็นปัญหา ความต้องการของสมาชิก 

เครือข่ายในแต่ละพื้นที่ และความแตกต่างทางความคิดในการวางแผนงานหรือ

อำนาจหน้าที่ตามภารกิจระหว่างภาคีต่างๆ  รวมไปถึงการมีความรู้ความเข้าใจ 

ที่แตกต่างกันไป อาจนำไปสู่ปัญหาข้อขัดแย้งในการประชุมร่วมกันได้ ซึ่งการ 

แก้ปัญหาที่ผ่านมามี 2 แนวทางที่ดำเนินการควบคู่กัน ได้แก่ ใช้วิธีการปรึกษาหารือ 

โดยนำประเด็นปัญหาหรือข้อขัดแย้งต่างๆ มาแลกเปลี่ยนทางความคิด ร่วมกัน

แสดงความคิดเห็นและจัดลำดับความสำคัญเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป โดยดำเนิน

การรว่มกบัการจดัอบรมใหค้วามรู ้ซึง่ทางชมรมอาสาสมคัรสาธารณสขุระดบัจงัหวดั 

ไดม้กีารผลกัดนัใหส้มาชกิเครอืขา่ยเขา้รว่มหลกัสตูรของกระทรวงสาธารณสขุ ได้แก่ 

หลักสูตรอาสาสมัครเพื่อสังคม หลักสูตรพัฒนาแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขและ

หลกัสตูรการจดัทำเสน้ทางเดนิแผนยทุธศาสตร ์นอกจากนีใ้นสว่นของการดำเนนิการ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีการดำเนินการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของ

แต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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(3)  ปัจจัยทางเศรษฐกิจของสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมู่บ้าน  

 เนื่องจากประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ตลอดจน

อุปสรรคในการประกอบอาชีพ เช่น ในฤดูการทำนาหรือเก็บเกี่ยว ทำให้ไม่มีความ

พร้อมในการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครที่ต้องอุทิศเวลาในการให้บริการและทำงาน

สาธารณะ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการหาแนวทางใน

การลดระดับอุปสรรคเหล่านี้ด้วยการส่งเสริมภารกิจที่นอกเหนือจาก “6 อ.” ได้แก่ 

อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ อโรคยา อนามัยสิ่งแวดล้อมและอบายมุข โดยเพิ่ม 

อ.ที่ 7 ได้แก่ อาชีพ ซึ่งได้จัดการส่งเสริมอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อให้สมาชิกเครือข่าย

อาสาสมัครสาธารณสุขได้เพิ่มช่องทางและทักษะต่างๆ ในการประกอบอาชีพและ

หารายได้เพิ่มมากขึ้น   

ความยั่งยืนในการดำเนินโครงการ 

โดยทั่วไปความยั่งยืนในการทำงานของเครือข่ายนั้นย่อมขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์

และการดำเนินนโยบายของผู้บริหาร ตลอดจนความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบาย

ด้านการบริหารจัดการเครือข่ายเป็นสำคัญ แต่ยิ่งไปกว่านั้นแล้วยังต้องอาศัยปัจจัย

สำคัญ 3 ประการ ซึ่งควรนำมาใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการเครือข่ายของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่     

(1)  การจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ เอกชน ประชาสังคม  

 การจัดการและดำรงรักษาเครือข่ายไม่ได้เป็นเพียงความสัมพันธ์

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสมาชิกเครือข่ายที่เป็นภาคประชาชนเท่านั้น 

แต่ยังรวมไปถึงภาคส่วนอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในฐานะ 

ตัวแสดงที่มีบทบาทหรือภารกิจที่เข้ามาเกี่ยวข้องและการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายใตก้ารดำเนนิงานของเครอืขา่ยบนพืน้ฐานของความเชือ่ถอืไวว้างใจซึง่กนัและกนั
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อันจะนำไปสู่การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ โดยพื้นฐานเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ 

ต่อเมื่อลักษณะความสัมพันธ์ของภาคีแต่ละฝ่ายมีฐานะเป็นพันธมิตรในการดำเนิน

งานต่างๆ ร่วมกัน ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบยึดสายการบังคับบัญชาตามลำดับชั้น 

รวมไปถึงการปฏิบัติต่อกันแบบเจ้านาย-ลูกน้องที่เน้นการสั่งการ แต่เป็นความ

สัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ในฐานะภาคีหนึ่งของการทำงานอย่างเท่าเทียมที่มี

ความแตกต่างกันเพียงบทบาท อำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ หรือเป็น

ไปตามข้อตกลงร่วมกันภายในเครือข่าย อีกทั้งการจัดความสัมพันธ์เช่นนี้จะ

สนับสนุนให้เกิดการระดมทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพซึ่งมาจากสำนึกและความ

ตระหนักถึงการได้รับผลจากการดำเนินงานหรือการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ  

อันจะนำไปสู่การเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกขั้นตอนอย่างกว้างขวางและ

เต็มใจ     

(2)  การสื่อสาร 

 การสื่อสารไม่ใช่เพียงการติดต่อประชาสัมพันธ์หรือสร้างช่องทาง

กระบวนการรับรู้ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยงานภาครัฐให้

สมาชิกเครือข่ายหรือประชาชนทั่วไปทราบเท่านั้น แต่การสื่อสารยังหมายรวมถึง

เนื้อหาการปฏิบัติต่อกัน รวมไปถึงเทคนิควิธีการอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการสร้างความ

เข้าใจในมิติต่างๆ โดยเฉพาะวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานและมีมุมมองต่อการ 

มองเห็นเป้าหมายหรือผลที่ได้จากความสำเร็จในอนาคตร่วมกัน ตัวอย่างจาก

จังหวัดอำนาจเจริญชี้ให้เห็นว่า การสื่อสารที่ดีทั้งในด้านการรับสารโดยตรงจากผู้มี

อำนาจตัดสินใจหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานมาสู่สมาชิกเครือข่ายด้วยการ

แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นระหว่างผู้มีอำนาจตัดสินใจ ผู้รับผิดชอบในการ

ดำเนินงาน ผู้ปฏิบัติงานทั้งที่เป็นบุคลากรของรัฐและอาสาสมัครที่ดำเนินงาน 

ในพื้นที่ได้ก่อให้เกิดการกำหนดแนวทางดำเนินงานร่วมกัน ตลอดจนความเข้าใจใน 

ข้อจำกัดของแต่ละฝ่ายและร่วมกันแก้ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี   
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(3) การเสริมพลังด้านต่างๆ  

 การเสริมพลังหรือสร้างเสริมศักยภาพให้แก่ภาคีหรือภาคส่วนต่างๆ ใน

เครือข่ายเป็นสิ่งจำเป็นที่จะสร้างให้เกิดการทำงานของภาคส่วนต่างๆ ที่ต่างฝ่าย

ต่างมีความเข้มแข็ง และสามารถนำความเข้มแข็งนั้นๆ มาพัฒนาให้การดำเนินงาน

ของเครือข่ายในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น จาก

ตัวอย่างการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญได้ให้ความ

สำคัญกับการเสริมพลังใน 3 ด้าน ได้แก่  ด้านที่ 1 การสนับสนุนงบประมาณและ

สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น  ด้านที่ 2 การ 

ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำและสมาชิกเครือข่าย ตั้งแต่การให้บริการและ

ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย จนถึงความรู้ในเชิงกระบวนการนโยบายและด้านที่ 3 

เปน็การพฒันาแนวคดิ กระบวนทศันแ์ละรปูแบบการทำงานระหวา่งบคุลากรภาครฐั

และภาคประชาชน ซึ่งต้องอาศัยกลไกต่างๆ ให้เกิดการปรับตัวและยอมรับซึ่งกัน

และกันเพื่อให้สอดรับกับกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายที่เน้นการค้นหาต้นแบบ 

ในการนำมาถ่ายทอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันเป็นหนึ่งในลักษณะเด่น

ของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดอำนาจเจริญ 
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ภาพที่ 4 แสดงตัวแบบการบริหารจัดการเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

















ความสามารถในการถ่ายทอดบทเรียนให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น 

จากกรณีตัวอย่างที่ได้กล่าวมา อาจไม่ใช่การริเริ่มหรือสร้างสรรค์เครือข่าย

ขึ้นมาใหม่ แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งกรณีตัวอย่างได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงนวัตกรรมในการ

บริหารงานที่เน้นกระบวนการในการทำให้นโยบายนั้นๆ ได้รับผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ปัจจัยหลักที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ควรให้ความสำคัญต่อการนำ 

บทเรียนที่ได้ไปประยุกต์ใช้นั้นจำเป็นต้องผ่านการวิเคราะห์ศักยภาพองค์กรของ

ตนเองเพือ่พจิารณาถงึจดุแขง็ จดุออ่น การพจิารณาถงึขนาดพืน้ที ่จำนวนประชากร  

รวมทั้งเงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่เป็นทั้งอุปสรรคและโอกาสในการพัฒนา บุคลากร

ทั้งในด้านสัดส่วนจำนวนกับภารกิจงานที่รับผิดชอบและความรู้ความเชี่ยวชาญใน

ภารกิจที่มีความสนใจจะพัฒนาร่วมกับเครือข่าย ตลอดจนระดับของความแตกต่าง

19 
 

ผลที่ไดจากความสําเร็จในอนาคตรวมกัน ตัวอยางจากจังหวัดอํานาจเจริญชี้ใหเห็นวา การสื่อสารที่ดีทั้ง
ในดานการรับสารโดยตรงจากผูมีอํานาจตัดสินใจหรือผูรับผิดชอบในการดําเนินงานมาสูสมาชิกเครือขาย
ดวยการแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็นระหวางผูมีอํานาจตัดสินใจ ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
ผูปฏิบัติงานทั้งที่เปนบุคลากรของรัฐและอาสาสมัครที่ดําเนินงานในพ้ืนที่ไดกอใหเกิดการกําหนดแนวทาง
ดําเนินงานรวมกัน ตลอดจนความเขาใจในขอจํากัดของแตละฝายและรวมกันแกปญหาหรืออุปสรรค
ตางๆ ไดเปนอยางดี   

 
  (3)การเสริมพลังดานตางๆ  

การเสริมพลังหรือสรางเสริมศักยภาพใหแกภาคีหรือภาคสวนตางๆ ในเครือขายเปนสิ่งจําเปนที่จะ
สรางใหเกิดการทํางานของภาคสวนตางๆ ที่ตางฝายตางมีความเขมแข็ง และสามารถนําความเขมแข็ง
นั้นๆ มาพัฒนาใหการดําเนินงานของเครือขายในกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จไดมาก
ย่ิงข้ึน จากตัวอยางการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญไดใหความสําคัญกับการ
เสริมพลังใน 3 ดาน ไดแก  ดานที่ 1 การสนับสนุนงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น  ดานที่ 2 การฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนําและสมาชิกเครือขาย 
ตั้งแตการใหบริการและความรูดานสุขภาพอนามัย จนถึงความรูในเชิงกระบวนการนโยบายและดานที่ 3 
เปนการพัฒนาแนวคิด กระบวนทัศนและรูปแบบการทํางานระหวางบุคลากรภาครัฐและภาคประชาชน 

ซึ่งตองอาศัยกลไกตางๆ ใหเกิดการปรับตัวและยอมรับซึ่งกันและกันเพ่ือใหสอดรับกับกลยุทธการพัฒนา
เครือขายที่เนนการคนหาตนแบบในการนํามาถายทอดบทเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู อันเปนหนึ่งใน
ลักษณะเดนของเครือขายอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานจังหวัดอํานาจเจริญ 

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงตัวแบบการบริหารจัดการเครือขายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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หลากหลายทั้งในด้านเป้าหมายและผลประโยชน์ของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  

รวมทั้งความคิดทางการเมืองซึ่งถือเป็นประเด็นเปราะบางในสังคมไทยปัจจุบัน  

อันจะนำไปสู่การตัดสินใจเลือกดำเนินการสร้างและพัฒนาเครือข่ายในพื้นที่ความ

รับผิดชอบของตนเอง โดยตัวอย่างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ 

สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ได้ภายใต้

เงื่อนไขหลัก 2 ประการ ได้แก่         

(1)  พื้นฐานความพร้อมของเครือข่ายในพื้นที่ 

 ด้วยลักษณะพื้นฐานที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีอายุ 

การทำงานมาเป็นเวลานานมีอาสาสมัครอยู่ทั่วประเทศในทุกระดับตั้งแต่จังหวัด 

อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นต้นสังกัดที่กำหนด 

แนวนโยบายหลักในการทำงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญได้มีการ

พัฒนาและส่งเสริมการทำงานร่วมกันของอาสาสมัครเหล่านี้ ให้มีความเป็น 

เครือข่ายความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม และเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงถือเป็นการนำองค์กรหรือเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง

และมีการดำเนินการอยู่เดิมมาส่งเสริมและพัฒนาให้เข้ามามีบทบาทร่วมดำเนินการ

ในกิจกรรมหรือการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนในพื้นที่  ประกอบกับวัฒนธรรม

ของชุมชนท้องถิ่นที่เอื้อต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมี

น้ำใจและการมีจิตอาสาในการทำหน้าที่อาสาสมัครให้บริการสาธารณะซึ่งไม่มี 

ค่าเงินเดือนหรือค่าตอบแทนมากนัก ตลอดจนเขตพื้นที่จังหวัดที่มีขนาดเล็ก 

ซึ่งสะดวกต่อการประสานงานและการจัดกิจกรรมร่วมกัน ทำให้การยกระดับการ

ทำงานของอาสาสาสมัครสาธารณสุขเกิดขึ้นได้ด้วยดีและสามารถพัฒนาต่อยอด 

ไปสู่ภารกิจในด้านการให้บริการสาธารณะอื่นๆ ในพื้นที่ระดับชุมชนได้เป็นอย่างดี  
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(2)  ศักยภาพในการนำและพัฒนาเครือข่ายของผู้นำองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

 ประสบการณ์ทางวิชาชีพหรือความสนใจของผู้นำองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีความสำคัญต่อการกำหนดประเด็นการพัฒนา การให้บริการสาธารณะ 

รูปแบบและวิธีการพัฒนาเครือข่าย ตัวอย่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

อำนาจเจริญที่ผู้นำมีประสบการณ์ทางวิชาชีพแพทย์และมีประสบการณ์ด้านการ

บริการทางสาธารณสุข อันเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความเชี่ยวชาญในการทำงาน 

ที่สามารถสร้างความเชื่อถือให้แก่ฝ่ายปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดและอาสาสมัครในเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประกอบ

กับความโดดเด่นในเรื่องของการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ ในฐานะเป็นแผนที่ทาง

ความคิดและแผนงานในการทำงานภาพรวม ซึ่งส่งผลให้การกำหนดและดำเนิน

นโยบาย ตลอดจนแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ มีความชัดเจนและ

สอดคล้องกัน นอกจากนี้แล้วบทเรียนจากการทำงานของนายกองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในการทำงานขององค์กรท้องถิ่น

ระดับจังหวัดที่จำเป็นต้องสร้างพันธมิตรในการทำงานร่วมกัน เพื่อวิเคราะห์การ

ดำเนินงานและทำความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ  

โดยสรุป หากพิจารณาการดำเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมู่บ้าน จังหวัดอำนาจเจริญ จะพบข้อสังเกตบางประการ กล่าวคือ ในการ

ดำเนินการเพื่อสร้างเครือข่าย มีจุดเริ่มต้นมาจากการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าไป

มบีทบาทในการดแูลและรว่มจดัการตามภารกจิทีม่อียู ่โดยรปูแบบเครอืขา่ยทีเ่กดิขึน้

เป็นการผสมผสานกันในการดำเนินการให้บริการสาธารณะที่เน้นการดำเนินการ

ผ่านเครือข่ายและอาศัยองค์กรราชการร่วมดำเนินการ จะเห็นได้ว่า นับตั้งแต่การ

กำหนดแผนงาน การดำเนินกิจกรรมและการประเมินผลการทำงานได้ให้ความ

สำคัญกับการแสวงหาแนวร่วมจากภาคส่วนต่างๆ โดยไม่ผูกขาดเฉพาะหน่วยงานใด
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หน่วยงานหนึ่ง รวมไปถึงการผสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจ

เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลต่อการให้การบริการสาธารณะที่มีการบูรณาการได้มากยิ่งขึ้น   

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ 

ที่อยู่: ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000  

โทรศัพท์: 045-511027 

เว็บไซต์:  http://www.amnatpao.go.th 

คณะผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553) 

นายแพทย์ชัยพร  ทองประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

      อำนาจเจริญ 

นายวิชัย แสวงสุข    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

      อำนาจเจริญ 

นายสมหมาย  กอดแก้ว  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

      อำนาจเจริญ 
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4โครงการบ้านมั่นคง เทศบาลนครเชียงราย  
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
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ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

โครงการบ้านมั่นคง 
เทศบาลนครเชียงราย  
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ2 





บริบทและข้อมูลทั่วไปของเทศบาลนครเชียงราย 

เทศบาลนครเชียงรายตั้งอยู่เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอ

เมือง จังหวัดเชียงราย  ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองเชียงราย

ตาม “พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาล” ราชกิจจานุเบกษา 

เล่มที่ 52 หน้า 2092 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2478 มีพื้นที่ 10.2 ตาราง

กิโลเมตร และเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2538 เทศบาลได้รับการขยายเขตครั้งสุดท้าย

ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่ 24 กันยายน 

2538 ทำให้เขตเทศบาลขยายเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 6 เท่า โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 

60.85 ตารางกิโลเมตรและได้รับการประกาศยกฐานะเป็นเทศบาลนครเชียงราย

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 มีพื้นที่ประกอบ

 1  ศึกษาเพิ่มเติมจาก สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ, รายงานการวิจัยโครงการศึกษาวิจัยการ

บริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Best Practices) กรณีศึกษา 

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2553) 

 2  อาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย 
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ด้วยพื้นที่ของตำบลต่างๆ ทั้งหมด 4 ตำบล คือ ตำบลเวียงทั้งตำบล ตำบลรอบเวียง 

( หมู่ ที่ 1 - 2 6 ) ต ำบลริ มกก (บ า งส่ วน หมู่ ที่ 1 - 6 ) และตำบลสั นทร าย  

(บางส่วน หมู่ที่ 6 และ 13) เทศบาลนครเชียงรายประกอบด้วยชุมชน 61 ชุมชน  

มีลักษณะภูมิประเทศตั้งอยู่ในที่ราบสูงระหว่างภูเขา พื้นที่มีลักษณะรูปกระทะ  

มีแม่น้ำสายสำคัญ คือ แม่น้ำกกและแม่น้ำกรณ์ไหลผ่าน ซึ่งเอื้อต่อการประกอบ

อาชีพที่สำคัญต่าง ๆ ในเมืองเชียงราย เช่น ธุรกิจการบริการด้านการท่องเที่ยว  

การค้า การอุตสาหกรรม และการเกษตรกรรมของจังหวัดเชียงราย  

1) บริบททางการเมือง เทศบาลนครเชียงรายมีสมาชิกสภาเทศบาลซึ่ง 

มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนจำนวน 24 คน แบ่งออกเป็น 4 เขต  

ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ และควบคุมฝ่ายบริหารอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และ 

มีคณะผู้บริหาร ทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี 1 คน  

2)  บริบททางเศรษฐกิจ เนื่องจากเทศบาลนครเชียงรายตั้งอยู่ ใน

จุดศูนย์กลางของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นศูนย์กลางของความเจริญในทุกๆ ด้านของ

จังหวัดเชียงราย ทั้งด้านประชากร เศรษฐกิจ การค้า การคมนาคม ร้านอาหาร 

โรงแรม ตลาดสด พื้นที่ใจกลางเมืองจะเป็นบริเวณที่มีประชากรหนาแน่นซึ่งเป็นทั้ง

พื้นที่อยู่อาศัยและย่านพาณิชย์ นอกจากนี้ ยั งมีแหล่งท่องเที่ยวทางด้าน 

ศิลปวัฒนธรรม เช่น วัดวาอารามต่างๆ ไร่แม่ฟ้าหลวง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา  

 การที่จังหวัดเชียงรายมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนหลายประเทศส่งผลให้เกิดการรวมตัวกันภายใต้

กรอบความร่วมมือของโครงการ “สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ”ประกอบด้วย ไทย จีน 

พม่า และลาว ทำให้สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลขยายตัว  การประกอบ

อาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ คือ การค้าขาย  

3)  สภาพสังคม ประชากรในพื้นที่ ร้อยละ 90 นับถือศาสนาพุทธ 

เทศบาลนครเชียงรายดำเนินการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ โดยการ
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จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนได้ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของประเพณี

และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดเชียงราย คือ วัฒนธรรม

เชียงแสน และชาติพันธุ์ต่างๆ  

4)  การบริหารงานภายใน โครงสร้างส่วนราชการภายในเทศบาลนคร

เชียงราย ประกอบด้วย 7 หน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในเทศบาล คือ สำนัก 

ปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองวิชาการและแผนงาน กองสาธารณสุขและ 

สิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคมและสำนักการศึกษา และมีผู้บริหารสูงสุด คือ  

ปลัดเทศบาลนครเชียงราย  

5) ประชากรในพื้นที่ จากจำนวนชุมชนทั้ง 61 ชุมชน ข้อมูลจำนวน

ประชากรที่เทศบาลนครเชียงรายได้ทำการสำรวจและบันทึกไว้ ณ เดือนเมษายน 

พ.ศ. 2552 มจีำนวนประชากรทัง้สิน้ 67,176 คน แยกเปน็ชาย จำนวน 31,934 คน

หญิง 35,242 คน จำนวนครัวเรือน 20,825 ครัวเรือน จำนวนบ้าน 30,706 หลังคา

เรือน  



โครงการบ้านมั่นคง 

สภาพปัญหาและสถานการณ์ก่อนเริ่มดำเนินการ  

จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยตาม

โครงการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดระดับพื้นที่ จังหวัด

เชียงราย โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงราย สถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชน (พอช.) เครือข่ายองค์กรชุมชน และหน่วยงานระดับท้องถิ่น พบว่า สภาพ

ปัญหาและสถานการณ์ก่อนเริ่มโครงการ “บ้านมั่นคง” มีดังนี้ 
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 1)  การรับรู้และความเข้าใจของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งมองปัญหาของ

ตนเองมากกว่าปัญหาของส่วนรวม/ชุมชนและเป็นการมองปัญหา

เฉพาะหน้าเท่านั้น ทำให้การแก้ไขปัญหาชุมชนไม่เกิดความยั่งยืน 

 2)  ปัญหาเรื่องการบุกรุกที่ดินของรัฐและการบุกรุกทางน้ำของชุมชนจาก

บรรดานายทุนและผู้อยู่อาศัยที่ไร้ที่ทำกินเป็นสาเหตุให้เกิดความ 

ซ้ำซ้อนในการบริหารจัดการที่อยู่อาศัยของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 3)  ปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย ที่ดินและการพัฒนาพื้นที่จังหวัด

เชียงรายให้เป็นเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืนของหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบและสำรวจจำนวนครัวเรือน 

ที่แน่นอนได้ เนื่องด้วยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ให้เช่าทำกิน เช่น หอพัก 

และบ้านเช่า เป็นต้น 

 4)  ปัญหาความยากจนและปัญหาหนี้สินของคนในชุมชน เป็นสาเหตุหลัก

ที่ทำให้ประชาชนไม่สามารถจับจองที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง

ได้ เนื่องจากที่ดินมีราคาสูงและชาวบ้านมีรายได้ต่ำ  

 5)  ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ตลอดจนปัญหามลพิษ เนื่องจากชุมชน

ตั้งอยู่ในเขตเมือง และเป็นแหล่งในการประกอบอาชีพ รวมทั้งเป็น

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดชุมชนแออัดและมลพิษทางด้าน

สิ่งแวดล้อมตามมา อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถควบคุมและ

จัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 

 6)  ปัญหาความแตกต่างทางวัฒนธรรม เนื่องด้วยสภาพสังคมและ

เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินชีวิตในชุมชนเป็น

ลักษณะสังคมเดี่ยว ต่างคนต่างอยู่ มิได้สนใจในปัญหาชุมชนร่วมกัน 

ทำให้เกิดความยุ่งยากในการสร้างจิตสำนึกร่วมในการพัฒนาชุมชนของ

ตนเอง 

นอกจากนี้ยังพบว่า ในเขตเทศบาลนครเชียงรายมีชุมชนที่มีปัญหาด้านที่อยู่

อาศัย ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด จำนวน 2,643 หลังคาเรือน 



12�
บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 

ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

จำนวนประชากร 10,164 คน (ข้อมูลปี พ.ศ. 2547)  จำนวน 12 ชุมชน คือ ชุมชน

ป่าแดง ชุมชนทวีรัตน ์ชุมชนน้ำลัด ชุมชนเทิดพระเกียรต ิชุมชนดอยทอง ชุมชน 

วัดพระแก้ว ชุมชนดอยพระบาท ชุมชนเกาะทอง ชุมชนสันป่าก๊อ ชุมชน 

รอยพระพุทธบาท ชุมชนสันป่าก่อเหนือ และชุมชนราชเดชดำรง 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว 

เทศบาลนครเชียงรายได้ตระหนัก

ในปัญหาและเห็นความสำคัญอย่าง

ยิ่งที่จะต้องจัดระเบียบและจัดทำ

แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนให้

เป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่าง

ยั่ ง ยื น โ ดย เน้ นกระบวนการมี 

ส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหา

ท้องถิ่น จึงเป็นเหตุให้เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

(องค์การมหาชน: พอช.) ได้จัดทำโครงการ “บ้านมั่นคง”ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย สร้าง

เครือข่ายความร่วมมือเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย โดยเน้น

การทำงานร่วมกันเชิงบูรณาการในพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชน และสำรวจแนวทาง

ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาชุมชนแออัด ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่

ต่อไป 

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการทำงานจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน  

2 ชุด คือ คณะทำงานแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยเทศบาลนครเชียงรายและ 

คณะทำงานเครือข่ายบ้านมั่นคงเทศบาลนครเชียงราย ในดำเนินงานร่วมกับชุมชน

เพื่อแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของประชาชน และสำรวจแนวทางในการแก้ไขและ

ป้องกันปัญหาชุมชนแออัด ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ เนื่องจากจังหวัด

เชียงรายเป็นประตูการค้าสู่อนูภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  

3 
 

3) ปญหาความไมมั่นคงในที่อยูอาศัย ที่ดินและการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายใหเปนเมืองนา
อยู อยางย่ังยืนของหนวยงานภาครัฐและเอกชน ทําใหไมสามารถตรวจสอบและสํารวจ
จํานวนครัวเรือนที่แนนอนได เนื่องดวยพ้ืนที่ดังกลาวเปนพ้ืนที่ใหเชาทํากิน เชน หอพัก และ
บานเชา เปนตน 

4) ปญหาความยากจนและปญหาหนี้สินของคนในชุมชน เปนสาเหตุหลักที่ทําใหประชาชนไม
สามารถจับจองที่ดินใหเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองได เนื่องจากที่ดินมีราคาสูงและชาวบานมี
รายไดต่ํา  

5) ปญหาสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม ตลอดจนปญหามลพิษ เนื่องจากชุมชนตั้งอยูในเขตเมือง และ
เปนแหลงในการประกอบอาชีพ รวมทั้งเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สงผลใหเกิดชุมชน
แออัดและมลพิษทางดานสิ่งแวดลอมตามมา อีกทั้งหนวยงานที่เก่ียวของเกิดยุงยากตอการ
ควบคุมและจัดการสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ 

6) ปญหาความแตกตางทางวัฒนธรรม เนื่องดวยสภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว ทําใหการดําเนินชีวิตในชุมชนเปนลักษณะสังคมเด่ียว ตางคนตางอยู มิไดสนใจใน
ปญหาชุมชนรวมกัน ทําใหเกิดความยุงยากในโนมนาวและสรางจิตสํานึกรวมในการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง 

 
นอกจากนี้ยังพบวา ในเขตเทศบาลนครมีชุมชนที่มีปญหาดานที่อยูอาศัย ซึ่งเปนผูมีรายไดนอย

อาศัยอยูในชุมชนแออัด จํานวน 2,643 หลังคาเรือน จํานวนประชากร 10,164 คน (ขอมูลป พ.ศ. 2547)  
จํานวน 12 ชุมชน คือ ชุมชนปาแดง ชุมชนทวีรัตน ชุมชนน้ําลัด ชุมชนเทิดพระเกียรติ ชุมชนดอยทอง 
ชุมชนวัดพระแกว ชุมชนดอยพระบาท ชุมชนเกาะทอง ชุมชนสันปากอ ชุมชนรอยพระพุทธบาท ชุมชน
สันปากอเหนือ และชุมชนราชเดชดํารง 

 
 
จากสภาพปญหาดังกลาว เทศบาลนคร

เชียงรายไดตระหนักในปญหาและเห็นความสําคัญ
อยางย่ิงที่จะตองจัดระเบียบและจัดทําแผนพัฒนาที่อยู
อาศัยของชุมชนใหเปนเมืองนาอยู ชุมชนนาอยูอยาง
ย่ังยืนโดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนใน
การแกปญหาทองถิ่น จึงเปนเหตุใหเทศบาลนคร
เชี ยงรายร วม กับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
(องคการมหาชน: พอช.) ไดจัดทําโครงการ “บาน
มั่นคง” ข้ึน เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนดานที่อยู
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วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ 

การพัฒนาการกระบวนการบริหารงานตามหลักการเสริมสร้างเครือข่าย  

รัฐ เอกชน และประชาสังคม รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลนคร

เชียงรายที่มีต่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและชุมชนแออัดในเขตเทศบาล

นครเชียงราย ซึ่งเป็นปัญหาที่ให้ความสำคัญและถือเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการรีบ

เร่งแก้ไข โดยกำหนดเป็นเป้าหมายและนโยบายหลักของเทศบาลนครเชียงรายเพื่อ

ให้เกิดความชัดเจนของผู้ปฏิบัติในการลงพื้นที่ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา 

ที่อยู่อาศัยในชุมชนให้เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 

      1)  เพื่อสนับสนุนด้านนโยบายแผนการดำเนินงานจัดการแก้ไขและป้องกัน

ปัญหาชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่นคงในที่ดินและที่อยู่อาศัย 

การพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ  

  2)  เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามกระบวนการในโครงการ

บ้านมั่นคงเพื่อให้โอกาสชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง 

  3)  เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและที่อยู่อาศัยในชุมชนตามหลักเกณฑ์

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

เทศบาลนครเชียงรายได้ดำเนินการโครงการ “บ้านมั่นคง” ตั้งแต่ พ.ศ. 

2548 - 2552 โดยมีขั้นตอนการดำเนินการในหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความ

ต้องการและเงื่อนไขต่างๆ ของชุมชนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้ง

ภาครัฐและเอกชน ได้แก่ องค์กรชุมชน หน่วยงานระดับท้องถิ่นและสถาบันพัฒนา

องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน: พอช.) สำหรับขั้นตอนการดำเนินการโครงการ 

“บ้านมั่นคง” มีรูปแบบในการดำเนินงานดังนี ้

1)  การปรับปรุงชุมชนให้มั่นคงในที่เดิม (Slum Upgrading) เป็นการ

ปรับปรุงชุมชนเดิมให้มีสภาพดีขึ้น เพื่อคงรูปแบบชุมชนเดิมต่อไป โดยปรับปรุง 
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ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมในชุมชน และระบบสาธารณูปโภค เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต

ของชาวชุมชนให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงชุมชนในลักษณะนี้ก็ยังขาดความ

มั่นคงในที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยระยะยาว  

2)  การปรับผั งแปลงที่ ดินใหม่ โดยพยายามคงโครงสร้ าง เดิม 

(Reblocking) เป็นการปรับปรุงรูปแบบชุมชนเดิมให้มีผังและโครงสร้าง

สาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีขึ้น โดยอาจมีการปรับหรือรื้อย้ายบ้านบางส่วน และ

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ดีขึ้น การปรับผังที่ดินถือได้ว่าเป็นขั้นตอนการดำเนิน

งานที่การต่อเนื่องจากการพัฒนาแบบเดิม ทำให้ชุมชนไม่บอบช้ำเท่าไหร่ แต่ต้อง

เสียค่าที่ดินในกรณีเช่าที่ระยะยาวหรือซื้อที่สลัมเดิม แต่ชุมชนจะได้ความมั่นคง 

ในการอยู่อาศัย และสามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยของตนเองอย่างค่อยเป็นค่อยไป  

3)  การแบ่งปันที่ดิน (Land Sharing) เป็นรูปแบบไทยๆ คือ เมื่อ

เจ้าของที่ดินต้องการนำที่ดินไปใช้ ก็เกิดการประสานประโยชน์ระหว่างชุมชนและ

เจ้าของที่ดิน โดยเจ้าของที่ให้เช่าหรือขายที่บางส่วนให้ชุมชนในราคาถูก แลกกับ

การใช้ประโยชน์จากที่ดินส่วนที่เหลือ ทำให้ชุมชนมีความมั่นคงในระยะยาวหรือมี

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน เกิดการปรับผัง มีการก่อสร้างและพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกันของ

ชุมชนใหม่  

4)  การก่อสร้างรูปแบบใหม่ในที่เดิม (Reconstruction) เป็นการ 

รื้อย้ายภายในบริเวณเดิมจากจุดหนึ่งไปอยู่อีกจุดหนึ่ง แล้วให้สัญญาเช่าระยะยาว 

เมื่อชุมชนมีโอกาส มีความมั่นคงชาวบ้านก็พร้อมที่จะลงทุน เห็นภาพการ

เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ซึ่งการรื้อย้ายและสร้างชุมชนใหม่ที่อยู่ในบริเวณเดิมทำให้

ชุมชนยังคงสามารถอยู่ใกล้บริเวณชุมชนเดิมและแหล่งงานไม่ต้องปรับตัวมากโดย

ชุมชนต้องก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ทั้งหมด และมีความมั่นคงโดยการเช่าที่ระยะยาว  

5)  การรื้อย้ายชุมชนออก ไปอยู่ในที่ใหม่ การรื้อย้ายชุมชนใหม่มีข้อดี 

ที่ชุมชนได้ความมั่นคง แต่ทำให้ชุมชนต้องอยู่ไกลจากชุมชนเดิม ไกลจากแหล่งงาน 



บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 

ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

1�2

สถานศึกษา เสียค่าเดินทางเพิ่มต้องสร้างชีวิตและสังคมใหม่ เกิดภาระค่าใช้จ่าย

ค่อนข้างสูงในการซื้อที่ดินและก่อสร้างบ้าน แต่ชาวบ้านมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและการ

อยู่อาศัย สามารถพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนใหม่ได้เต็มที่ 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เทศบาลดำเนินโครงการด้วยการชี้แจงทำความ

เข้าใจ ให้ความรู้และลงมือปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ

ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และสิทธิที่พึงมีพึงได้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  

รวมทั้งแนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในชุมชนให้กับประชาชน 

ทั้งภายในระดับครัวเรือน ระดับตำบลและระดับเครือข่าย 

สำหรับการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงนั้น มีการแต่งตั้งคณะทำงาน 

แต่ละระดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาของผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งการแต่งตั้งคณะทำงานจะคลอบคลุมทุก

ภาคส่วนและทุกระดับ เช่น การแต่งตั้งคณะทำงานโครงการบ้านมั่นคงไทยเข้มแข็ง

ภาคเหนือ  คณะทำงานโครงการบ้านมั่นคงไทยจังหวัดเชียงราย  คณะทำงาน

โครงการบ้านมั่นคงไทยของเทศบาลนครเชียงราย และผู้นำเครือข่ายบ้านมั่นคง

เมืองเชียงราย ซึ่งคณะทำงานของภาคประชาชนในชุมชนจะส่งผู้แทนจากแต่ละ

ชุมชนๆ ละ 4 คน เข้ามาเป็นคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเมืองเชียงราย 

ปัจจุบันเครือข่ายบ้านมั่นคงเชียงรายได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยไปแล้ว  

7 ชุมชน จาก 37 ชุมชนที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ได้แก่ ชุมชนรอยพระพุทธบาท 

ชุมชนดอยพระบาท ชุมชนสันป่าก่อเหนือ ชุมชนราชเดชดำรง ชุมชนวัดพระแก้ว 

ชุมชนดอยทอง และอบต.เมืองพาน ซึ่งแผนการขับเคลื่อนในปี พ.ศ.2553 เพื่อให้

เกิดความต่อเนื่องและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ซึ่งเทศบาลนครเชียงราย

ได้กำหนดไว้ในแผนแม่บทปี 2553 โดยมีรายละเอียดของโครงการต่อเนื่องดังนี้ 

 1)  การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยใน

เขตเทศบาลนครเชียงราย  

 2)  การสำรวจที่ดินสาธารณะในชุมชน เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาที่ดินใน

รูปแบบโฉนดชุมชน  
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 3)  ส่งเสริมงานสวัสดิการชุมชน  

 4)  ส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์เพื่อการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย  

 5)  การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานเครือข่ายฯ เพื่อช่วยยกระดับศูนย์การ

เรียนรู้สู่งานวิจัยการพัฒนาที่อยู่อาศัย รวมทั้งการติดตาม ประเมินผล

และส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี  

 6)  การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน  

 7)  การพัฒนาโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  

ลักษณะการดำเนินงานของเครือข่าย 

เทศบาลนครเชียงรายได้ใช้การบริหารงานแบบเครือข่าย ภายใต้ลักษณะ

การทำงานที่เน้น “กระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ นำความสุขสู่

ชุมชน” โดยเชิญชวนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการพัฒนา 

“บ้านมั่นคง” ให้เกิดความยั่งยืนและประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีตั้งแต่หน่วยงานระดับชาติ ระดับภูมิภาค 

ระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น ที่จะต้องส่งตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน

ของการดำเนินงาน ในการดำเนินการโครงการ “บ้านมั่นคง”พบว่ามีหน่วยงาน

ภาคี/ภาคส่วนต่างเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานดังนี้  

1)  องค์กรชุมชน ทั้งระดับชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนถือเป็นกลไก

หลักในการทำงานและการจัดการ ทั้งนี้เพราะชุมชนเป็นเจ้าของปัญหาและรับรู้ถึง

ความต้องการของตนเอง จึงถือว่าสำคัญอย่างยิ่งในการดึงชุมชนมาเป็นแนวร่วมใน

การกำหนดแผนงาน การดำเนินงาน การติดตามประเมินผลการพัฒนาโครงการ 

“บ้านมั่นคง” ของเทศบาลนครเชียงรายให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

2)  หน่วยงานระดับท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลนครเชียงราย องค์กรพัฒนา

เอกชน นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐและเอกชนในท้องถิ่น 

อาทิ ราชพัสดุ การไฟฟ้า การประปา เป็นต้น เป็นหน่วยงานหลักที่จะมีส่วนร่วม 
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พัฒนา สนับสนุนส่งเสริม และแก้ปัญหาร่วมกับองค์กรชุมชน ตลอดจนเชื่อมโยง

การพัฒนาที่อยู่อาศัยไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ ในท้องถิ่นร่วมกัน  

3)  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน: พอช.) เป็นหน่วยงาน 

ส่วนกลางที่มีบทบาทส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยการให้เกิดการทำงานร่วมกัน 

ในแต่ละเมืองอย่างเป็นขบวนการ โดยเชื่อมโยงให้เกิดขบวนการเรียนรู้ ส่งเสริม 

ให้เกิดกลไกการทำงานร่วมกันอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องถาวร อีกทั้งเป็น 

หน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมงบประมาณมาจากรัฐมาสู่ชุมชน  

นอกจากการบริหารเครือข่าย

กับหน่วยงานภายนอกแล้ว เทศบาล

นครเชียงรายยังได้เน้นการทำงานเชิง

บู รณาการภาย ในหน่ ว ย ง านของ

เทศบาลอีกด้ วย ซึ่ งมีลั กษณะการ

ทำงานที่เน้น “การมีส่วนร่วม ต่อเนื่อง

และเชื่อมโยง” โดยเริ่มต้นจากการ 

บู รณาการหน่ ว ย ง านภาย ในของ

เทศบาลนครเชียงราย ซึ่งแต่ละหน่วย-

งานจะต้องนำโครงการและกิจกรรม

ของแต่ละหน่วยงานมาร่วมด้วยช่วยกันระดมความคิด ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน

การทำงาน การตัดสินใจ การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งทีมงานต้องมีความรู้ ความ

เข้าใจและสามารถเข้าถึงประชาชนได้ รวมทั้งมีการตรวจติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้คุ้มค่าไม่ว่าจะเป็น

ทรัพยากรบุคคล วิธีการและการดำเนินงานและงบประมาณ โดยมีการประสาน 

การทำงานของหน่วยงานที่เน้น “การมีส่วนร่วม ต่อเนื่องและเชื่อมโยง” ระหว่าง

กองวิชาการและแผนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคมและ

สำนักปลัดเทศบาล ซึ่งลักษณะการทำงานที่โดดเด่นของหน่วยงาน คือ การระดม

ความคิดเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคนิคและวิธีการงานในการลงพื้นที่
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เชื่อมโยงใหเกิดขบวนการเรียนรู สงเสริมใหเกิดกลไกการทํางานรวมกันอยางกวางขวางและตอเนื่อง
ถาวรอีกทั้งเปนหนวยงานที่สนับสนุนและสงเสริมงบประมาณมาจากรัฐมาสูชุมชน  

  
นอกจากการบริหารเครือขายกับหนวยงาน

ภายนอกแลว เทศบาลนครเชียงรายยังไดเนนการ
ทํางานเชิงบูรณาการภายในหนวยงานของเทศบาล
อีกดวย ซึ่งมีลักษณะการทํางานที่เนน “การมีสวน
รวม ตอเน่ืองและเชื่อมโยง””โดยเริ่มตนจากการบูร
ณาการหนวยงานภายในของเทศบาลนครเชียงราย 
ซึ่งแตละหนวยงานจะตองนําโครงการและกิจกรรม
ของแตละหนวยงานมารวมดวยช วยกันระดม
ความคิด ตั้งแตข้ันตอนการวางแผนการทํางาน การ
ตัดสินใจ การลงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ซึ่งทีมงานตองมีความรู ความเขาใจและสามารถเขาถึงประชาชนได 
รวมทั้งมีการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกัน ตลอดจนการใชทรัพยากรรวมกันให
คุมคาไมวาจะเปนทรัพยากรบุคคล วิธีการและการดําเนินงานและงบประมาณ โดยมีการประสานการ
ทํางานของหนวยงานที่เนน “การมีสวนรวม ตอเน่ืองและเชื่อมโยง” ระหวางกองวิชาการและ
แผนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองสวัสดิการสังคมและสํานักปลัดเทศบาล ซึ่งลักษณะการ
ทํางานที่โดดเดนของหนวยงาน คือ การระดมความคิดเพ่ือการแลกเปลี่ยนองคความรู เทคนิคและวิธีการ
งานในการลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่มุงผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยมีการกําหนดเปาหมายและ
ตัวชี้วัดที่ชัดเจนอยางเปนระบบและตอเนื่องที่สามารถวัดและตรวจสอบผลการประเมินตามตัวชี้วัดได 
ตั้งแตกระบวนการสํารวจความตองการของชุมชน วิเคราะหนโยบายและแผน งานวิจัยและ
ประเมินผล  การเผยแพรวิชาการและการประชาสัมพันธผลสําเร็จของโครงการ  รวมทั้งการสาธารณสุข
และการอนามัยสิ่งแวดลอมเก่ียวกับการจัดการและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติการเฝาระวัง 
ติดตาม ตรวจสอบและดํารงไวซึ่งสภาวะแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการดํารงชีพของประชาชน ตลอดจน
การจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาชุมชน เชน โครงการบานทองถิ่นไทยเทิดไทองคราชัน โครงการ
พัฒนาหมูบาน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการเมืองนาอยู เปนตน 

 
การระดมทรัพยากรและทรัพยากรที่ใช 

  การระดมทรัพยากรและการใชทรัพยากรรวมกันในการดําเนินโครงการ “บานมั่นคง” ไดรับการ
สนับสนุนและสงเสริมจากหนวยงานของรัฐและหนวยงานทองถิ่น ตลอดจนสถาบันการศึกษาใหความ
รวมมือทั้งทางดานวิชาการและสนับสนุนที่ดินและงบประมาณ รวมทั้งวัสดุและอุปกรณเพ่ือการพัฒนาที่
อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยผูดอยโอกาสและการพัฒนาความมั่นคงที่อยูอาศัยของคนจนในชุมชน
แออัด 
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 ผลสําเร็จในการดําเนินงาน 
 ผลสําเร็จจากการดําเนินโครงการ “บานมั่นคง” มีดังนี้ 
  1) ประชาชนมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง (มีบานและ
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน) จํานวน 96 ราย 
  2) ชุมชนรอยพระพุทธบาทไดมีการจัดสรรพ้ืนที่
สวนกลางเพ่ือสาธารณประโยชนของชุมชน 
  3) ชุมชนที่เขารวมโครงการมีความมั่นคงในดานที่อยู
อาศัย สามารถบริหารจัดการปญหาความขัดแยงเก่ียวกับที่อยู
อาศัยและที่ดินในชุมชนของตนเองได 
  4) ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เชน 
การลงแรงเพ่ือชวยสรางบานในชุมชน การสรางบานโดยอาศัยภูมิปญญาทองถิ่นและมีชางชุมชนในการ
การกอสรางบาน 
  5) ชุมชนเกิดความรูรัก รูสามัคคี เพ่ือที่จะรวมมือรวมใจในการสรางชุมชนของตนเองใหมีความ
เขมแข็ง 
  6) ชุมชนเกิดการพัฒนาความมั่นคงในที่อยูอาศัยของคนจนในชุมชนแออัด ที่สามารถแกปญหา
การอยูอาศัยไดตรงจุด ตรงกับความตองการของชุมชน โดยการรวมคิด รวมทํา รวมพลังของชุมชน ซึ่ง
จะสามารถแกไขปญหาที่อยูอาศัยของครัวเรือนได 431 ครัวเรือน จากจํานวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนสันปา
กอเหนือ ชุมชนสันปากอเหนือ ชุมชนราชเดชดํารง และชุมชนวัดพระแกว   
  7) เกิดแนวทางใหมในการแกไขปญหาที่อยูอาศัยอยางเปนระบบของเมืองตาง ๆ ทั้งจังหวัด
เชียงราย โดยจะมีการเริ่มกระบวนการใน 13 ชุมชนที่ตองการเขารวมโครงการ ซึ่งจะทําใหเกิดการแกไข
ปญหาที่ตรงกับความตองการ โดยการใชทรัพยากรทองถิ่นไดคุมคา เปนประโยชนสูงสุดภายใตการรวม
คิด รวมทํา รวมแรงและรวมใจของแตละเมือง แตละทองถิ่น ประสานกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจสังคม 
และเมืองนาอยูของจังหวัดเชียงรายตอไป  
  8) เกิดการแกไขปญหาคนจนในเมืองอยางเปนรูปธรรม โดยสงเสริมและสนับสนุนใหคนจนมี
ความมั่นคงในสิทธิการอยูอาศัย สามารถดําเนินชีวิตอยางมีเกียรติและมีศักด์ิศรี  เนื่องจากการแกไข
ปญหาความมั่นคงในที่อยูอาศัยนี้จะดําเนินการพรอมกับการพัฒนาดานเครษฐกิจ สังคม สวัสดิการ 
สิ่งแวดลอมของชุมชน จะทําใหเกิดรูปธรรมการแกไขปญหาคนจนที่ตอเนื่อง เชื่อมโยงและสัมพันธกับ
โครงสรางปญหาอยางแทจริง  
  9) เกิดความรูและประสบการณที่จะขยายผลไปสูการแกไขปญหาความมั่นคงในที่อยูอาศัยของ 
คนจนในชุมชนโดยกระบวนการทองถิ่น ซึ่งจะสงผลตอความเปนชุมชนนาอยู เมืองนาอยูตอไป  
 
 ปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินโครงการ 
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ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

ปฏิบัติงานที่มุ่งผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยมีการกำหนดเป้าหมายและ 

ตัวชี้วัดที่ชัดเจนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องที่สามารถวัดและตรวจสอบผลการ

ประเมินตามตัวชี้วัดได้ ตั้งแต่กระบวนการสำรวจความต้องการของชุมชน วิเคราะห์

นโยบายและแผน งานวิจัยและประเมินผล การเผยแพร่วิชาการและการ

ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของโครงการ รวมทั้งการสาธารณสุขและการอนามัย 

สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติการ 

เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบและดำรงไว้ซึ่งสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการ

ดำรงชีพของประชาชน ตลอดจนการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาชุมชน เช่น 

โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตาม 

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการเมืองน่าอยู่ เป็นต้น 

การระดมทรัพยากรและทรัพยากรที่ใช้ 

การระดมทรัพยากรและการใช้ทรัพยากร

ร่วมกันในการดำเนินโครงการ “บ้านมั่นคง”

ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงาน

ของรัฐและหน่วยงานท้องถิ่น ตลอดจนสถาบัน

การศึกษาให้ความร่วมมือทั้งทางด้านวิชาการ

และสนับสนุนที่ดินและงบประมาณ รวมทั้งวัสดุ

และอุปกรณ์เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มี

รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสและการพัฒนาความ

มั่นคงที่อยู่อาศัยของคนจนในชุมชนแออัด 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน 

ผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการ “บ้านมั่นคง” มีดังนี ้
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เชื่อมโยงใหเกิดขบวนการเรียนรู สงเสริมใหเกิดกลไกการทํางานรวมกันอยางกวางขวางและตอเนื่อง
ถาวรอีกทั้งเปนหนวยงานที่สนับสนุนและสงเสริมงบประมาณมาจากรัฐมาสูชุมชน  

  
นอกจากการบริหารเครือขายกับหนวยงาน

ภายนอกแลว เทศบาลนครเชียงรายยังไดเนนการ
ทํางานเชิงบูรณาการภายในหนวยงานของเทศบาล
อีกดวย ซึ่งมีลักษณะการทํางานที่เนน “การมีสวน
รวม ตอเน่ืองและเชื่อมโยง””โดยเริ่มตนจากการบูร
ณาการหนวยงานภายในของเทศบาลนครเชียงราย 
ซึ่งแตละหนวยงานจะตองนําโครงการและกิจกรรม
ของแตละหนวยงานมารวมดวยช วยกันระดม
ความคิด ตั้งแตข้ันตอนการวางแผนการทํางาน การ
ตัดสินใจ การลงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ซึ่งทีมงานตองมีความรู ความเขาใจและสามารถเขาถึงประชาชนได 
รวมทั้งมีการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกัน ตลอดจนการใชทรัพยากรรวมกันให
คุมคาไมวาจะเปนทรัพยากรบุคคล วิธีการและการดําเนินงานและงบประมาณ โดยมีการประสานการ
ทํางานของหนวยงานที่เนน “การมีสวนรวม ตอเน่ืองและเชื่อมโยง” ระหวางกองวิชาการและ
แผนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองสวัสดิการสังคมและสํานักปลัดเทศบาล ซึ่งลักษณะการ
ทํางานที่โดดเดนของหนวยงาน คือ การระดมความคิดเพ่ือการแลกเปลี่ยนองคความรู เทคนิคและวิธีการ
งานในการลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่มุงผลสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยมีการกําหนดเปาหมายและ
ตัวชี้วัดที่ชัดเจนอยางเปนระบบและตอเนื่องที่สามารถวัดและตรวจสอบผลการประเมินตามตัวชี้วัดได 
ตั้งแตกระบวนการสํารวจความตองการของชุมชน วิเคราะหนโยบายและแผน งานวิจัยและ
ประเมินผล  การเผยแพรวิชาการและการประชาสัมพันธผลสําเร็จของโครงการ  รวมทั้งการสาธารณสุข
และการอนามัยสิ่งแวดลอมเก่ียวกับการจัดการและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติการเฝาระวัง 
ติดตาม ตรวจสอบและดํารงไวซึ่งสภาวะแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการดํารงชีพของประชาชน ตลอดจน
การจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาชุมชน เชน โครงการบานทองถิ่นไทยเทิดไทองคราชัน โครงการ
พัฒนาหมูบาน/ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการเมืองนาอยู เปนตน 

 
การระดมทรัพยากรและทรัพยากรที่ใช 

  การระดมทรัพยากรและการใชทรัพยากรรวมกันในการดําเนินโครงการ “บานมั่นคง” ไดรับการ
สนับสนุนและสงเสริมจากหนวยงานของรัฐและหนวยงานทองถิ่น ตลอดจนสถาบันการศึกษาใหความ
รวมมือทั้งทางดานวิชาการและสนับสนุนที่ดินและงบประมาณ รวมทั้งวัสดุและอุปกรณเพ่ือการพัฒนาที่
อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยผูดอยโอกาสและการพัฒนาความมั่นคงที่อยูอาศัยของคนจนในชุมชน
แออัด 
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 ผลสําเร็จในการดําเนินงาน 
 ผลสําเร็จจากการดําเนินโครงการ “บานมั่นคง” มีดังนี้ 
  1) ประชาชนมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง (มีบานและ
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน) จํานวน 96 ราย 
  2) ชุมชนรอยพระพุทธบาทไดมีการจัดสรรพ้ืนที่
สวนกลางเพ่ือสาธารณประโยชนของชุมชน 
  3) ชุมชนที่เขารวมโครงการมีความมั่นคงในดานที่อยู
อาศัย สามารถบริหารจัดการปญหาความขัดแยงเก่ียวกับที่อยู
อาศัยและที่ดินในชุมชนของตนเองได 
  4) ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เชน 
การลงแรงเพ่ือชวยสรางบานในชุมชน การสรางบานโดยอาศัยภูมิปญญาทองถิ่นและมีชางชุมชนในการ
การกอสรางบาน 
  5) ชุมชนเกิดความรูรัก รูสามัคคี เพ่ือที่จะรวมมือรวมใจในการสรางชุมชนของตนเองใหมีความ
เขมแข็ง 
  6) ชุมชนเกิดการพัฒนาความมั่นคงในที่อยูอาศัยของคนจนในชุมชนแออัด ที่สามารถแกปญหา
การอยูอาศัยไดตรงจุด ตรงกับความตองการของชุมชน โดยการรวมคิด รวมทํา รวมพลังของชุมชน ซึ่ง
จะสามารถแกไขปญหาที่อยูอาศัยของครัวเรือนได 431 ครัวเรือน จากจํานวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนสันปา
กอเหนือ ชุมชนสันปากอเหนือ ชุมชนราชเดชดํารง และชุมชนวัดพระแกว   
  7) เกิดแนวทางใหมในการแกไขปญหาที่อยูอาศัยอยางเปนระบบของเมืองตาง ๆ ทั้งจังหวัด
เชียงราย โดยจะมีการเริ่มกระบวนการใน 13 ชุมชนที่ตองการเขารวมโครงการ ซึ่งจะทําใหเกิดการแกไข
ปญหาที่ตรงกับความตองการ โดยการใชทรัพยากรทองถิ่นไดคุมคา เปนประโยชนสูงสุดภายใตการรวม
คิด รวมทํา รวมแรงและรวมใจของแตละเมือง แตละทองถิ่น ประสานกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจสังคม 
และเมืองนาอยูของจังหวัดเชียงรายตอไป  
  8) เกิดการแกไขปญหาคนจนในเมืองอยางเปนรูปธรรม โดยสงเสริมและสนับสนุนใหคนจนมี
ความมั่นคงในสิทธิการอยูอาศัย สามารถดําเนินชีวิตอยางมีเกียรติและมีศักด์ิศรี  เนื่องจากการแกไข
ปญหาความมั่นคงในที่อยูอาศัยนี้จะดําเนินการพรอมกับการพัฒนาดานเครษฐกิจ สังคม สวัสดิการ 
สิ่งแวดลอมของชุมชน จะทําใหเกิดรูปธรรมการแกไขปญหาคนจนที่ตอเนื่อง เชื่อมโยงและสัมพันธกับ
โครงสรางปญหาอยางแทจริง  
  9) เกิดความรูและประสบการณที่จะขยายผลไปสูการแกไขปญหาความมั่นคงในที่อยูอาศัยของ 
คนจนในชุมชนโดยกระบวนการทองถิ่น ซึ่งจะสงผลตอความเปนชุมชนนาอยู เมืองนาอยูตอไป  
 
 ปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินโครงการ 
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ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
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 1)  ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง (มีบ้านและกรรมสิทธิ์ในที่ดิน) 

จำนวน 96 ราย 

 2)  ชุมชนรอยพระพุทธบาทได้มีการจัดสรรพื้ นที่ ส่ วนกลาง เพื่ อ

สาธารณประโยชน์ของชุมชน 

  3)  ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความมั่นคงในด้านที่อยู่อาศัย สามารถ

บริหารจัดการปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและที่ดินในชุมชน

ของตนเองได ้

  4)  ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เช่น การลงแรงเพื่อช่วย

สร้างบ้านในชุมชน การสร้างบ้านโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีช่าง

ชุมชนในการการก่อสร้างบ้าน 

  5)  ชุมชนเกิดความรู้รัก รู้สามัคคี เพื่อที่จะร่วมมือร่วมใจในการสร้างชุมชน

ของตนเองให้มีความเข้มแข็ง 

  6)  ชุมชนเกิดการพัฒนาความมั่นคงในที่อยู่อาศัยของคนจนในชุมชน

แออัดที่สามารถแก้ปัญหาการอยู่อาศัยได้ตรงจุด ตรงกับความต้องการ

ของชุมชน โดยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพลังของชุมชน ซึ่งจะสามารถ

แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของครัวเรือนได้ 431 ครัวเรือน จากจำนวน  

4 ชุมชน คือ ชุมชนสันป่าก่อเหนือ ชุมชนสันป่าก่อเหนือ ชุมชน 

ราชเดชดำรง และชุมชนวัดพระแก้ว   

  7)  เกิดแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบของเมือง

ต่าง ๆ ทั้งจังหวัดเชียงราย โดยจะมีการเริ่มกระบวนการใน 13 ชุมชน

ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ตรงกับ

ความต้องการ โดยการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นได้คุ้มค่า เป็นประโยชน์

สูงสุดภายใต้การร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแรงและร่วมใจของแต่ละเมือง 

แต่ละท้องถิ่น ประสานกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคม และเมือง 

น่าอยู่ของจังหวัดเชียงรายต่อไป  

  8)  เกิดการแก้ไขปัญหาคนจนในเมืองอย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมและ

สนับสนุนให้คนจนมีความมั่นคงในสิทธิการอยู่อาศัย สามารถดำเนิน
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ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

ชีวิตอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี เนื่องจากการแก้ไขปัญหาความมั่นคง

ในที่อยู่อาศัยนี้จะดำเนินการพร้อมกับการพัฒนาด้านเครษฐกิจ สังคม 

สวัสดิการ สิ่งแวดล้อมของชุมชน จะทำให้เกิดรูปธรรมการแก้ไขปัญหา

คนจนที่ต่อเนื่อง เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับโครงสร้างปัญหาอย่างแท้จริง  

  9)  เกิดความรู้และประสบการณ์ที่จะขยายผลไปสู่การแก้ไขปัญหาความ

มั่นคงในที่อยู่อาศัยของ คนจนในชุมชนโดยกระบวนการท้องถิ่น ซึ่งจะ

ส่งผลต่อความเป็นชุมชนน่าอยู่ เมืองน่าอยู่ต่อไป  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินโครงการ 

สำหรับปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้การดำเนินโครงการ “บ้านมั่งคง”

ของเทศบาลนครเชียงราย สามารถดำเนินการจนสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง

ไว้ได้นั้น มีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ดังนี้ 

1.  ความเมตตาและเอื้ออาทรของเจ้าของที่ดินที่มีความผูกพันกับทาง

ชุมชน จึงให้การสนับสนุนที่ดินอย่างเต็มที่ เป็นปัจจัยสำคัญลำดับแรกที่ทำให้ 

ชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายสามารถดำเนินการโครงการ “บ้านมั่นคง”

จนสำเร็จลงด้วยความยั่งยืน 

2.  ความสามัคคีและความพร้อมเพรียงของชุมชน ที่มีความตื่นตัว มีความ

มุ่งมั่น และมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและ

มีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน 

3.  ผู้นำ/ผู้บริหารของเทศบาลนครเชียงรายและแกนนำองค์การชุมชน 

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ เข้าใจงาน และมีความเสียสละใน

การทำงานเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง ทำให้การขับเคลื่อนงานดำเนินไปด้วยความ

เรียบร้อย พร้อมทั้งช่วยรณรงค์ ทำความเข้าใจ และลงมือปฏิบัติให้เห็นถึงแนวทาง

ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของประชาชนอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะการทำให้
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เห็นว่าปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็น

ปัญหาเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญและรีบเร่งป้องกันและแก้ไขปัญหา 

เพราะผลกระทบของปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยจะส่งผลกระทบต่อร่างกายและ

จิตใจของประชาชน และยังส่งผลกระทบต่อการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและ 

สิ่งแวดล้อมในสังคมและประเทศ  

4. การสนับสนุนของหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน  

เครือข่ายองค์กรชุนชนเมืองเชียงราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพัฒนาองค์กร

ชมุชน (องคก์ารมหาชน) หรอื พอช. ซึง่เปน็หนว่ยงานลำดบัแรกๆ ทีเ่ขา้มาสนบัสนนุ

ผลักดันกระบวนการของชุมชน จนทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและประสบความ

สำเร็จในการดำเนินงาน 

อุปสรรคในการดำเนินโครงการและการแก้ไขปัญหา 

1)  สถานการณ์ความต้องการของชุมชนในการขอสินเชื่อบ้านมั่นคงเพิ่ม  

มีแนวทางในแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยสนับสนุนการรวมกลุ่มก่อตั้งกองทุน 

ออมทรัพย์ ด้วยการระดมทุนของชุมชนร่วมกับการจัดสรรกองทุนของเทศบาลนคร

เชียงรายในโครงการบ้านมั่นคงเพื่อต่อยอดโครงการบ้านมั่นคงอย่างยั่งยืน เช่น  

กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน 

2)  สถานการณ์ที่ดิน กรณีที่ดินเช่าของรัฐ ประสบปัญหาดังนี้ 

 • ที่ดินเช่าของรัฐ มีนโยบายการเช่าที่ชัดเจนรองรับเฉพาะชุมชน 

ที่มีรายได้หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน นอกจากนั้นความล่าช้า 

ในการให้เช่าที่ดินของรัฐ รวมทั้งราคาอัตราค่าเช่านั้นสูง

ประกอบกับกฎระเบียบในการเช่าที่ดินของรัฐ ไม่เหมาะสมต่อ

สภาพความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ ทำให้การอนุมัติ 

เช่าที่ดินนั้นเป็นไปได้ยาก 
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 • ที่ดินสาธารณะ เนื่องจากการดำเนินการขอเช่าที่ดินสาธารณะ

นั้นมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการเชื่อมโยงความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงาน จึงทำให้ไม่มีหน่วยงานหลักในการจัดการ

เรื่องนี้อย่างชัดเจน ตลอดจนความซ้ำซ้อนของการดำเนินงานใน

หน่วยงานของรัฐ  

 • ที่ดินกรมธนารักษ์  ปัจจุบัน พอช. ได้ทำบันทึกความร่วมมือกับ

กรมธนารักษ์แล้วและมีการจัดให้เช่าจริงตามอัตราผ่อนปรน แต่

กรมธนารักษ์มีพื้นที่บางพื้นที่ก็วินิจฉัยให้ดำเนินการตามบันทึก

ความร่วมมือไม่ได้ ทำให้เกิดข้อติดขัดในการเช่าที่ดิน  

 • ที่ดินธรณีสงฆ์ วัด ซึ่งอยู่ในภายใต้การกำกับดูแลของกรมการ

ศาสนา ยังไม่มีการประสานเชิงนโยบายที่ชัดเจน ดังเช่นปัจจุบัน

ยังไม่มีแผนการพัฒนาการใช้ที่ดินธรณีสงฆ์ที่ชัดเจนเป็นระบบ 

เป็นเหตุให้เกิดรูปแบบการแก้ไขปัญหาตามความเร่งด่วนและ

ความจำเป็นเฉพาะหน้าเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการแก้ปัญหา

กรณีไล่ที่ชาวบ้านเพื่อใช้ที่ดินเชิงพาณิชย์ แต่มีหลายชุมชนที่วัด

สนับสนุนการใช้และพัฒนาที่ดินของชุมชน เช่น ศูนย์นวด 

แผนไทยของชุมชน และศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเป็นต้น 

3)  การพัฒนาศักยภาพผู้นำในโครงการบ้านมั่นคง การพัฒนาผู้นำชุมชน

เพื่อปลูกฝังให้เป็น แนวหน้าในการพัฒนาตนเองและขยายสู่ชุมชน แต่ก็ปฏิเสธ 

ไม่ได้ว่าผู้นำแต่ละคนมีศักยภาพไม่เท่ากัน โดยเฉพาะวิธีคิดที่จะยกระดับขึ้นมาเป็น

องค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การขาดการคิดวิเคราะห์ด้วย

มุมมองเชิงระบบและทัศนะต่อการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วรุนแรง 

ในปัจจุบันได้ส่งผลให้เกิดสภาวะผู้นำต้องปรับเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในแง่ของการเข้าใจ

ตนเองในทางจิตวิทยา การเข้าใจสังคม การทำงานในลักษณะจิตอาสาและบางครั้ง

จะต้องเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการเงินที่มีความละเอียดอ่อน ดังนั้น การ

สร้างผู้นำที่มีทักษะความรู้ และบุคลิกลักษณะที่หลากหลายจึงเป็นหัวใจสำคัญ
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ประการหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของขบวนการชุมชนในการพัฒนา

โครงการ “บ้านมั่นคง” ให้พึ่งตนเองอย่างยั่งยืน  

ความยั่งยืนในการดำเนินโครงการ 

โครงการบ้านมั่นคงถือเป็นการเปิดพื้นที่การดำเนินงานโดยชุมชน เพื่อ

ชุมชน ที่ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ของเทศบาลนครเชียงรายสามารถดำเนินการ

ได้เอง โดยมีเทศบาลนครเชียงรายเป็นที่ปรึกษา ความยั่งยืนของโครงการบ้านมั่นคง

ของเทศบาลนครเชียงรายที่เกิดขึ้นถือเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ความสำคัญกับ

ปัญหาที่อยู่อาศัยในชุมชน หากปล่อยไว้จะทำให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมา  

จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันผลักดันให้โครงการเกี่ยวกับ

ที่อยู่อาศัยในชุมชนเกิดผลเป็นรูปธรรม ให้ประชาชนในชุมชนมีที่อยู่อาศัยที่ถูกต้อง

ตามระเบียบ มีสุขภาพที่ดี ไม่ต้องอยู่ในชุมชนแออัด รวมทั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ถูก

สุขลักษณะบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของเครือข่ายความร่วมมือ 

ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงพบว่ามีปัจจัยที่ส่งเสริมให้โครงการมีความ 

ยั่งยืนหลายประการ ดังนี้ 

1)  การให้ความสำคัญและการรับรู้ปัญหาและความต้องการของชุมชม

ของผู้บริหารในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ “บ้านมั่นคง”ด้วย

ความตั้งใจและจริงใจต่อการเข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน 

2)  การให้ความร่วมมือ ร่วมใจของภาคประชาชน ชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหา

ของชุมชนให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของชุมชนบนพื้นฐานกระบวนการ 

มีส่วนร่วม 

3)  ความเข้มแข็งของชุมชนและศักยภาพผู้นำในโครงการ “บ้านมั่นคง” 

เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญประการหนึ่งในการเสริมสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง

และพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ฉะนั้น ผู้นำในชุมชน ต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ 
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อย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่น สร้างศรัทธาในกระบวนการทำงาน เป็นแบบอย่าง

ที่ดีให้กับคนในชุมชนได้เรียนรู้และถือเป็นต้นแบบของผู้นำชุมชน นอกจากนี้ การ

รักษาผู้นำเก่าและกระตุ้นให้เกิดการสร้างผู้นำใหม่ ให้ผู้นำรู้จักและเข้าใจงาน 

มากขึ้น สามารถจัดวางระบบการทำงานได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการ

เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน การเติมความคิดและพลังอย่าง

สร้างสรรค์ที่จะก่อให้เกิดความสุขในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของ

ขบวนการพัฒนาโครงการ “บ้านมั่นคง” 

4)  ความชัดเจนในกระบวนการบริหารจัดการโครงการ “บ้านมั่นคง” ที่มี

หลักการทำงานที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการตามหลักวงจรเดมมิ่ง 

(PDCA Cycle / Deming Cycle) 

5)  ความคุ้มค่าและคุ้มทุนของการบริหารจัดการโครงการ “บ้านมั่นคง”

ที่คำนึงถึงความประหยัด ประโยชน์และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการใช้

ทรัพยากร ตลอดจนความต่อเนื่องของการพัฒนาความยั่งยืนและพึ่งตนเองได้ 

ของชุมชนเป็นสำคัญ 

6)  การสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากทุกภาคส่วน 

ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ 

วัตถุดิบ งบประมาณ ตลอดจนการบริหารจัดการ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด อันจะ

ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 

ความสามารถในการถ่ายทอดบทเรียนให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น 

สรุปบทเรียนที่ได้จากการเรียนรู้จากการบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (Best Practice) กรณีศึกษา เทศบาลนครเชียงราย  

เกี่ยวกับโครงการ “บ้านมั่นคง” ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษา
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กระบวนการขับเคลื่อนโครงการของชุมชน เพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน มีดังนี้ 

1)  การพัฒนาความรู้และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน

ของโครงการฯได้แก่ วิเคราะห์พื้นที่ สร้างองค์ความรู้ของโครงการ “บ้านมั่นคง” 

ลองผิด ลองถูก ทำงานอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบอย่างมีวิชาการ ใช้ประสบการณ์

วิชาชีพเดิมเป็นต้นทุนและพัฒนาตนเอง สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ  

นำองค์ความรู้จากต่างประเทศมาปรับใช้ให้เหมาะสม และมีการจัดการความรู้จาก

ทุกฝ่าย เจ้าหน้าที่ ชาวบ้านและมีการประชุมสม่ำเสมอ 

2)  การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาชุมชน โดยเน้นสร้างผู้นำและทีมทำงาน

ให้เข้มแข็ง สื่อสารทำความเข้าใจอย่างไม่เป็นทางการด้วยภาษาชาวบ้าน รู้จักคน 

รู้จักพื้นที่ วิเคราะห์ชุมชน/ปัญหา เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคง 

ในคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน การพูดคุยเจรจากับชาวบ้านและผู้เกี่ยวข้อง เจรจาให้

ชัดเจน ขอร้อง โน้มน้าว การสร้างเงื่อนไข ข้อตกลง และไม่สั่งการ ร่วมมือกับ 

หน่วยงานอื่นๆ และองค์กรท้องถิ่นร่วมพัฒนา และทำงานเป็นทีม แบ่งปันความ

สำเร็จภายในและระหว่างทีม รวมทั้งกำหนดกรอบ ขอบเขต และบทบาทที่ชัดเจน

ในการทำงาน 

3) การถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน และบุคคลภายนอก ควรให้ชาวบ้านสื่อ

กับชาวบ้าน สร้างต้นแบบตัวอย่างให้เห็นภาพความสำเร็จ อาจจะเป็นปัจเจกบุคคล

หรือองค์ความรู้ตามหลักภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างชัดเจน ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ให้ตรงความต้องการของชุมชนและเข้าใจวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น 

4)  การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ความสำเร็จในการพัฒนา

ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ประกอบด้วย รายได้เพิ่มขึ้น มีความสุข ความอบอุ่น 

และความมั่นคงในการดำรงชีวิต มีจิตสำนึกและทัศนคติในการพัฒนา ชุมชนมี 

ส่วนร่วม/ชุมชนเข้มแข็ง มีหลักสูตรชุมชน และภูมิปัญญาชาวบ้านนำความรู้ไปใช้ 

เกิดการรวมกลุ่ม/เครือข่ายเพิ่มขึ้น และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรเพิ่มขึ้น 
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5)  เครื่องมือที่ ใช้ ในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ประกอบด้วย  

1) วิทยากร คือ ทีมงานปราชญ์ชาวบ้านและผู้รู้ 2) กระบวนการ คือ ฝึกอบรม

ศึกษาดูงานต้นแบบ และ 3) สื่อ ได้แก่ ตัวอย่างความสำเร็จแปลงสาธิต ป้ายสื่อ

ความหมายศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ แปลงเกษตรกรตัวอย่าง นิทรรศการ เว็บไซต์ 

และเอกสารเผยแพร่ เป็นต้น 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 

เทศบาลนครเชียงราย 

ที่อยู่: 59 ถนนอุตรกิต ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 

โทรศัพท์: 075-411-342-3  

เว็บไซต์:  http://www.chiangraicity.go.th 

คณะผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553) 

นายสมพงษ์  กูลวงค์ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย 

นายบดินทร์   มณีรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย 

นางสุรนิตย์   อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย 
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5โครงการการเสริมสร้างเครือข่าย การพัฒนาเมืองทุ่งสง 
แบบบูรณาการภายใต้กิจกรรม 
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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โครงการการเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนา 
เมืองทุ่งสงแบบบูรณาการภายใต้กิจกรรม 
การแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช1 

ทวนธง  ครุฑจ้อน2 



บริบทและข้อมูลทั่วไปของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลปากแพรก 

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำแหน่งที่ตั้งของทุ่งสง 

อยู่กึ่งกลางคาบสมุทร มีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างทะเลอ่าวไทยกับ

ทะเลอันดามัน ทำให้ทุ่งสงเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าข้าม

คาบสมุทร เมืองทุ่งสงถือว่าเป็นชุมชนที่มีแนวโน้มการขยายตัวสูงและเป็น

ศูนย์กลางความเจริญแห่งหนึ่งของจังหวัด เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง 

จากปัจจัยด้านการคมนาคม นอกจากนี้ชุมชนทุ่งสงยังเป็นที่ตั้งของส่วนราชการ

หลายหน่วยงานทั้งระดับเขตและระดับจังหวัด เป็นศูนย์กลางของอาหารเลิศรส 

นานาชนิดที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวและนักเดินทาง 

 1  ศึกษาเพิ่มเติมจาก ทวนธง  ครุฑจ้อน, รายงานการวิจัยโครงการศึกษาวิจัยการ

บริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Best Practices) กรณีศึกษา การ

เสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2553) 
 2  อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการยกฐานะ

ขึ้นเป็น เทศบาลตำบลปากแพรก ตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 

2483 โดยมีเนื้อที่ 3 ตารางกิโลเมตร ต่อมาได้ยกฐานะและเปลี่ยนชื่อเป็นเทศบาล

เมืองทุ่งสงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547 ซึ่งปัจจุบัน

เทศบาลเมืองทุ่งสง มีพื้นที่ 7.17 ตารางกิโลเมตรหรือ 4,481.25 ไร่ โดยมีเขตการ

ปกครองรวมจำนวน 18 ชุมชน  

บริบทด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิประเทศของพื้นที่

เทศบาลเมืองทุ่ งสงเป็นที่ ราบเชิงเขามีภู เขาล้อมรอบ ในพื้นที่ ราบมีพื้นที่

เกษตรกรรมประมาณ 2,025 ไร่ และมีภู เขาเตี้ยๆ ฤดูกาลแบ่งออกได้เป็น  

2 ฤดูกาล คือ 1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม และ  

2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม อุณหภูมิค่าเฉลี่ย 

ตลอดปีประมาณ 27.32 องศาเซลเซียส มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 28,964 คน เป็น

หญิง 15,414 คน ชาย 13,550 คน มีจำนวนบ้าน 8,985 หลังครัวเรือน ประชากร

ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาจบภาคบังคับ และนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 ศาสนา

อิสลาม ร้อยละ 0.29 ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.16 และศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 0.05 

เทศบาลเมืองทุ่งสงได้จัดวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบริการให้กับประชาชนในท้องถิ่น

อย่างทั่วถึงและสะดวกปลอดภัย อาทิ การคมนาคมทางบกมีทางหลวงต่างๆ และ

ทางรถไฟเป็นทางติดต่อกับชุมทางต่าง ๆ ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขต มีระบบ

การประปาและการไฟฟ้า สำหรับรายได้เฉลี่ยของประชากรในเขตเทศบาล 

โดยเฉลี่ย 45,088 บาทต่อคนต่อปี มีพื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกประมาณ 1,575.25 

ไร่ ส่วนใหญ่เป็นจำพวกผลไม้ตามฤดูกาล นอกจากนี้มีอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

อุตสาหกรรมในครัวเรือน และการพาณิชยกรรมหลากหลายประเภท ทั้งนี้เทศบาล

เมืองทุ่งสงเป็นเมืองหนึ่งที่ประสบกับปัญหาคุณภาพอากาศด้านฝุ่นละออง ที่ต้อง

เฝ้าระวังและติดตาม เนื่องจากทุ่งสงมีสภาพภูมิประเทศที่ล้อมรอบด้วยภูเขา และมี

อุตสาหกรรมโรงปูนซีเมนต์ โรงโม่หิน ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองในอากาศ 
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บริบทด้านการเมืองและการบริหาร การบริหารงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

โดยฝ่ายบริหาร คือ นายกเทศมนตรี ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง และ

นายกเทศมนตรีมีหน้าที่กำหนดนโยบายแนวทางการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น และ

การให้บริการสนองความต้องการของประชาชน 

ลักษณะการบริหารงานของเทศบาลที่สำคัญคือ การบริหารโดยถือ

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ความพอใจสูงสุดของประชาชน คือ เป้าหมายของ

เทศบาล บริการประชาชนตามรูปแบบศูนย์บริการร่วมชื่อ Call Center ความ

ต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล เป็นตัวกำหนดทิศทางในการให้บริการของ

เทศบาล การกระจายอำนาจการบริหารงานสู่ชุมชนในรูปแบบองค์การบริการ

ชุมชน (อบช.) ประชาชนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วมในการบริหารของเทศบาล และ

การบริหารงานยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) บริหารแบบ

โปร่งใส มีคุณธรรม เน้นการมีส่วนร่วม ทั้งในระดับการบริหารงานเทศบาล และ

การบริหารงานพัฒนาชุมชนขององค์การบริการชุมชน (อบช.) 

การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล  

กองวิชาการฯ กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ กองการศึกษา กองสวัสดิการ

สังคม กองช่างสุขาภิบาล มีอัตรากำลังที่เป็นพนักงานเทศบาลสามัญจำนวน  

116 คน ลูกจ้างประจำ 40 คน และพนักงานจ้าง 370 คน 

สภาพทางการคลัง ในช่วงปีงบประมาณ 2549-2552 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

มีรายรับมากกว่ารายจ่ายทุกปี แสดงให้เห็นว่าฐานะทางการคลังของเทศบาลเมือง

ทุ่งสงมีความมั่นคงเป็นอย่างมาก ตลอดจนมีศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่น

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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โครงการการเสริมสร้างเครือข่าย 
การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ 
ภายใต้กิจกรรมการแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

สภาพปัญหาและสถานการณ์ก่อนเริ่มดำเนินการ 

ด้วยสภาพภูมิประเทศของเมืองทุ่งสงที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ มีภูเขา

ล้อมรอบ มีลำคลอง 4 สายไหลผ่านเมืองแล้วไปรวมกันในลักษณะคอขวด 

ประกอบกับการสูญเสียสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ พื้นที่ต้นน้ำถูกบุกรุกเข้า

ทำลายป่าเป็นพื้นที่เกษตรอย่างต่อเนื่อง คลองท่าเลามีขนาดแคบลงเนื่องจากการ

ตัดถนนจนทำให้เกิดการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินและการตกตะกอนหน้า 

สันฝายร้อยละ 90 จากทางรถไฟ คลองตมที่มีลักษณะคดเคี้ยวและมีขนาดแคบลง

จนเหลือเพียงประมาณ 2.00 เมตร และร่องน้ำสำคัญหลายแห่งตื้นเขิน มีขนาด

แคบลงและถูกถมดิน รวมถึงการก่อสร้างอาคารปิดลำคลอง การปลูกสร้างร้าน

อาหารบนคันคลองระบายน้ำ สะพานข้ามคลองหลายแห่งถูกปิดกั้นด้วยสิ่งก่อสร้าง 

การขยายถนนทำให้คลองมีขนาดแคบลง การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางระบายน้ำ

จากเดิมเป็นแบบเปิดใช้สะพานข้ามเป็นแบบปิดในลักษณะการวางท่อลอดขนาด

เล็กและท่อลอดเหลี่ยม ทำให้เมืองทุ่งสงเกิดปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมและจำเป็น

ต้องเร่งแก้ไขและปรับปรุงระบบป้องกันอุทกภัย 

การประสบปญัหาอทุกภยัและนำ้ทว่มของเมอืงทุง่สง จงัหวดันครศรธีรรมราช

เป็นมาอย่างต่อเนื่องเกือบทุกปี และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ  

ส่งผลกระทบทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะคุณภาพชีวิต ทรัพย์สิน และ

สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นจำนวนมาก และรวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจ

และนักลงทุน โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2548-2549 ที่เมืองทุ่งสงประสบกับ 

ปัญหาอุทกภัยติดต่อกันถึง 2 ครั้งในระยะเวลาที่ห่างกันเพียง 2 เดือนเท่านั้น  
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สรางรานอาหารบนคันคลองระบายน้ํา สะพานขามคลองหลายแหงถูกปดก้ันดวยสิ่งกอสราง การขยาย
ถนนทําใหคลองมีขนาดแคบลง การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางระบายน้ําจากเดิมเปนแบบเปดใชสะพาน
ขามเปนแบบปดในลักษณะการวางทอลอดขนาดเล็กและทอลอดเหลี่ยม ทําใหเมืองทุงสงเกิดปญหา อุทก
ภัยและน้ําทวมและจําเปนตองเรงแกไขและปรับปรุงระบบปองกันอุทกภัย 
 

การประสบปญหาอุทกภัยและน้ําทวม
ของเมืองทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เปนมาอยางตอเนื่องเกือบทุกป และมีแนวโนม
ทวีความรุนแรงมากข้ึนตามลําดับ สงผล
กระทบทั้งในเชิงสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
โดยเฉพาะคุณภาพชีวิต ทรัพยสิน และสราง
ความเดือดรอนแกประชาชนเปนจํานวนมาก 
และรวมถึงผูประกอบการธุรกิจและนักลงทุน 
โดยเฉพาะในชวงป พ.ศ. 2548-2549 ที่เมือง
ทุงสงประสบกับปญหาอุทกภัยติดตอกันถึง 2 
ครั้งในระยะเวลาที่หางกันเพียง 2 เดือนเทานั้น กลาวคือ เมื่อครั้งวันที่ 15-16 ธันวาคม 2548 และวันที่ 
14-15 กุมภาพันธ 2549 ซึ่งขอมูลจากชมรมธนาคารอําเภอทุงสงไดชี้ใหเห็นวาการเกิดอุทกภัยครั้งหลัง
กอใหเกิดความเสียหายเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองทุงสงคิดเปนมูลคาไมนอยกวา 250 ลานบาท จึงเปน
การจุดประกายใหทุกคนในเขตเมืองทุงสงเกิดความตระหนักวา การแกไขปญหาโดยทองถิ่นเพียง
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งหรือลักษณะตางคนตางทําจะสามารถแกไขปญหาเพียงเฉพาะหนาเทานั้น ไม
สามารถแกไขปญหาอยางย่ังยืนได ดังนั้นเทศบาลเมืองทุงสงและทุกภาคีพัฒนาเมือง อาทิ หนวยงาน
ราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ภาคประชาชน และภาคีพัฒนาอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวของ เชน กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมืองฯ จึงไดรวมตัวรวมแกไขปญหาน้ําทวมเมือง
ทุงสงอยางบูรณาการข้ึน เพ่ือลดผลกระทบและความเสียหายจากน้ําทวมโดยการบูรณาการความรวมมือ
จากทุกภาคสวนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล3 

 
                                                                    
3 อําเภอทุงสงและเทศบาลเมืองทุงสง, เอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ การขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองทุงสงแบบบูรณา
การ (นครศรีธรรมราช : เทศบาลเมืองทุงสง, 2552), 2-3. 
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กล่าวคือ เมื่อครั้งวันที่ 15-16 ธันวาคม 

2548 และวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2549 

ซึ่งข้อมูลจากชมรมธนาคารอำเภอทุ่งสง

ได้ชี้ให้เห็นว่าการเกิดอุทกภัยครั้งหลัง 

ก่อให้เกิดความเสียหายเฉพาะในเขต

เทศบาลเมืองทุ่ งสงคิด เป็นมูลค่ า ไม่ 

น้อยกว่า 250 ล้านบาท จึงเป็นการจุด

ประกายให้ทุกคนในเขตเมืองทุ่งสงเกิด

ความตระหนักว่า การแก้ไขปัญหาโดย

ท้องถิ่นเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือลักษณะต่างคนต่างทำจะสามารถ

แก้ไขปัญหาเพียงเฉพาะหน้าเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนได้ ดังนั้น

เทศบาลเมืองทุ่งสงและทุกภาคีพัฒนาเมือง อาทิ หน่วยงานราชการ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ภาคประชาชน และภาคี

พัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้ 

รวมตัวร่วมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองทุ่งสงอย่างบูรณาการขึ้น เพื่อลดผลกระทบและ

ความเสียหายจากน้ำท่วมโดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่าง 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล3
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กอใหเกิดความเสียหายเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองทุงสงคิดเปนมูลคาไมนอยกวา 250 ลานบาท จึงเปน
การจุดประกายใหทุกคนในเขตเมืองทุงสงเกิดความตระหนักวา การแกไขปญหาโดยทองถิ่นเพียง
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งหรือลักษณะตางคนตางทําจะสามารถแกไขปญหาเพียงเฉพาะหนาเทานั้น ไม
สามารถแกไขปญหาอยางย่ังยืนได ดังนั้นเทศบาลเมืองทุงสงและทุกภาคีพัฒนาเมือง อาทิ หนวยงาน
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ที่เก่ียวของ เชน กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมืองฯ จึงไดรวมตัวรวมแกไขปญหาน้ําทวมเมือง
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โดยเฉพาะในชวงป พ.ศ. 2548-2549 ที่เมือง
ทุงสงประสบกับปญหาอุทกภัยติดตอกันถึง 2 
ครั้งในระยะเวลาที่หางกันเพียง 2 เดือนเทานั้น กลาวคือ เมื่อครั้งวันที่ 15-16 ธันวาคม 2548 และวันที่ 
14-15 กุมภาพันธ 2549 ซึ่งขอมูลจากชมรมธนาคารอําเภอทุงสงไดชี้ใหเห็นวาการเกิดอุทกภัยครั้งหลัง
กอใหเกิดความเสียหายเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองทุงสงคิดเปนมูลคาไมนอยกวา 250 ลานบาท จึงเปน
การจุดประกายใหทุกคนในเขตเมืองทุงสงเกิดความตระหนักวา การแกไขปญหาโดยทองถิ่นเพียง
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งหรือลักษณะตางคนตางทําจะสามารถแกไขปญหาเพียงเฉพาะหนาเทานั้น ไม
สามารถแกไขปญหาอยางย่ังยืนได ดังนั้นเทศบาลเมืองทุงสงและทุกภาคีพัฒนาเมือง อาทิ หนวยงาน
ราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ภาคประชาชน และภาคีพัฒนาอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวของ เชน กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมืองฯ จึงไดรวมตัวรวมแกไขปญหาน้ําทวมเมือง
ทุงสงอยางบูรณาการข้ึน เพ่ือลดผลกระทบและความเสียหายจากน้ําทวมโดยการบูรณาการความรวมมือ
จากทุกภาคสวนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล3 

 
                                                                    
3 อําเภอทุงสงและเทศบาลเมืองทุงสง, เอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ การขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองทุงสงแบบบูรณา
การ (นครศรีธรรมราช : เทศบาลเมืองทุงสง, 2552), 2-3. 
 3  อำเภอทุ่งสงและเทศบาลเมืองทุ่งสง, เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ (นครศรีธรรมราช : เทศบาลเมืองทุ่งสง, 

2552), 2-3. 
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วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ 

การดำเนินงานของเครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการได้กำหนด

วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สอดรับกับการบริบทการบริหารการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบ

บูรณาการอันจะไปสู่การพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ดังนี้ 

 1)เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

และภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาปฏิบัติและให้ความร่วมมือดำเนิน

งานแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเมืองทุ่งสง ความว่า “ปัญหาทุกอย่างมีทาง

แก้ไข ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ต้องช่วยกันคิดกันแก้ หลายๆ คน 

หลายๆ ทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น  

จักไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางและบ่อนทำลายความเจริญและ

ความสำเร็จ”  

 2)  เพื่อให้ทุกภาคส่วนของเมืองทุ่งสงและภาคีพัฒนาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ  

โดยเฉพาะปัญหาเร่งด่วนที่สำคัญ คือ ปัญหาอุทกภัย/น้ำท่วมและ

ผังเมือง ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาด้านภาวะมลพิษ 

กิจกรรมหลักในการดำเนินงานเครือข่าย 

การดำเนินกิจกรรมหลักของเครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

ที่ปรากฏมีลักษณะที่หลากหลาย อันเป็นมาตรการที่สนับสนุนและก่อให้เกิดการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วม การแก้ไขปัญหา

จราจร การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

จังหวัดส่วนหน้า 

สำหรับการนำเสนอนี้จะมุ่งเน้นกิจกรรมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วม

เมืองทุ่งสงแบบบูรณาการเป็นสำคัญ เพราะกิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นกิจกรรม 
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เริ่มต้นที่ก่อให้เกิดเครือข่ายที่เป็นรูปธรรมและเป็นผลให้เกิดกิจกรรมอื่นๆ เกิดขึ้น

ตามลำดับ ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามมาเหล่านั้นล้วนแต่มีส่วนช่วยให้เมืองทุ่งสงเกิด

การพฒันาอยา่งตอ่เนือ่งอนัจะนำไปสูก่ารเปน็เมอืงนา่อยูอ่ยา่งยัง่ยนืตอ่ไป นอกจากนี ้

การดำเนินงานของเครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการเกี่ยวกับการแก้ไข

ปัญหาอุทกภัยของเมืองทุ่งสงสามารถชี้วัดความสำเร็จได้อย่างชัดเจนทั้งเชิงปริมาณ

และคุณภาพ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

การดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการเพื่อ

แก้ไขปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมเมืองทุ่งสงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบนั้น สามารถ

จำแนกขั้นตอนการดำเนินงานได้เป็น 8 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 1) การรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาร่วม 

ปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมของเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เป็นมา

อย่างต่อเนื่องเกือบทุกปีและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ ถือเป็น

ปัญหาร่วมที่สำคัญของภาคีพัฒนาเมืองทุ่งสง ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบทั้งใน

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ด้านสังคมได้ก่อให้เกิดความความเดือดร้อนแก่ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจ

และนักลงทุน ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2548-2549 ที่ต้องประสบปัญหาอุทกภัยติดต่อกัน

ถึง 2 ครั้งในระยะเวลาที่ห่างกันเพียง 2 เดือนเท่านั้น เกิดความเสียหายทาง

เศรษฐกิจเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 250 ล้านบาท 

ส่วนความเดือดร้อนของประชาชนในย่านการค้ามีประมาณ 3,500 หลังคาเรือน 

และในชุมชนมีประมาณ 4,000 หลังคาเรือน 

ปัญหาอุทกภัยของเมืองทุ่งสงจึงถือเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรู้มา
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อย่างต่อเนื่องยาวนานและมีความประสงค์ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อ

บรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ทรัพย์สินของทุกภาคีพัฒนา 

เมื่อปัญหาอุทกภัยเป็นปัญหาร่วมจึงเป็นการจุดประกายให้ทุกคนในเขต

เมืองทุ่งสงต่างเกิดความตระหนักว่า การแก้ไขปัญหาโดยท้องถิ่นเพียงหน่วยงานใด

หน่วยงานหนึ่งหรือลักษณะต่างคนต่างทำจะสามารถแก้ไขปัญหาเพียงเฉพาะหน้า

เท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนได้ ดังนั้นเทศบาลเมืองทุ่งสงและทุกภาคี

พัฒนาเมือง อาทิ หน่วยงานทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคสถาบันการศึกษา ภาคประชาชน และภาคีพัฒนาอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง ฯลฯ จึงได้รวมตัว 

ร่วมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองทุ่งสงอย่างบูรณาการขึ้น เพื่อลดผลกระทบและความ

เสียหายจากน้ำท่วม โดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่าง 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2) การก่อรูปเครือข่ายการแก้ไขปัญหา 

เมื่อการแก้ไขปัญหามีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ทุกหน่วยงาน เทศบาลเมืองทุ่งสงโดย นายทรงชัย  วงษ์วัชรดำรง นากยกเทศมนตรี

เมืองทุ่งสง จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อร่วมปรึกษาหารือ เรียนรู้ และระดมความ

คิดเห็นในการขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่จะบรรเทา

ความเดือดร้อนแก่ประชาชนชาวทุ่งสงในอนาคตขึ้น โดยมีภาคีพัฒนาเมืองเข้าร่วม 

อาทิ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา 

ภาคประชาชน และภาคพีฒันาอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ กรมชลประทาน กรมโยธาธกิาร

และผังเมือง ฯลฯ โดยมีนักวิชาการจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นผู้ให้คำปรึกษา 

จังหวัดและอำเภอให้การสนับสนุน และมีการประชุมร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อ

แก้ไขปัญหาอุทกภัยทุกเดือน 
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การประชุมเครือข่ายจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549 มีผู้เข้าร่วม 

ทุกภาคส่วนทั้งสิ้น 71 คน โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของแนวทางการแก้ไข

ปัญหาได้ดังนี ้

      1.  ควรป้องกันไม่ให้มีการตัดไม้ทำลายป่าต้นน้ำ และต้องมีแผนที่ทาง

อากาศหรือเครื่องบินพารามอเตอร์ร่วมบินตรวจพื้นที่ 

      2.  ควรสร้างแหล่งเก็บกักน้ำเพิ่มหรือสร้างโครงการแก้มลิงเพื่อรองรับ

ปริมาณน้ำ อาทิ การสร้างแหล่งเก็บน้ำเนินเขาเพื่อลดการไหลของน้ำ

ลงมาสู่ด้านล่าง 

      3.  ควรขุดลอกขยายคลองธรรมชาติที่รับน้ำจากพื้นที่เทศบาลเมืองทุ่งสง

เพื่อให้ระบายลงไปยังพื้นที่ตอนล่าง 

      4.  ควรกำหนดขอบเขตพืน้ที ่(zoning) ของประเภทการใชพ้ืน้ทีเ่ขตกสกิรรม

เขตก่อสร้าง  

      5.  ควรสร้างระบบเตือนภัย 

      6.  ควรศึกษารูปแบบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของอำเภอหาดใหญ่เป็น 

แม่แบบ และให้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งระบบ 

การประชุมเครือข่ายเพื่อร่วมค้นหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในช่วงแรกของปี พ.ศ. 2549  

มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันต่อเนื่อง รวมจำนวน 6 ครั้ง โดยได้รับความ 

ร่วมมือด้วยดีจากภาคส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การ
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4) การกําหนดวาระทองถิ่น 
ผลจากการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมแกไขปญหาอุทกภัยเฉพาะหนาจากการมีสวนรวมของ

ภาคีพัฒนาเมืองทุงสง ทําใหเทศบาลเมืองทุงสงดําเนินการจัดการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิง
ปฏิบัติการแกไขปญหาอุทกภัยเมืองทุงสงแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ เพ่ือระดมความ
คิดเห็นเก่ียวกับปญหาและคนหาแนวทางแกไขปองกันการเกิดอุทกภัยในอําเภอทุงสงรวมกันอยางเปน
ระบบ เพ่ือใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการรับรูปญหาและรวมกันแกไขปญหาดังกลาวดวยกัน และเพ่ือ
นําผลการประชุมสัมมนาไปใชเปนฐานขอมูลรวมกันในการปองกันและแกปญหาอุทกภัยในเชิงบูรณาการ 
พรอมกันนี้ไดจัดใหมีการศึกษาดูงานการแกไขปญหาน้ําทวมของเมืองหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยมี
ผูเขารวมประชุมจํานวน 143 คน จากทุกภาคสวนที่เก่ียวของ 
 ทั้งนี้การกําหนดใหมีการปฏิบัติการจัดทํายุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาดังกลาวถือเปน 
“วาระทองถิ่น” โดยอาศัยการแบงกลุมระดมความคิดเปน 4 กลุม แบงตามโซนพ้ืนที่ โดยจะตองพิจารณา
พ้ืนที่ยุทธศาสตร กลาวคือ ระบุพ้ืนที่เสี่ยงภัยลงในแผนที่ 3 ระดับความเสี่ยงคือ เสี่ยงมาก เสี่ยงปานกลาง 
และเสี่ยงนอย และระบุสาเหตุของความเสี่ยง และแนวทางการแกไขปญหา พรอมกําหนดผูรับผิดชอบ 
โดยอําเภอไดแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินงานแกปญหาน้ําทวม 2 ชุด ตามคําสั่งอําเภอทุงสงที่ 26/2550 
และ 27/2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 ประกอบดวย คณะกรรมการแกไขปญหาอุทกภัยอําเภอ
ทุงสงแบบบูรณาการดานกายภาพ จํานวน 32 คน ใหดําเนินงานและตัดสินใจในแนวทางแกปญหาเรื่อง
ตาง ๆ ไดแก เรื่องการปรับปรุงระบบระบายน้ํา เรื่องการพิจารณาพ้ืนที่และจัดหาพ้ืนที่แกมลิงและลุมน้ํา
เทียม เรื่องการจัดการขยะและน้ําเสีย และเรื่องการใชประโยชนที่ดินและผังเมืองในสวนที่เก่ียวของกับ
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 ทั้งนี้การกําหนดใหมีการปฏิบัติการจัดทํายุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาดังกลาวถือเปน 
“วาระทองถิ่น” โดยอาศัยการแบงกลุมระดมความคิดเปน 4 กลุม แบงตามโซนพ้ืนที่ โดยจะตองพิจารณา
พ้ืนที่ยุทธศาสตร กลาวคือ ระบุพ้ืนที่เสี่ยงภัยลงในแผนที่ 3 ระดับความเสี่ยงคือ เสี่ยงมาก เสี่ยงปานกลาง 
และเสี่ยงนอย และระบุสาเหตุของความเสี่ยง และแนวทางการแกไขปญหา พรอมกําหนดผูรับผิดชอบ 
โดยอําเภอไดแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินงานแกปญหาน้ําทวม 2 ชุด ตามคําสั่งอําเภอทุงสงที่ 26/2550 
และ 27/2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 ประกอบดวย คณะกรรมการแกไขปญหาอุทกภัยอําเภอ
ทุงสงแบบบูรณาการดานกายภาพ จํานวน 32 คน ใหดําเนินงานและตัดสินใจในแนวทางแกปญหาเรื่อง
ตาง ๆ ไดแก เรื่องการปรับปรุงระบบระบายน้ํา เรื่องการพิจารณาพ้ืนที่และจัดหาพ้ืนที่แกมลิงและลุมน้ํา
เทียม เรื่องการจัดการขยะและน้ําเสีย และเรื่องการใชประโยชนที่ดินและผังเมืองในสวนที่เก่ียวของกับ
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ประกอบด้วย คณะกรรมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอำเภอทุ่งสงแบบบูรณาการ 

ด้านกายภาพ จำนวน 32 คน ให้ดำเนินงานและตัดสินใจในแนวทางแก้ปัญหาเรื่อง

ต่างๆ ได้แก่ เรื่องการปรับปรุงระบบระบายน้ำ เรื่องการพิจารณาพื้นที่และจัดหา

พื้นที่แก้มลิงและลุ่มน้ำเทียม เรื่องการจัดการขยะและน้ำเสีย และเรื่องการใช้

ประโยชน์ที่ดินและผังเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสง

แบบบูรณาการ และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอำเภอทุ่งสงแบบบูรณาการ

ด้านสังคม กฎหมาย ระบบแผนพัฒนา และผังเมือง จำนวน 49 คน ให้ดำเนินงาน

ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ด้วยการสร้างจิตสำนึก การสร้างองค์ความรู้และเครือข่าย การ

สร้างข้อบังคับ กฎหมายและบทบัญญัติให้เป็นเอกภาพ และการจัดระบบเตือนภัย

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสง

แบบบูรณาการ โดยคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดจะต้องมีการประชุมปรึกษาหารืออย่าง

น้อยเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของงาน ปัญหาและอุปสรรค

รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอำเภอทุ่งสง 

 5) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เมืองทุ่งสง 

การประสานการพัฒนาเมืองกับภาคีพัฒนาทุกภาคส่วน โดยเริ่มจากการ

แกไ้ขปญัหานำ้ทว่มและอทุกภยัทีม่คีวามกา้วหนา้เปน็ทีน่า่พงึพอใจจนมกีารขยายผล

ไปสู่ประเด็นอื่น ๆ จึงจำเป็นต้องมีการระดมสมองให้เกิดความชัดเจนขึ้น ทำให้

เทศบาลเมืองทุ่งสงได้จัดการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสงเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การ

พัฒนาอำเภอทุ่งสงแบบบูรณาการขึ้นในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2550 และเพื่อ

ให้การดำเนินการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการเป็นไปอย่างมีระบบ จึงได้นำ

วาระท้องถิ่นเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและอุทกภัย การจราจร การจัดการขยะ 

ฯลฯ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมดังกล่าว และร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการขึ้น ทำให้ทุกภาคส่วนได้เห็นสภาพการณ์ 

ที่แท้จริงของเมืองทุ่งสงในแต่ละประเด็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม 

ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ด้านมลพิษ กลุ่มที่ 2 ด้านการจราจร กลุ่มที่ 3 ด้านน้ำท่วม
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และการผังเมือง และกลุ่มที่ 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับกลุ่มที่ 3 

ด้านน้ำท่วมและการผังเมือง กำหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ 

ดังกล่าวคือ การลดผลกระทบและความเสียหายจากน้ำท่วมโดยบูรณาการความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ  

ดังนั้น เพือ่ใหย้ทุธศาสตรแ์ละแนวทางการจดัการดา้นมลพษิ ดา้นการจราจร 

ด้านน้ำท่วมและการผังเมือง และด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินำไปสู่การ

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอทุ่งสงจึงได้มีความ

เห็นร่วมกันในการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการที่จะ 

ผลักดันยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็น

ทางการต่อไป 

 6) การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

สืบเนื่องจากการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 14-

15 พฤษภาคม 2550 ยังผลให้การประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 3/2550 เมื่อ

วันที่ 13 สิงหาคม 2550 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอทุ่งสง จำนวน 

13 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกะปาง องค์การบริหารส่วนตำบล

เขาขาว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด 

องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ องค์การบริหาร

ส่วนตำบลนาไม้ไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน องค์การบริหารส่วน

ตำบลน้ำตก องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลที่วัง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ และเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ร่วมกันลงนามใน

บันทึกข้อตกลงข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในการ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ โดยมีความเห็นพ้องต้อง

กันในการผลักดันในยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีข้อตกลงร่วมกันต่อไปนี้ 
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 1)  จัดทำผังเมืองรวมครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดเขตอำเภอทุ่งสงอย่างเร่งด่วน 

 2)  แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและมีการเผยแพร่แก่

สาธารณะ 

 3)  จัดตั้งคณะทำงานร่วมทั้ง 4 ด้านที่มีผู้แทนมาจากทุกภาคส่วน 

 4)  สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือในการดำเนินงานที่มี 

ผลกระทบซึ่งกันและกัน 

 5)  นำยุทธศาสตร์และแนวทางที่เกี่ยวข้องเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 6)  แลกเปลี่ยนความรู้และระดมทรัพยากรในด้านบุคคล อุปกรณ์ และ 

งบประมาณเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ 

โดยทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อตกลง มีการ

ติดตามผลและรายงานความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ โดยพิธีลงนามในบันทึก 

ข้อตกลงข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการในครั้งนั้นได้รับเกียรติจาก 

นายสมพร ใช้บางยาง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวิชม ทองสงค์  

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุรพล พนัสอำพล นายอำเภอทุ่งสง 

หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และชุมชนร่วมเป็นสักขีพยาน 
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นามในบันทึกขอตกลงขอตกลงความรวมมือระหวางองคปกครองสวนทองถิ่นในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองทุงสงแบบบูรณาการ โดยมีความเห็นพองตองกันในการผลักดันใน
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมโดยมีขอตกลงรวมกัน
ตอไปนี้ 

1) จัดทําผังเมืองรวมครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดเขตอําเภอทุงสงอยางเรงดวน 
2) แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารอยางตอเนื่องและมีการเผยแพรแกสาธารณะ 
3) จัดตั้งคณะทํางานรวมทั้ง 4 ดานที่มีผูแทนมาจากทุกภาคสวน 
4) สรางเครือขายและประสานความรวมมือในการดําเนินงานที่มีผลกระทบซึ่งกันและกัน 
5) นํายุทธศาสตรและแนวทางที่เก่ียวของเขาสูแผนพัฒนาทองถิ่น 
6) แลกเปลี่ยนความรูและระดมทรัพยากรในดานบุคคล อุปกรณ และงบประมาณเพ่ือให

การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 
 โดยทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองยึดมั่นและปฏิบัติตามขอตกลง มีการติดตามผลและ
รายงานความกาวหนาอยางสม่ําเสมอ โดยพิธีลงนามในบันทึกขอตกลงขอตกลงความรวมมือระหวางองค
ปกครองสวนทองถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองทุงสงแบบบูรณาการในครั้งนั้นไดรับ
เกียรติจากนายสมพร ใชบางยาง อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น นายวิชม ทองสงค ผูวาราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุรพล พนัสอําพล นายอําเภอทุงสง หัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน และชุมชนรวมเปนสักขีพยาน 

 
 
7) การขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมดวยเครือขาย 
ในการดําเนินงานมีแนวทางการพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการปองกันและ

แกไขปญหาอุทกภัยเมืองทุงสงใหย่ังยืนอยางเชื่อมโยงและตอเนื่อง โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นจาก
ทุกภาคสวนในการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมจํานวนหลายครั้งอยางตอเนื่อง การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรเมืองทุงสงแบบบูรณาการ อีกทั้งการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางองคกร
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 7) การขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมด้วยเครือข่าย 

ในการดำเนินงานมีแนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก 

ภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงให้ยั่งยืนอย่างเชื่อมโยง

และต่อเนื่อง โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาน้ำท่วมจำนวนหลายครั้งอย่างต่อเนื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เมือง

ทุ่งสงแบบบูรณาการ อีกทั้งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบ 

บูรณาการ โดยแบ่งแผนงานดำเนินการออกเป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

2 ด้านคือ ด้านกายภาพและด้านสังคม 

สำหรับกิจกรรมที่มีความโดดเด่นมากที่สุดเพื่อร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไข

ปัญหาอุทกภัยของเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ คือ กิจกรรมปั่นจักรยาน ภายใต้

แนวคิดที่ว่า ปั่นจักรยาน รณรงค์ลดพลังงาน ลดโลกร้อน และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งเทศบาลเมืองทุ่งสงจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน

ภายใต้ความร่วมมือจากเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน  

 8) การติดตามผลการดำเนินงาน 

เริ่มจากปัญหาสู่ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตามบทบาทและหน้าที่ของ

แต่ละหน่วยงาน พัฒนาสู่การร่วมมือ แลกเปลี่ยน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบ 

เครือข่ายเชิงบูรณาการ ซึ่งการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ 

เป้าหมายเดียวกัน แต่มีอิสระต่อกัน ไม่ใช้การสั่งการ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทั้ง

ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมติดตามผล โดยใช้การประชุม

ปรึกษาหารือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงาน

ของเครือข่าย ซึ่งการประชุมในแต่ละครั้งเทศบาลเมืองทุ่งสงในฐานะผู้ประสานงาน

เครือข่ายจะมีการจัดทำรายงานการประชุมพบปะหารือ รายงานผลการประชุม
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ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

1�2

ประชาคมเมืองทุ่งสง รายงานผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์ 

รายงานประจำปี รวมถึงการจัดทำวารสาร เวบไซต์ การประชาสัมพันธ์เสียง 

ตามสาย แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน

ของเทศบาลและเครือข่ายให้สาธารณชนได้รับทราบและเข้าถึงอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้เทศบาลเมืองทุ่งสงยังตระหนักถึงการติดตามผลการดำเนินงานตามหลัก

ทางวิชาการด้วยการศึกษาวิจัยด้วยการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขต

เทศบาลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เที่ยงตรงและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา 

เมืองทุ่งสงให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 

ลักษณะการดำเนินงานของเครือข่ายและบทบาทของภาคี
พัฒนา 

การดำเนินงานของเครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ เพื่อแก้

ปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการนั้น มีเครือข่ายการดำเนินงาน 

2 เครือข่ายย่อยที่สำคัญ ซึ่งจำแนกตามคณะกรรมการดำเนินงานแก้ปัญหาน้ำท่วม

ของอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้ 

1)  เครือข่ายการแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการด้าน

กายภาพ เป็นเครือข่ายที่ดำเนินการและตัดสินใจหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ 

ไดแ้ก ่ดา้นการปรบัปรงุระบบระบายนำ้ ดา้นการพจิารณาพืน้ทีแ่ละจดัหาพืน้ทีแ่กม้ลงิ 

และลุ่มน้ำเทียม ด้านการจัดการขยะและน้ำเสีย และด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

และผังเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ 

โดยภาคีเครือข่ายได้แสดงบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันและประสานความร่วมมือ 

ซึ่งกันและกัน อาทิ  

 อำเภอทุ่งสง มีบทบาทในการจัดสรรงบประมาณให้องค์การบริหาร

ส่วนตำบลดำเนินการขุดลอกคลอง 2 สายคือ คลองท่า และคลองวังหีบ  
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ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

 เทศบาลเมืองทุ่งสง มีบทบาทที่สำคัญในการประสานที่ดินสำรวจเขต

ลำเหมืองสาธารารณะคลองท่าโหลน โดยขุดลอกคลองท่าโหลนจากหนองป่าแก่ถึง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 การติดตั้งเครื่องสูบน้ำของกรมชลประทาน  

การก่อสร้างเขื่อนในลักษณะกำแพงที่คลองตมบริเวณถนนประชาอุทิศ และที่คลอง

ท่าโหลน บริเวณหลังโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ การติดตั้งเครื่องมือวัด  

การขุดลอก  

 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราชมีบทบาทในการประสานสำนัก

อุทกวิทยาเพื่อให้ดำเนินการติดตั้งสถานีวัดน้ำฝน เสาวัดระดับน้ำ และจุดวัด

ปริมาณน้ำ โดยใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง  

 สำนักชลประทานที่ 15 ส่งเจ้าหน้าที่มาสำรวจและพิจารณาพื้นที่ 

ที่เหมาะสมในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ประสานสำนักอุทกวิทยาเพื่อติดตั้งเครื่องวัด

น้ำฝน โดยใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง และสนับสนุนเครื่องสูบน้ำให้

เทศบาลเมืองทุ่งสงเพื่อเตรียมการรองรับปัญหาน้ำท่วม เป็นต้น  

2)  เครือข่ายแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการด้านสังคม 

กฎหมาย ระบบแผนพัฒนาและผังเมือง เป็นเครือข่ายที่ดำเนินการฟื้นฟูสภาพ

แวดล้อม ด้วยการสร้างจิตสำนึก การสร้างองค์ความรู้และเครือข่าย การสร้าง 

ข้อบังคับ กฎหมายและบทบัญญัติให้เป็นเอกภาพ และการจัดระบบเตือนภัย 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสง

แบบบูรณาการ โดยภาคีเครือข่ายที่สำคัญ อาทิ กองกำกับการตำรวจตระเวน

ชายแดนที่ 42 กองกำกับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ เทศบาลเมืองทุ่งสง 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด วัดท่าแพ เรือนจำอำเภอทุ่งสง สถาบันการ

ศึกษา ซึ่งบทบาทที่สำคัญของคณะทำงานเครือข่ายดังกล่าวที่ได้ดำเนินการอย่าง

เป็นรูปธรรม คือ 

      1.  การระดมความคิดเห็น ฟื้นฟู อนุรักษ์คลองท่าแพ ซึ่งเป็นแหล่ง

น้ำดิบผลิตน้ำประปาสำหรับการยังชีพของประชาชนเมืองทุ่งสง
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จากทุกภาคีของพื้นที่ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยกำหนด 

เป้าหมายคือ “อยากเห็นคลองท่าแพดีขึ้น คลองสวย น้ำใส 

บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และมีน้ำใช้ในหน้าแล้ง”  

      2.  คณะทำงานฯ ด้านสังคม กฎหมาย ระบบแผนพัฒนาและ

ผังเมืองได้ดำเนินกิจกรรมสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้าน

สิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกป่าต้นน้ำ ปลูกต้นไม้ 

และปลูกหญ้าแฝกเดือนละครั้งอย่างต่อเนื่องตลอดปี การปั่น

จักรยานเป็นตัวนำ เสริมด้วยกิจกรรมรณรงค์ลดพลังงาน  

ลดโลกร้อน และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆ มา 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมารวม 17 ครั้ง 
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นอกจากนี้การดําเนินงานของเครือขายการพัฒนาเมืองทุงสงแบบบูรณาการเพ่ือแกปญหาอุทก

ภัยและน้ําทวมเมืองทุงสงแบบบูรณาการในปจจุบันมีการขยายฐานสมาชิกของทั้ง 2 เครือขายยอย โดย
อาศัยหลักการที่สําคัญคือ หลักความรับผิดชอบ (responsibility) ซึ่งถือวาเปนปจจัยที่ชวยทําใหเกิดการ
กระตุนเตือนและตระหนักถึงความสําคัญของปญหารวมกันของทุกภาคสวน ดังจะเห็นไดจากการประชุม
เครือขายในแตละครั้งที่พยายามชี้ประเด็นปญหาและแสวงหาแนวทางแกปญหาอยางมีสวนรวม ทําให
กลไกดังกลาวสามารถสะทอนใหเขาใจถึงขอบเขตการทํางานและผูรับผิดชอบหลักอยางชัดเจน และเมื่อ
ผลจากประชุมเหลานั้นไดถูกเผยแพรใหทราบโดยกวางขวางมากข้ึน ทําใหผูมีสวนเก่ียวของไดเสียหลาย 
ๆ ภาคสวนที่ยังมิไดเขารวมเปนเครือขายตางยินดีตอบรับเขารวมเครือขายมากย่ิงข้ึนตามลําดับ ดังนั้น
กลไกหลักที่สําคัญของการดําเนินงานหาเครือขายโดยเฉพาะผูมีสวนเก่ียวของไดเสียหลักเกิดจากการใช
หลักความรับผิดชอบที่สะทอนจากกระบวนการมีสวนรวมของที่ประชุมเครือขายในแตละครั้ง 

 
 การระดมทรัพยากรและทรัพยากรที่ใช 
 ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานของเครือขายการพัฒนาเมืองทุงสงแบบบูรณาการ เพ่ือ
แกปญหาอุทกภัยและน้ําทวมเมืองทุงสงแบบบูรณาการของทั้ง 2 เครือขาย ประกอบดวย ดานบุคลากร 
ดานงบประมาณ และดานวัสดุอุปกรณ ดังนี้ 
 1. ดานบุคลากร การดําเนินงานของเครือขายแกไขปญหาอุทกภัยเมืองทุงสงแบบบูรณาการดาน
ภายภาพไดมกีารใชทรัพยากรมนุษยที่ถือวาเปนทุนทางสังคมที่มีจําเปนสําหรับการดําเนินงานทุกดาน 

 

12 
 

    
 

    
 
นอกจากนี้การดําเนินงานของเครือขายการพัฒนาเมืองทุงสงแบบบูรณาการเพ่ือแกปญหาอุทก
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ผลจากประชุมเหลานั้นไดถูกเผยแพรใหทราบโดยกวางขวางมากข้ึน ทําใหผูมีสวนเก่ียวของไดเสียหลาย 
ๆ ภาคสวนที่ยังมิไดเขารวมเปนเครือขายตางยินดีตอบรับเขารวมเครือขายมากย่ิงข้ึนตามลําดับ ดังนั้น
กลไกหลักที่สําคัญของการดําเนินงานหาเครือขายโดยเฉพาะผูมีสวนเก่ียวของไดเสียหลักเกิดจากการใช
หลักความรับผิดชอบที่สะทอนจากกระบวนการมีสวนรวมของที่ประชุมเครือขายในแตละครั้ง 

 
 การระดมทรัพยากรและทรัพยากรที่ใช 
 ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานของเครือขายการพัฒนาเมืองทุงสงแบบบูรณาการ เพ่ือ
แกปญหาอุทกภัยและน้ําทวมเมืองทุงสงแบบบูรณาการของทั้ง 2 เครือขาย ประกอบดวย ดานบุคลากร 
ดานงบประมาณ และดานวัสดุอุปกรณ ดังนี้ 
 1. ดานบุคลากร การดําเนินงานของเครือขายแกไขปญหาอุทกภัยเมืองทุงสงแบบบูรณาการดาน
ภายภาพไดมกีารใชทรัพยากรมนุษยที่ถือวาเปนทุนทางสังคมที่มีจําเปนสําหรับการดําเนินงานทุกดาน 
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นอกจากนี้การดําเนินงานของเครือขายการพัฒนาเมืองทุงสงแบบบูรณาการเพ่ือแกปญหาอุทก

ภัยและน้ําทวมเมืองทุงสงแบบบูรณาการในปจจุบันมีการขยายฐานสมาชิกของทั้ง 2 เครือขายยอย โดย
อาศัยหลักการที่สําคัญคือ หลักความรับผิดชอบ (responsibility) ซึ่งถือวาเปนปจจัยที่ชวยทําใหเกิดการ
กระตุนเตือนและตระหนักถึงความสําคัญของปญหารวมกันของทุกภาคสวน ดังจะเห็นไดจากการประชุม
เครือขายในแตละครั้งที่พยายามชี้ประเด็นปญหาและแสวงหาแนวทางแกปญหาอยางมีสวนรวม ทําให
กลไกดังกลาวสามารถสะทอนใหเขาใจถึงขอบเขตการทํางานและผูรับผิดชอบหลักอยางชัดเจน และเมื่อ
ผลจากประชุมเหลานั้นไดถูกเผยแพรใหทราบโดยกวางขวางมากข้ึน ทําใหผูมีสวนเก่ียวของไดเสียหลาย 
ๆ ภาคสวนที่ยังมิไดเขารวมเปนเครือขายตางยินดีตอบรับเขารวมเครือขายมากย่ิงข้ึนตามลําดับ ดังนั้น
กลไกหลักที่สําคัญของการดําเนินงานหาเครือขายโดยเฉพาะผูมีสวนเก่ียวของไดเสียหลักเกิดจากการใช
หลักความรับผิดชอบที่สะทอนจากกระบวนการมีสวนรวมของที่ประชุมเครือขายในแตละครั้ง 

 
 การระดมทรัพยากรและทรัพยากรที่ใช 
 ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานของเครือขายการพัฒนาเมืองทุงสงแบบบูรณาการ เพ่ือ
แกปญหาอุทกภัยและน้ําทวมเมืองทุงสงแบบบูรณาการของทั้ง 2 เครือขาย ประกอบดวย ดานบุคลากร 
ดานงบประมาณ และดานวัสดุอุปกรณ ดังนี้ 
 1. ดานบุคลากร การดําเนินงานของเครือขายแกไขปญหาอุทกภัยเมืองทุงสงแบบบูรณาการดาน
ภายภาพไดมกีารใชทรัพยากรมนุษยที่ถือวาเปนทุนทางสังคมที่มีจําเปนสําหรับการดําเนินงานทุกดาน 
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นอกจากนี้การดําเนินงานของเครือขายการพัฒนาเมืองทุงสงแบบบูรณาการเพ่ือแกปญหาอุทก

ภัยและน้ําทวมเมืองทุงสงแบบบูรณาการในปจจุบันมีการขยายฐานสมาชิกของทั้ง 2 เครือขายยอย โดย
อาศัยหลักการที่สําคัญคือ หลักความรับผิดชอบ (responsibility) ซึ่งถือวาเปนปจจัยที่ชวยทําใหเกิดการ
กระตุนเตือนและตระหนักถึงความสําคัญของปญหารวมกันของทุกภาคสวน ดังจะเห็นไดจากการประชุม
เครือขายในแตละครั้งที่พยายามชี้ประเด็นปญหาและแสวงหาแนวทางแกปญหาอยางมีสวนรวม ทําให
กลไกดังกลาวสามารถสะทอนใหเขาใจถึงขอบเขตการทํางานและผูรับผิดชอบหลักอยางชัดเจน และเมื่อ
ผลจากประชุมเหลานั้นไดถูกเผยแพรใหทราบโดยกวางขวางมากข้ึน ทําใหผูมีสวนเก่ียวของไดเสียหลาย 
ๆ ภาคสวนที่ยังมิไดเขารวมเปนเครือขายตางยินดีตอบรับเขารวมเครือขายมากย่ิงข้ึนตามลําดับ ดังนั้น
กลไกหลักที่สําคัญของการดําเนินงานหาเครือขายโดยเฉพาะผูมีสวนเก่ียวของไดเสียหลักเกิดจากการใช
หลักความรับผิดชอบที่สะทอนจากกระบวนการมีสวนรวมของที่ประชุมเครือขายในแตละครั้ง 

 
 การระดมทรัพยากรและทรัพยากรที่ใช 
 ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานของเครือขายการพัฒนาเมืองทุงสงแบบบูรณาการ เพ่ือ
แกปญหาอุทกภัยและน้ําทวมเมืองทุงสงแบบบูรณาการของทั้ง 2 เครือขาย ประกอบดวย ดานบุคลากร 
ดานงบประมาณ และดานวัสดุอุปกรณ ดังนี้ 
 1. ดานบุคลากร การดําเนินงานของเครือขายแกไขปญหาอุทกภัยเมืองทุงสงแบบบูรณาการดาน
ภายภาพไดมกีารใชทรัพยากรมนุษยที่ถือวาเปนทุนทางสังคมที่มีจําเปนสําหรับการดําเนินงานทุกดาน 
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ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

นอกจากนี้การดำเนินงานของเครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการในปัจจุบันมีการขยาย

ฐานสมาชิกของทั้ง 2 เครือข่ายย่อย โดยอาศัยหลักการที่สำคัญคือ หลักความ 

รับผิดชอบ (responsibility) ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ช่วยทำให้เกิดการกระตุ้นเตือน

และตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาร่วมกันของทุกภาคส่วน ดังจะเห็นได้จาก

การประชุมเครือข่ายในแต่ละครั้งที่พยายามชี้ประเด็นปัญหาและแสวงหาแนวทาง 

แก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วม ทำให้กลไกดังกล่าวสามารถสะท้อนให้เข้าใจถึงขอบเขต

การทำงานและผู้รับผิดชอบหลักอย่างชัดเจน และเมื่อผลจากประชุมเหล่านั้นได้ถูก

เผยแพร่ให้ทราบโดยกว้างขวางมากขึ้น ทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายๆ ภาคส่วน 

ที่ยังมิได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายต่างยินดีตอบรับเข้าร่วมเครือข่ายมากยิ่งขึ้นตามลำดับ 

ดังนั้นกลไกหลักที่สำคัญของการดำเนินงานหาเครือข่ายโดยเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ได้เสียหลักเกิดจากการใช้หลักความรับผิดชอบที่สะท้อนจากกระบวนการมีส่วนร่วม

ของที่ประชุมเครือข่ายในแต่ละครั้ง 

การระดมทรัพยากรและทรัพยากรที่ใช้ 

ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานของเครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบ

บูรณาการ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการของทั้ง  

2 เครอืขา่ย ประกอบดว้ย ดา้นบคุลากร ดา้นงบประมาณ และดา้นวสัดอุปุกรณ ์ดงันี้

1.  ด้านบุคลากร การดำเนินงานของเครือข่ายแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมือง

ทุ่งสงแบบบูรณาการด้านภายภาพได้มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์ที่ถือว่าเป็นทุนทาง

สังคมที่มีจำเป็นสำหรับการดำเนินงานทุกด้าน ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นกลไกหลัก

คือ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอำเภอทุ่งแบบบูรณาการด้านกายภาพ 

มีทั้งสิ้น 32 คน และบุคลากรที่สนับสนุนการทำงานเชิงปฏิบัติการ ส่วนการดำเนิน

งานของเครือข่ายแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการด้านสังคม 

กฎหมาย ระบบแผนพัฒนาและผังเมือง มีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
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ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
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อำเภอทุ่งแบบบูรณาการด้านสังคม กฎหมาย ระบบแผนพัฒนาและผังเมือง มีทั้ง

สิ้น 49 คน บุคลากรที่สนับสนุนการทำงานเชิงปฏิบัติการ และพนักงานของ

เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวข้อง 

2.  ด้านงบประมาณ การดำเนินงานของเครือข่ายแก้ไขปัญหาอุทกภัย

เมืองทุ่งสงแบบบูรณากรด้านกายภาพสามารถสรุปงบประมาณดำเนินการเบื้องต้น

จากกิจกรรมที่ ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 18,200,880 บาท สำหรับ 

งบประมาณของเครือข่ายฯ ด้านสังคม ส่วนใหญ่ไม่ปรากฏเป็นตัวเลขอย่างชัดเจน 

อย่างไรก็ตาม สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นและได้รับความสนใจคือ กิจกรรม 

ปั่นจักรยาน มีงบประมาณเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มซึ่งการจัดแต่ครั้งจะมี 

เจ้าภาพหลักที่รับผิดชอบ 

3.  ด้านวัสดุอุปกรณ์ การดำเนินงานของเครือข่ายแก้ไขปัญหาอุทกภัย

เมืองทุ่งสงแบบบูรณาการด้านภายภาพต้องมีการใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการ

ดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ เครื่องสูบน้ำ เครื่องมือวัด รถแบ็คโฮ บล็อกระบายน้ำ 

และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น จอบ ถัง ฯลฯ ส่วนการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ด้านสังคม

มีการใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างความตระหนักและ

จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว อาทิ จักรยาน หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์

ดินและน้ำ และต้นไม้พันธุ์พื้นเมืองท้องถิ่น และอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ปุ๋ย จอบ เสียม 

ถัง เป็นต้น 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน 

ผลจากการดำเนินงานของเครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการนั้น อาศัยเครือข่ายย่อย 

2 เครือข่ายคือ เครือข่ายการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้านกายภาพและเครือข่าย 

การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้านสังคม ทำให้เมืองทุ่งสงสามารถบรรเทาปัญหาซ้ำซาก

ของพื้นที่และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดและการทำงานของ
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ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังคำกล่าวของนายสมพร ใช้บางยาง อธิบดี 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองทุ่งสง เมื่อวันที่  

13 สิงหาคม 2550 ความว่า “การร่วมมือกันแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการของ

อำเภอทุ่งสง เป็นรูปแบบความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นหรือรูปแบบสหการที่

อยากให้เกิดขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่มีกรณีนี้เกิดขึ้น เนื่องจากท้องถิ่นต่างก็มี

ทิฐิและมองเฉพาะเขตท้องถิ่นของตนเอง จึงจะนำรูปแบบความร่วมมือที่ทุ่งสง

ไปขยายผลต่อไป” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลความสำเร็จร่วมกันขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ผลสำเร็จในเชิงรูปธรรมที่ปรากฏให้เห็นเชิงประจักษ์มีดังนี้ 

1.  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา น้ำไม่ท่วมเมืองทุ่งสงทั้งย่านการค้าและ

ที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2551 เกือบทุกอำเภอในจังหวัด

นครศรีธรรมราชประสบกับอุทกภัยและน้ำท่วม แต่ท้องที่อำเภอทุ่งสงน้ำไม่ท่วม 

ทั้งที่ปริมาณน้ำฝนที่ตกในแต่ละช่วงวัดได้มากกว่า ปี พ.ศ. 2548 และ 2549  

ซึ่งการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ 

ได้ดำเนินการเฉพาะในแผนงานระยะสั้นเท่านั้น และคาดว่าหากการดำเนินงานตาม

แผนงานระยะปานกลางและระยะยาวสำเร็จแล้ว การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ 

น้ำท่วมเมืองทุ่งสงจะเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน 

2.  ทุกภาคีพัฒนาของเมืองทุ่งสงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างและขยาย

เครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่นโดยมองแบบองค์รวม  

3.  ทุกภาคีพัฒนาของเมืองทุ่งสงและประชาชนในท้องถิ่นเกิดกระบวนการ

เรียนรู้ร่วมกันด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์นำไป

สู่การวางแผนพัฒนาเมืองได้ดียิ่งขึ้น 

4.  เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและการประสานงานทำได้ง่ายและ

รวดเร็วขึ้น 

5.  สร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะทำงานของเมืองทุ่งสง 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของเครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการเพื่อ

แก้ปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการทั้งด้านกายภาพและด้าน

สังคม สามารถสะท้อนจาก 2 กิจกรรมที่สำคัญของเทศบาลเมืองทุ่งสง ดังนี้ 

1)  คณะกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองทุ่งสง ได้รับเชิญจากสถาบัน

พระปกเกล้าเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความร่วมมือระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบและความเป็นไปได้ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550  

ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนิน

งานด้านความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีความร่วมมือของ

ท้องถิ่นอำเภอทุ่งสง 

2)  นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้รับคำเชิญ

จากธนาคารโลก (World Bank) กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น

ตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมเสวนา 

ในวันที่ 8-11 ตุลาคม 2551 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อ 

“Climate Resilient Cities Primer” โดยมีตัวแทนเมืองจากประเทศต่างๆ เข้า

ร่วมประชุมและเสวนาประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออก (East Asia) อาทิ Finance 

Minister of Singapore, นายกเทศมนตรีเมือง Makati, หัวหน้าสำนักงาน Bank 

for In ternat ional Cooperat ion ( JB IC ) , UK’s Depar tment for 

International Development (DFID) and AUSAID ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติแก่

เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นอย่างยิ่ง 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินโครงการ 

การดำเนินงานความร่วมมือของภาคีพัฒนาเมืองทุ่งสงทั้งหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป็นความ
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ร่วมมือในการจัดการปัญหาอุทกภัย การจัดการจราจร และการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ให้ประสบความสำเร็จนั้นมีปัจจัยสำคัญดังนี้ 

1.  ด้านหลักการทำงานที่ยึดหลัก 3-ONE ประกอบด้วย4

 1.1  One People คือคนในพื้นที่นั้นต้องเป็นพวกเดียวกัน ไม่มี

ความขัดแย้งหรือมีอคติต่อกัน พวกเดียวกันในที่นี้หมายความถึง 

พวกเดียวกันในการดำเนินงาน คือ เข้าใจกัน เข้าถึงปัญหา  

ร่วมมือด้วยใจ เช่น นายกเทศมนตรีต้องเป็นพวกเดียวกับ

หัวหน้าส่วนราชการ เป็นพวกเดียวกับผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่

เดียวกันและรวมถึงประชาชน 

 1.2  One Aim คือมีเป้าหมายในการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อความสุข

ของประชาชนในพื้นที่ เมื่อทุกภาคส่วนมีเป้าหมายในการ 

ดำเนินร่วมกันและย่อมส่งผลให้การทำงานโดยเฉพาะการแก้ไข

ปัญหาที่มีลักษณะเป็นปัญหาร่วมกันของหลายฝ่ายประสบ 

ผลสำเร็จได้  

 1.3  One Way คือ ดำเนินงานไปใน

ทิศทางและแนวทางเดียวกัน 

โดยในการดำ เนินงานต้ อ ง

เคารพมติเสียงส่วนส่วนใหญ่ว่า

จะใช้วิธีใดในการทำงานร่วมกัน 

2.  ด้านผู้นำ ผู้นำที่สร้างสำเร็จในการ

แก้ไขปัญหาอุทกภัยของเมืองทุ่งสงคือ ผู้นำจาก
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 1. ดานหลักการทํางานที่ยึดหลัก 3-ONE ประกอบดวย4 
  1.1 One People คือคนในพ้ืนที่นั้นตองเปนพวกเดียวกัน ไมมีความขัดแยงหรือมีอคติตอ
กัน พวกเดียวกันในที่นี้หมายความถึง พวกเดียวกันในการดําเนินงาน คือ เขาใจกัน เขาถึงปญหา 
รวมมือดวยใจ เชน นายกเทศมนตรีตองเปนพวกเดียวกับหัวหนาสวนราชการ เปนพวกเดียวกับผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานราชการตาง ๆ ที่อยูในเขตพ้ืนที่เดียวกันและรวมถึงประชาชน 
  1.2 One Aim คือมีเปาหมายในการดําเนินงานรวมกัน เพ่ือความสุขของประชาชนในพ้ืนที่ 
เมื่อทุกภาคสวนมีเปาหมายในการดําเนินรวมกันและยอมสงผลใหการทํางานโดยเฉพาะการแกไขปญหา
ที่มีลักษณะเปนปญหารวมกันของหลายฝายประสบผลสําเร็จได  
  1.3 One Way คือ ดําเนินงานไปในทิศทางและแนวทางเดียวกัน โดยในการดําเนินงาน
ตองเคารพมติเสียงสวนสวนใหญวาจะใชวิธีใดในการทํางานรวมกัน 

 
 2. ดานผูนํา ผูนําที่สรางสําเร็จในการแกไขปญหาอุทกภัยของเมืองทุงสงคือ ผูนําจากภาคสวน
ราชการ ผูนําจากภาคองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูนําชุมชน5 ซึ่งบุคคลที่สําคัญมากที่สุดที่ทําใหเกิด
การกอรูปจนกลายเปนเครือขายที่เขมเข็งคือ นายทรงชัย วงษวัชรดํารง นายกเทศมนตีเมืองทุงสง บุคคล
ผูรูหลักการประสานงาน (coordinating) เปนอยางดี ซึ่งการประสานงานถือเปนหัวใจสําคัญอีกอยางหนึ่ง
ของการบริหารงาน โดยเฉพาะการบริหารงานในระบบราชการนั้น ถึงแมวาจะเนนสายการบังคับบัญชา 
(hierarchy) แตหากผูบริหารใหความสําคัญกับการประสานงานจะสงผลใหขาราชการและประชาชนรูสึก
เกิดความผูกพันและสามัคคีซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนําไปสูการประสบความเร็จในการปฏิบัติโดยงานที่
ออกมาก็จะมีลักษณะเปนไปตามที่ตองการ 
 อาจสรุปไดวา รูปแบบของเครือขายความรวมมือในการดําเนินและแกไขปญหาอุทกภัยและน้ํา
ทวม รวมถึงปญหาอ่ืน ๆ ของเมืองทุงสง ปจจัยสําคัญที่ทําใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จก็คือ 
วัฒนธรรมของคนในเมืองทุงสงเอง ซึ่งอาจจะไมพบวัฒนธรรมเชนนี้ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ซึ่งเปนวัฒนธรรมของ

                                                                    
4 สถาบันพระปกเกลา, ความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รูปแบบและความเปนไปได (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
พระปกเกลา, 2550). 
5 สุริโย วิชัยดิษฐ ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอทุงสง, สัมภาษณโดยผูเขียน, 11 มีนาคม 2553, เทศบาลเมืองทุงสง, นครศรีธรรมราช, เทป
บันทึกเสียง. 
 

 4  สถาบันพระปกเกล้า, ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบและ

ความเป็นไปได้ (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, 2550). 
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ภาคส่วนราชการ ผู้นำจากภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน5

ซึ่งบุคคลที่สำคัญมากที่สุดที่ทำให้เกิดการก่อรูปจนกลายเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง 

คอื นายทรงชยั วงษว์ชัรดำรง นายกเทศมนตเีมอืงทุง่สง บคุคลผูรู้ห้ลกัการประสานงาน

(coordinating) เป็นอย่างดี ซึ่งการประสานงานถือเป็นหัวใจสำคัญอีกอย่างหนึ่ง

ของการบริหารงาน โดยเฉพาะการบริหารงานในระบบราชการนั้น ถึงแม้ว่าจะเน้น

สายการบังคับบัญชา (hierarchy) แต่หากผู้บริหารให้ความสำคัญกับการประสาน

งานจะส่งผลให้ข้าราชการและประชาชนรู้สึกเกิดความผูกพันและสามัคคีซึ่งกัน 

และกัน ซึ่งจะนำไปสู่การประสบความเร็จในการปฏิบัติ โดยงานที่ออกมาก็จะมี

ลักษณะเป็นไปตามที่ต้องการ 

อาจสรุปได้ว่า รูปแบบของเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินและแก้ไข

ปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วม รวมถึงปัญหาอื่น ๆ ของเมืองทุ่งสง ปัจจัยสำคัญที่ทำให้

การดำเนินงานประสบความสำเร็จก็คือ วัฒนธรรมของคนในเมืองทุ่งสงเอง ซึ่งอาจ

จะไม่พบวัฒนธรรมเช่นนี้ในพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของคนที่มีความเข้าใจและ

พร้อมที่จะร่วมมือ ร่วมใจในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน 

ซึ่งรูปแบบของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 

หน่วยงานอื่น ๆ ที่อยู่ในพื้นที่นี้เกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยกฎหมาย แต่เป็นรูปแบบ

ของความร่วมมือที่ใช้แผนงานเป็นเครื่องผูกใจและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนความ

ร่วมมือ6 ดังที่ พ.ต.อ.ธรรมนูญ ใฝจู อดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง กล่าวว่า 

“ตั้งแต่รับราชการมาหลายที่ยังไม่เคยเห็นรูปแบบการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

เหมือนกับของอำเภอทุ่งสงน่าจะเป็นที่แรก” 

 5  สุริโย วิชัยดิษฐ์ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอทุ่งสง, สัมภาษณ์โดยผู้เขียน, 11 มีนาคม 

2553, เทศบาลเมืองทุ่งสง, นครศรีธรรมราช, เทปบันทึกเสียง. 

 6  สถาบันพระปกเกล้า, ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบและ

ความเป็นไปได้ (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, 2550). 
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อุปสรรคในการดำเนินโครงการและการแก้ไขปัญหา 

อุปสรรคในการดำเนินงานเครือข่ายของเมืองทุ่งสงคือ การโยกย้าย

ข้าราชการระดับสูงหรือข้าราชการประจำบ่อยครั้ง กล่าวคือ หัวหน้าส่วนราชการ

ที่มารับราชการในอำเภอทุ่งสงจะมีการโยกย้ายบ่อยครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่

เพราะว่าการขับเคลื่อนงานแม้จะมีการกำหนดยุทธศาสตร์ของอำเภอแล้วก็ตาม  

แต่ถ้าหากข้าราชการระดับสูง โดยเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการอย่างนายอำเภอ 

ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมปรึกษาหารือหากไม่มีความเข้าใจ งานก็จะไม่สามารถ

ดำเนินการต่อไปได้โดยตลอด ดังนั้นหากจะให้งานดำเนินต่อไปจากการกำหนดไว้

ของคณะกรรมการชุดเดิมก็จะต้องมาทบทวนให้กับหัวหน้าส่วนราชการคนใหม่ 

ได้เข้าใจอีกครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ใช้ได้ผลในปัจจุบัน 

นอกจากนี้เป็นอุปสรรคระดับรองลงไปคือ การประชาสัมพันธ์กับประชาชน

ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานน้อยเกินไปจึงทำให้

ประชาชนไม่เข้าใจถึงการดำเนินงานของทางเทศบาล7

ความยั่งยืนในการดำเนินโครงการ 

ความยั่งยืนของเครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ เพื่อ 

แก้ปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการเกิดขึ้นได้โดยอาศัยหลักการ

สำคัญ ดังนี้      

 1) การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

แม้ว่าเทศบาลเมืองทุ่งสงจะได้รับการยกย่องด้วยรางวัลด้านการดำเนินงาน

เครือข่ายแล้วก็ตาม แต่การดำเนินงานของเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและ 

 7  ทรงชัย  วงษ์ วั ชรดำรง นายกเทศมนตรี เมืองทุ่ งสง , สัมภาษณ์ โดยผู้ เขี ยน ,  

11 มีนาคม 2553, เทศบาลเมืองทุ่งสง, นครศรีธรรมราช, เทปบันทึกเสียง. 
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นำ้ทว่มเมอืงทุง่สงกจ็ะตอ้งดำเนนิตอ่ไปอยา่งไมม่วีนัสิน้สดุ ซึง่ประเดน็สำคญันัน้อยูท่ี ่

ตัวผู้บริหารท้องถิ่น คือผู้บริหารมีนโยบายและวิสัยทัศน์ว่า “เมื่อท้องถิ่นเริ่มต้น

ดำเนินการแล้วก็จำเป็นต้องสร้างความต่อเนื่องและมีความสม่ำเสมอ” ซึ่งการ

ดำเนินนโยบายและวิสัยทัศน์ดังกล่าวจะทำให้การขับเคลื่อนงานประสบผลสำเร็จ

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล8

 2) การจัดทำข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการ  

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่งที่นำโดยนายกเทศมนตรีเมือง

ทุ่งสงได้ร่วมกันลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทุ่งสง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2550 

เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความยั่งยืนและพันธสัญญาที่ยิ่งใหญ่ระหว่างกันในอันที่จะ

ร่วมมือบริหารจัดการพื้นที่ที่มีปัญหาร่วมกัน จนให้บังเกิดผลในเชิงปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรมต่อไป โดยเน้นความครอบคลุมของภารกิจทั้งการจัดทำผังเมืองรวม

ครอบคลุมพื้นที่ทั้งอำเภอทุ่งสงอย่างเร่งด่วน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่าง 

ต่อเนื่องและการเผยแพร่แก่สาธารณะ การจัดตั้งคณะทำงานร่วมทั้ง 4 ด้านที่มี 

ผู้แทนมาจากทุกภาคส่วน การสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือในการ

ดำเนินงานที่มีผลกระทบซึ่งกันและกัน การนำยุทธศาสตร์และแนวทางที่เกี่ยวข้อง

บรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และระดมทรัพยากร 

ในด้านบุคคล อุปกรณ์ และงบประมาณเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ 

 3) การตระหนักในความสำคัญของปัญหาร่วมกัน  

เมื่อทุกภาคีพัฒนาเมืองทุ่งสงเห็นพ้องต้องกันว่า ปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วม

เป็นปัญหาสาธารณะหรือเป็นวิกฤตร่วมที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยอาศัยความร่วมมือ

 8  ทรงชัย  วงษ์ วั ชรดำรง นายกเทศมนตรี เมืองทุ่ งสง , สัมภาษณ์ โดยผู้ เขี ยน ,  

11 มีนาคม 2553, เทศบาลเมืองทุ่งสง, นครศรีธรรมราช, เทปบันทึกเสียง. 
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จากทุกภาคส่วนและทุกคนในพื้นที่ เพราะทุกคนได้รับผลกระทบเกิดความเสียหาย

ขึ้นทั้งทรัพย์สินและที่อยู่อาศัย ทำให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้รับการ 

ตอบสนองจากทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งการแก้ไขปัญหา 

ส่วนใหญ่เป็นงานที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์ร่วมกัน นอกจากประชาชนจะ

ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาร่วมกันแล้ว ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นที่ร่วมเป็นเครือข่ายทุกคนต่างรับรู้และสนองตอบต่อแนวทางการแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว 

 4) การสนบัสนนุการดำเนนิงานดว้ยแผนงาน โครงการ และกจิกรรม  

ความต่อเนื่องในการดำเนินงานแก้ไขปัญหามิใช่จะเป็นความรับผิดชอบของ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว แต่ต้องขึ้นอยู่กับการจัดทำ

แผนงาน โครงการ และกิจกรรมจะมารองรับการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและ 

ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของเครือข่ายในการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เป็นวิกฤต

ร่วม ซึ่งการจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมรองรับไว้ทั้งด้านภายภาพและ

ด้านสังคมเป็นเสมือนแผนที่นำทางการดำเนินงานและภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนจะได้

ทราบทิศทางการปฏิบัติงานร่วมกันตลอดจนเส้นทางการพัฒนาเมืองทุ่งสง 

 5) การมีจิตสำนึกสาธารณะ  

การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ก็แล้วแต่ที่เป็นไปในสร้างสรรค์และ

ยึดผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นสำคัญแล้ว ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และพนักงานควรให้ความสำคัญในฐานะที่โครงการหรือกิจกรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ดังนั้นการดำเนินโครงการหรือ

กิจกรรมเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมของเมืองทุ่งสงสามารถดำเนิน

การได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนก็ด้วยเพราะคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง ปลัด

และรองปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง และบรรดาพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมือง

ทุ่งสงมีจิตสำนึกสาธารณะร่วมกัน 



บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 

ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

1��

ความสามารถในการถ่ายทอดบทเรียนให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น 

บทเรียนที่สำคัญของเทศบาลเมืองทุ่งสงที่สามารถถ่ายทอดให้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้รับรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้มีหลายประการสำคัญ 

ดังนี้ 

  บทที่ 1 การค้นหาประเด็นร่วมเพื่อสร้างเครือข่าย  

ความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ เพื่อ

แก้ปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ มีจุดเริ่มต้นจากการมี

ปัญหาร่วมกันที่ต้องได้รับการแก้ไขที่มิใช่เพิ่งมาเริ่มดำเนินการ แต่มีการดำเนินการ

แก้ไขปัญหาเหล่านี้มานานแล้ว เป็นลักษณะต่างคนต่างทำ โดยเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ก็แก้ไขในส่วนเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลก็แก้ไขในส่วนเขตความรับผิดชอบ

ของตนเอง อำเภอทุ่งสงก็ดำเนินการในส่วนของอำเภอ โดยแก้มากว่า 20 ปี 

ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ยั่งยืนได้ จนเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2548 ทำให้ 

ผู้บริหารระดับอำเภอทั้งนายอำเภอทุ่งสง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง เห็นว่าหากมี

ปัญหาในลักษณะนี้แล้วต่างคนต่างแก้ไขคงประสบความสำเร็จยากมาก ซึ่งความ

สำเร็จจะก่อเกิดได้ควรต้องร่วมมือกัน จึงทำให้เกิดการประชุมร่วม โดยนายอำเภอ

ได้ประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล ทาง

เทศบาลไม่ได้รับเชิญเข้าร่วม การแก้ปัญหาก็ยังคงเป็นรูปแบบเดิมคือต่างคนต่างแก้ 

ส่วนการประชุมอำเภอในแต่ละครั้งก็ไม่สามารถลงรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับ

ปัญหาดังกล่าวได้ จนในที่สุดการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันของภาคีพัฒนา 

ทุกภาคส่วนครั้งแรกก็เกิดขึ้นมีนายอำเภอเป็นประธานการประชุม ร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนใน

อำเภอทุ่งสง โดยเป็นการดำเนินงานในลักษณะการรวมกลุ่มเท่านั้นมิได้เป็น 

เครือข่ายแต่อย่างใด แต่จากการทำงานร่วมกันก็ทำให้ทราบความเกี่ยวโยงใน
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สาเหตุของปัญหาที่ร้อยเรียงร่วมกันระหว่างภาคีพัฒนาต่าง ๆ ในเมืองทุ่งสง9 และ

ด้วยการประชุมปรึกษาหารือกว่า 6 ครั้งในปี พ.ศ. 2549 ทำให้เกิดเป็นการรวม

กลุ่มกลายเป็นเครือข่ายเชิงรูปธรรมอย่างชัดเจนที่ถ่ายทอดผ่านการจัดทำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ และข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทุ่งสง และ

ในปัจจุบันเครือข่ายดังกล่าวได้มีความเข้มแข็งและมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจะสร้าง 

เครือข่ายให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต้องอาศัยการค้นพบซึ่งประเด็นร่วมที่มี 

ผลกระทบต่อภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงมิใช่เป็นเพียงปัญหาหรือ 

ผลกระทบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น เมื่อค้นพบแล้วต้องอาศัย

กระบวนการมีส่วนร่วมซึ่งอาจใช้รูปแบบอย่างเทศบาลเมืองทุ่งสงที่เริ่มต้นจากการ

สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืแบบไมเ่ปน็ทางการแลว้คอ่ยๆ พฒันารปูแบบทีเ่หมาะสม 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองต่อไป 

  บทที่ 2 การบริหารเครือข่าย 

หลักการบริหารเครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ เพื่อแก้

ปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ประสบผลสำเร็จเชิงรูปธรรม

ได้อาศัยปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้ 

1)  การวางแผน (Planning) 

 การสนับสนุนและกระตุ้นให้ภาคีมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนงานเป็นอย่างดี เพื่อให้ภาคีมีแนวทาง

ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน และแผนงานนั้นจะต้องมีความชัดเจน สามารถวัดได้ 

และเป็นไปได้ในการปฏิบัติ กล่าวคือ แผนงานนั้นจะต้องมีความยุติธรรมหรือความ

 9  ปิยะนาถ กลิ่ นภักดี บรรณารักษ์ , 11 มีนาคม 2553 , เทศบาลเมืองทุ่ งสง , 

นครศรีธรรมราช, เทปบันทึกเสียง. 
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เสมอภาคกัน สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนในเมืองทุ่งสง

และพืน้ทีใ่กลเ้คยีงได ้และจะตอ้งจงูใจภาคใีหม้กีำลงัใจในการปฏบิตังิาน ซึง่จะเหน็ได ้

ชัดว่า การดำเนินงานของเครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการเพื่อ 

แก้ปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการได้มีการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านน้ำท่วม

และการผัง เมือง ด้านการจราจร ด้านภาวะมลพิษ และด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจากแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้มีการแบ่งแผนงานดำเนิน

การ 2 ด้านคือ ด้านกายภาพและด้านสังคม โดยทั้ง 2 ด้านดังกล่าวมีการกำหนด

เป็นแผนงานระยะสั้น แผนงานระยะปานกลาง และแผนงานระยะยาว ทั้งนี้

ปัจจุบันเครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการได้ดำเนินการจัดโครงการ

และกิจกรรมตามแผนงานดำเนินทั้ง 2 ด้านอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือ

จากภาคีต่างๆ เป็นอย่างดี 

2)  การจัดองค์การ (Organizing) 

 ในขณะเดียวกันเครือข่ายก็ควรจะมีการจัดองค์การที่ดีเพราะการจัด

องค์การที่ดีจะช่วยให้กำหนดขอบเขต ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ในการ

ทำงานของภาคี และช่วยให้การปฏิบัติงานไม่ซ้ำซ้อนกัน ถ้าการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน

กันอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งในการปฏิบัติงานระหว่างภาคีได้ โดยคณะผู้บริหาร

ของเครือข่ายจะต้องจัดโครงสร้างขององค์การที่เหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานของ

ภาคีได้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะออกมาในรูปแบบใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและ

ความต้องการของเครือข่ายเป็นสำคัญ ทั้งนี้ผู้บริหารเครือข่ายจะต้องสามารถ 

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างงานและโครงสร้างอำนาจหน้าที่ ซึ่งการ

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ดังกล่าวจะไปสู่โครงสร้างของเครือข่าย ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับ

ความสามารถของผู้บริหารเครือข่ายว่าจะสามารถจัดการกับการจัดองค์การได้ดี

เพียงใด การจัดองค์การของเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ สามารถที่จะทำให้เครือข่าย

นั้นบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้แน่นอน ดังการจัดองค์การของ 

เครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วม
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เมืองทุ่งสงแบบบูรณาการที่เกิดจากคำสั่งอำเภอทุ่งสงให้มีคณะกรรมการดำเนินงาน 

2 ชุด ซึ่งการจัดองค์การของเครือข่ายดังกล่าว ทำให้ผลจากการปฏิบัติงานของภาคี

ที่ออกมาก็จะเป็นที่ต้องการของเครือข่ายและสามารถทำให้เครือข่ายนั้นนำผล 

ที่ได้รับเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ต่อยอดในการดำเนินงานด้านอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี 

3)  การประสานงาน (Coordinating) 

 นอกจากการวางแผนและการจัดองค์การที่ดีแล้ว  การดำเนินงาน 

เครือข่ายจำเป็นต้องมีหลักการประสานงานเป็นอย่างดีด้วย เพราะการประสานงาน

ถือเป็นหัวใจสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการบริหารงาน โดยเฉพาะการบริหารเครือข่าย

เปน็ลกัษณะทีไ่มเ่นน้สายการบงัคบับญัชา จงึตอ้งใหค้วามสำคญัตอ่การประสานงาน

เพราะการประสานงานจะทำให้ภาคีรู้สึกเกิดความผูกพันและสามัคคีซึ่งกันและกัน 

ซึ่งจะนำไปสู่การประสบความเร็จในการปฏิบัติ โดยงานที่ออกมาก็จะมีลักษณะ 

เป็นไปตามที่ต้องการ ซึ่งการบริหารเครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการได้นำเอาหลักการเรื่อง 

การประสานงานมาใช้อย่างโดดเด่นมาก การประสานงานจึงอีกปัจจัยที่สนับสนุน 

หลักการบริหารเครือข่ายให้เกิดความมั่นคงและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4)  การมีส่วนร่วม (Participation) 

     การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมในการ

พิจารณาตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และการ

บริหารจัดการ ซึ่งการดำเนินงานเครือข่ายก็จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยการมีส่วนร่วม

ของภาคี เพื่อก่อให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมพัฒนา เพราะหากภาคี

มีความรู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของเครือข่าย มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหาร 

เครือข่ายก็จะทำให้เกิดความรู้สึกผูกพันและเป็นเจ้าของเครือข่ายที่แท้จริงได้ ดังนั้น 

การดำเนินของเครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย

และน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการที่ประสบผลสำเร็จในปัจจุบันเกิดจากการเห็น

ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคีทั้งการร่วมคิดหาข้อสรุปแนวทางแก้ไข  

ร่วมวางแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และกิจกรรม ร่วมดำเนินโครงการและ
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กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และร่วมติดตามผลการดำเนินงานด้วยการประชุมปรึกษา

หารืออย่างสม่ำเสมอ 

  บทที่ 3 การเป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำสูง 

การดำเนินเครือข่ายจะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับผู้บริหาร

เป็นสำคัญ ซึ่งจากผลการดำเนินงานของเครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบ 

บูรณาการเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการแสดงให้เห็น

อย่างชัดเจนว่า ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำสูงจะสามารถแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

อย่างต่อเนื่องและที่สำคัญเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป ทั้งนี้การมีภาวะผู้นำสูง 

อาจสะทอ้นไดจ้ากทศันะของบคุคลทีเ่ปน็ผูบ้รหิารนัน้ อยา่งนายทรงชยั วงษว์ชัรดำรง

ที่ได้แสดงทัศนะว่า “ต้องไม่คิดว่าตัวเราเป็นนายกเทศมนตรี เพราะส่วนใหญ่ถ้า 

ทุกคนคิดว่าตรงนี้เป็นอาณาเขตอาณาจักรของเราแต่ละคน ถ้าเราไม่ทำลายตรงจุด

นี้ออก งานจะประสบความสำเร็จยาก โดยต้องเริ่มจากตัวเราก่อนซึ่งเหมือนกับการ

ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจ

พอเพียงว่า ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน” นอกจากนี้ การมีภาวะความเป็นผู้นำสูงของ

นายกเทศมนตรีผู้นี้ยังได้รับการยืนยันจากภาคีหลายด้าน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

รวมถึงภาคประชาชน ซึ่งจากการประมวลทั้งในส่วนทัศนะของนายกเทศมนตรีและ

ประชาชนที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่า การเป็นผู้บริหารที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูง 

จะนำมาซึ่งความสำเร็จของการจัดทำเครือข่ายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่เครือข่าย 

ได้วางไว้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของประชาชน 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า บทเรียนที่สำคัญของเทศบาลเมือง

ทุ่งสงที่สามารถถ่ายทอดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้รับรู้และสามารถ

นำไปประยุกต์ใช้มีหลายประการสำคัญ ดังนี้ การค้นหาประเด็นร่วมเพื่อสร้าง 

เครือข่าย การบริหารเครือข่าย และการเป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำสูง ทั้งนี้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นสามารถเลือกนำบทเรียนดังกล่าวไปปรับใช้ได้ตามความ

เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นตนเอง 
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แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 

เทศบาลเมืองทุ่งสง 

ที่อยู่:  ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110  

โทรศัพท์: 075-411-342-3  

เว็บไซต์:  http://www.tungsong.com  

คณะผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553) 

นายทรงชัย  วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

นายวัชระ  วสุนธราภิวัฒก์ ประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

นายพิเชษฐ์  อุษาสุมงคล ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 


















บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 
ด ้า น ก า ร เ ส ร ิม ส ร ้า ง เ ค ร ือ ข ่า ย  ร ัฐ  เ อ ก ช น  แ ล ะ ป ร ะ ช า ส ัง ค ม 

6โครงการ 9 ศูนย์ 99 กลุ่ม  เครือข่ายกับการพัฒนาท้องถิ่น 
อย่างมีส่วนร่วม  

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ  
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 





1��
บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 

ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

โครงการ 9 ศูนย์ 99 กลุ่ม  
เครือข่ายกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม  
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย  
จังหวัดเชียงราย1 

อำพร ปวงรังษี2 



บริบทและข้อมูลทั่วไปของ 
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ 

ตำบลเวียงพางคำได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครอง 

ท้องที่ เมื่อ พ.ศ. 2457 และได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเวียงพางคำเป็นเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เมื่อวันที่  

28 กันยายน พ.ศ. 2550 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ที่ตั้งของเทศบาลตำบล

เวียงพางคำอยู่ห่างจากอำเภอแม่สายประมาณ 2 กิโลเมตร และห่างจาก

กรุงเทพมหานคร 875 กิโลเมตร 

ตำบลเวียงพางคำถือเป็นตำบลหนึ่งใน 8 ตำบลของอำเภอแม่สาย จังหวัด

เชียงราย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 34 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 21,250 ไร่ 

 1  ศึกษาเพิ่มเติมจาก อำพร ปวงรังษี, รายงานการวิจัยโครงการศึกษาวิจัยการบริหาร

งานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Best Practices) กรณีศึกษา โครงการ   

9 ศูนย์ 99 กลุ่ม เครือข่ายกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม เทศบาลตำบลเวียงพางคำ 

อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2553) 

 2  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย 
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ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
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แต่เมื่อแยกเฉพาะเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 31 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ 19,375 ไร่ และมีอาณาเขตบางส่วนติดกับประเทศสหภาพ

พม่า  

บริบททางการเมือง เทศบาลตำบลเวียงพางคำมีสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมา

จากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสิ้น 12 คน 

แบ่งออกเป็น 2 เขต ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ และควบคุมฝ่ายบริหารอยู่ในตำแหน่ง

คราวละ 4 ป ีและมคีณะผูบ้รหิาร ทำหนา้ทีฝ่า่ยบรหิาร ประกอบดว้ย นายกเทศมนตร ี

และรองนายกเทศมนตรีจำนวน 2 คน  

บริบททางเศรษฐกิจเทศบาลตำบลเวียงพางคำตั้งอยู่ในอำเภอแม่สาย  

ที่นับว่าเป็นอำเภอที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า จึงเป็นเหตุให้เกิดการค้า 

การลงทุนทั้งในด้านสินค้าและบริการในพื้นที่เป็นจำนวนมาก อาทิเช่น โรงงาน

ขนาดใหญ่ ขนาดกลางจำนวนมาก ประกอบกับธุรกิจด้านการท่องเที่ยวอันเป็น 

ที่น่าสนใจทั้งนักท่องเที่ยวและนักลงทุน นอกจากนี้ ตำบลเวียงพางคำยังมีถนน

พหลโยธินหมายเลข 110 เข้าถึงอำเภอแม่สาย ซึ่งเป็นถนนสายหลักเชื่อมต่อหลาย

ตำบล และมีถนนโครงข่ายเชื่อมโยงถนนสาย R3A และ R3B ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อม

ทัง้การทอ่งเทีย่วและการลงทนุของประเทศเพือ่นบา้นมายงัจงัหวดัเชยีงราย นบัไดว้า่ 

อำเภอแม่สายซึ่งเทศบาลตำบลเวียงพางคำตั้งอยู่นั้นเป็นศูนย์กลางของความเจริญ

ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านประชากร เศรษฐกิจ การค้า การคมนาคม ร้านอาหาร โรงแรม 

พื้นที่ในส่วนเทศบาลตำบลแม่สายและเทศบาลตำบลเวียงพางคำเป็นบริเวณ 

ที่มีประชากรหนาแน่นซึ่งเป็นทั้งพื้นที่อยู่อาศัยและย่านพาณิชย์ และยังมีแหล่ง 

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกด้วย  

นอกจากนี้ การที่อำเภอแม่สายมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า ทำให้

สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลดีขึ้นกว่าเดิมและมีแนวโน้มที่จะดีขึ้น 

ในอนาคต ดังนั้น การประกอบอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบล

เวียงพางคำ คือ รับจ้าง และการค้าขาย ก่อเกิดรายได้ตลอดทั้งป ี
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ประชากรในพื้นที่ จากจำนวนชุมชนทั้ง 10 ชุมชน ข้อมูลจำนวนประชากร

ที่เทศบาลตำบลเวียงพางคำได้ทำการสำรวจและบันทึกไว้ ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 

2552 มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 12,195 คน แยกเป็นชาย จำนวน 5,710 คน  

หญิง 6,485 คน จำนวนครัวเรือน 6,199 ครัวเรือน 

สภาพสังคม ประชากรในพื้นที่ร้อยละ 90 นับถือศาสนาพุทธ ประชาชนมี

ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีการดำเนินชีวิตอยู่กันอย่างเรียบง่าย 

แต่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของประชาชนภาคเหนือที่มีลักษณะนิสัยโอบอ้อมอารี  

การบริหารงานภายใน โครงสร้างส่วนราชการภายในเทศบาลตำบล 

เวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 4 หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

อยู่ภายในเทศบาล มีผู้บริหารสูงสุด คือ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย มีบุคลากรใน

เทศบาลตำบลเวียงพางคำทั้งสิ้น 401 คน  พนักงานเทศบาล จำนวน 23 คน 

ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 33 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 345 คน (รายงาน

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เดือนมีนาคม 2552) 

สำหรับหน่วยงานภายในเทศบาล 4 หน่วยงาน คือ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง 

กองช่าง กองการศึกษา  



โครงการ “9 ศูนย์ 99 กลุ่มเครือข่าย 
กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม” 

สภาพปัญหาและสถานการณ์ก่อนเริ่มดำเนินการ 

สภาพปัญหาก่อนที่เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัด

เชียงรายจะดำเนินโครงการ “9 ศูนย์ 99 กลุ่มเครือข่ายกับการพัฒนาท้องถิ่น

อย่างมีส่วนร่วม” เทศบาลตำบลเวียงพางคำได้ประสบปัญหาต่างๆ ดังนี้ 
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 1)  ปัญหายาเสพติด เนื่องจากเทศบาลตำเวียงพางคำ มีพื้นที่ที่อยู่ในความ

ดูแลส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและมีประชากรเป็นชนเผ่าจำนวนมาก ซึ่งมี

วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมตลอดจนอยู่ในจังหวัดที่ติดแนวชายแดนของ

ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว เป็นต้น ทำให้เป็นเส้นทางลำเลียง

ยาเสพติดในการกระจายเข้าสู่เมือง ส่งผลให้เกิดปัญหายาเสพติด 

ตามมา 

   2)  ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ระหว่างชนเผ่า ทำให้เกิดช่องว่างระหว่าง

การทำงานและการให้บริการของรัฐ เช่น ความแตกต่างของ 

ภูมิประเทศและที่ตั้ง ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร และความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม เป็นต้น 

 3)  ปัญหาคนต่างด้าวและคนไร้สัญชาติที่ลักลอบเข้าเมือง เพื่อมาขาย

แรงงานและความเป็นอิสระทางการดำเนินชีวิต โดยลักลอบเข้าเมือง

มาแนวเขตติดต่อทั้งทางบกและทางน้ำในเขตความรับผิดชอบของด่าน

แม่สายและด่านเชียงของ ทำให้ยุ่งยากต่อการกำกับดูแลและจัด

ระเบียบในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จากสภาพปัญหาที่ประสบดังกล่าวส่งผลให้เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

ตระหนักดีว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น เทศบาลตำบลเวียงพางคำไม่สามารถดำเนินการ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยลำพัง จึงได้การปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีทำงานของ

ข้าราชการที่คุ้นเคยกับการเป็น “ผู้สั่งการ” ประชาชนมาเป็น “ผู้สนับสนุน” แทน 

เพื่อมุ่ งเน้นการทำงานแบบเชื่อมโยงและบูรณาการองค์กรให้ เป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกัน ภายใต้การบริหารงานแบบเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

และต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง จึงเป็น

ที่มาของการดำเนินงานแบบเครือข่ายภายใต้โครงการ “9 ศูนย์ 99 กลุ่มเครือข่าย

กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม” 
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ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ 

 1)  เพื่อจัดระเบียบหมวดหมู่งานการพัฒนาของหมู่บ้านต่างๆ ในเขต

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จังหวัดเชียงราย ให้มีระบบและมาตรฐาน 

 2)  เพื่อยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรมสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของผู้นำชุมชน องค์กรภาค

ประชาชน ร่วมตรวจสอบการดำเนินงานท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ 

 3)  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่นของตนเองในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ จังหวัดเชียงราย 

 4)  เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกร่วมในการรัก ผูกพันและเกิดความภาคภูมิใจใน

ท้องถิ่นของตนเอง 

 5)  เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขต

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จังหวัดเชียงราย 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จังหวัดเชียงราย ได้ให้ความสำคัญกับการมี 

ส่วนร่วมของชุมชนต่อการบริหารจัดการขององค์กรท้องถิ่น ดังกรณีศึกษา โครงการ 

“9 ศูนย์ 99 กลุ่มเครือข่ายกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม” เพื่อชี้ให้เห็น

พลังของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการทำงานอย่างเป็นเครือข่ายในการ

ขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ  

ซึ่งมีขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงานดังนี้ 

1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ/กำหนดเป้าหมาย/ผู้รับผิดชอบ

โครงการ “9 ศูนย์ 99 กลุ่มเครือข่ายกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม” 

2)  จัดตั้งศูนย์อำนวยการกลางประสานงานของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

และศูนย์ปฏิบัติงานเครือข่ายประจำกลุ่มงาน จำนวน 9 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการ
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ต่อสู้ เพื่ อ เอาชนะยาเสพติด ศูนย์ อปพร . 

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ศูนย์บริการร่วมด้าน

บรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ประสานงานด้าน

การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชนเทศบาลตำบลเวียงพางคำ 

ศูนย์ เ ยาวชนเทศบาลตำบลเวี ย งพางคำ  

ศูนย์กีฬาตำบลเวียงพางคำ ศูนย์เทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ชุมชนเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมสายใยชุมชนตำบล 

เวียงพางคำ และศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและการอาชีพตำบล

เวียงพางคำ เพื่อร่วมวางแผนปฏิบัติการ รวบรวมข้อมูลปัญหา สถิติที่เกี่ยวข้องกับ

ปัญหาต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มเครือข่ายทุกระดับเพื่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อน

อย่างจริงจัง 

3)  จัดตั้งองค์กรชุมชนประจำหมู่บ้านเพื่อประสานงานร่วมกับเครือข่าย

แต่ละกลุ่มงาน เช่น เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เครือข่าย

ศูนย์ อปพร. และเครือข่ายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น 

4)  การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละกลุ่มงานเครือข่าย  

โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเทศบาลตำบล

เวียงพางคำจัดหางบประมาณสนับสนุนร่วมกับงบประมาณของแต่ละกลุ่มเครือข่าย 

5)  ในการปฏิบัติกิจกรรมหรือการดำเนินโครงการของแต่ละกลุ่มเครือข่าย 

สามารถกำหนดและสร้างกฎ กติกาของกลุ่มเครือข่ายและหมู่บ้านในการแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนแบบบูรณาการและเชื่อมโยงกันระหว่างเครือข่าย ไม่ว่าจะ

เป็นทุน แรงงาน การบริหารจัดการ และวัสดุอุปกรณ์ในดำเนินการ ซึ่งในการ

ดำเนินงานโครงการจะต้องมีการจัดทำประชาคมหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือน เพื่อ

ให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกัน 
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เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ศูนยบริการรวมดานบรรเทาสาธารณภัยและศูนยประสานงานดานการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา ศูนยเยาวชนเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
ศูนยกีฬาตําบลเวียงพางคํา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ศูนยสงเสริมสุขภาพชุมชนเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา ศูนยบูรณาการวัฒนธรรมสายใยชุมชนตําบลเวียง
พางคํา และศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและ
การอาชีพตําบลเวียงพางคํา เพ่ือรวมวางแผนปฏิบัติการ 
รวบรวมขอมูลปญหา สถิติที่เก่ียวของกับปญหาตาง ๆ ของแตละกลุมเครือขายทุกระดับเพ่ือใหเกิด
กระบวนการขับเคลื่อนอยางจริงจัง 

 
3) จัดตั้งองคกรชุมชนประจําหมูบานเพ่ือประสานงานรวมกับเครือขายแตละกลุมงาน เชน 

เครือขายศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด เครือขายศูนย อปพร. และเครือขายศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เปนตน 

4) การจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาทองถิ่นในแตละกลุมงานเครือขาย โดยเนนกระบวนการมีสวน
รวมของภาคประชาชนอยางตอเนื่อง ซึ่งเทศบาลตําบลเวียงพางคําจัดหางบประมาณสนับสนุนรวมกับ
งบประมาณของแตละกลุมเครือขาย 

5) ในการปฏิบัติกิจกรรมหรือการดําเนินโครงการของแตละกลุมเครือขาย สามารถกําหนดและ
สรางกฎ กติกาของกลุมเครือขายและหมูบานในการแกไขปญหาตาง ๆ ของชุมชนแบบบูรณาการและ
เชื่อมโยงกันระหวางเครือขาย ไมวาจะเปนทุน แรงงาน การบริหารจัดการ และวัสดุอุปกรณในดําเนินการ 
ซึ่งในการดําเนินงานโครงการจะตองมีการจัดทําประชาคมหมูบานเปนประจําทุกเดือน เพ่ือใหเกิดความ
รับผิดชอบรวมกัน 

6) การประเมินผลและติดตามผลโครงการของแตละกลุมงานเครือขาย จะเปนการประเมินผล
ระหวางเครือขายก็ได เพ่ือเปนการรวมดวยชวยกันและเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการ
ดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จของแตละเครือขาย ตลอดจนการประเมินผลมุงเนนความเปนรูปธรรมทั้ง
ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ ดวยการจัดประกวดผลสําเร็จของโครงการแตละศูนยเพ่ือสรางแรงจูงใจ
ในการดําเนินโครงการ 

7) สรุปและรายงานผลสําเร็จใหผูที่มีสวนไดสวนเสียนําไปเปนแบบอยางในการปรับปรุงแกไข
และพัฒนาโครงการของทองถิ่นใหย่ังยืนตอไป 
 

ลักษณะการดําเนินงานของเครือขาย 
สําหรับลักษณะการดําเนินงานของโครงการ “9 ศูนย 99 กลุมเครือขายกับการพัฒนาทองถิ่น

อยางมีสวนรวม” นั้นมีลักษณะการทํางานที่เนน “กระบวนการมีสวนรวม เพ่ือรวมคิด รวมทํา นําความสุข
สูชุมชน” ดังนั้น การขับเคลื่อนโครงการเครือขายพัฒนาโครงการฯ จึงมีการเชิญชวนทุกภาคสวนเขามามี



1��
บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 
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6) การประเมินผลและติดตามผลโครงการของแต่ละกลุ่มงานเครือข่าย 

จะเป็นการประเมินผลระหว่างเครือข่ายก็ได้ เพื่อเป็นการร่วมด้วยช่วยกันและ

เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จของแต่ละ

เครือข่าย ตลอดจนการประเมินผลมุ่งเน้นความเป็นรูปธรรมทั้งผลผลิตและผลลัพธ์

ของโครงการ ด้วยการจัดประกวดผลสำเร็จของโครงการแต่ละศูนย์เพื่อสร้าง 

แรงจูงใจในการดำเนินโครงการ 

7)  สรุปและรายงานผลสำเร็จให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนำไปเป็นแบบอย่าง

ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโครงการของท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป 

ลักษณะการดำเนินงานของเครือข่าย 

สำหรับลักษณะการดำเนินงานของโครงการ “9 ศูนย์ 99 กลุ่มเครือข่ายกับ

การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม” นัน้มลีกัษณะการทำงานทีเ่นน้ “กระบวนการ 

มีส่วนร่วม เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ นำความสุขสู่ชุมชน” ดังนั้น การขับเคลื่อน

โครงการเครือข่ายพัฒนาโครงการฯ จึงมีการเชิญชวนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการพัฒนาโครงการพัฒนา “9 ศูนย์ 99 กลุ่มเครือข่าย” ให้เกิดความยั่งยืนและ

ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

มีตั้งแต่หน่วยงานระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น ที่ส่ง 

ตัวแทนเข้ามีส่วนร่วม นอกจากนี้ การแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ “9 ศูนย์   

99 กลุ่มเครือข่าย” คณะทำงานจะมาจากกลุ่มตัวแทนของชุมชนทุกชุมชน  

เครือข่ายของกลุ่มต่างๆ ซึ่งคณะทำงานของภาคประชาชนในชุมชนจะส่งผู้แทนจาก

แต่ละชุมชน เข้ามาเป็นคณะทำงานเพื่อร่วมปฏิบัติงานทั้ง 9 ศูนย์ ใน 99 กลุ่ม 

เครือข่าย 

ในส่วนของการดำเนินงานได้อาศัยการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชา

สังคม ทั้งองค์กรชุมชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีลักษณะการดำเนิน

งาน ดังนี้ 

4 
 

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ศูนยบริการรวมดานบรรเทาสาธารณภัยและศูนยประสานงานดานการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา ศูนยเยาวชนเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
ศูนยกีฬาตําบลเวียงพางคํา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ศูนยสงเสริมสุขภาพชุมชนเทศบาลตําบลเวียง
พางคํา ศูนยบูรณาการวัฒนธรรมสายใยชุมชนตําบลเวียง
พางคํา และศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและ
การอาชีพตําบลเวียงพางคํา เพ่ือรวมวางแผนปฏิบัติการ 
รวบรวมขอมูลปญหา สถิติที่เก่ียวของกับปญหาตาง ๆ ของแตละกลุมเครือขายทุกระดับเพ่ือใหเกิด
กระบวนการขับเคลื่อนอยางจริงจัง 

 
3) จัดตั้งองคกรชุมชนประจําหมูบานเพ่ือประสานงานรวมกับเครือขายแตละกลุมงาน เชน 

เครือขายศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด เครือขายศูนย อปพร. และเครือขายศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เปนตน 

4) การจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาทองถิ่นในแตละกลุมงานเครือขาย โดยเนนกระบวนการมีสวน
รวมของภาคประชาชนอยางตอเนื่อง ซึ่งเทศบาลตําบลเวียงพางคําจัดหางบประมาณสนับสนุนรวมกับ
งบประมาณของแตละกลุมเครือขาย 

5) ในการปฏิบัติกิจกรรมหรือการดําเนินโครงการของแตละกลุมเครือขาย สามารถกําหนดและ
สรางกฎ กติกาของกลุมเครือขายและหมูบานในการแกไขปญหาตาง ๆ ของชุมชนแบบบูรณาการและ
เชื่อมโยงกันระหวางเครือขาย ไมวาจะเปนทุน แรงงาน การบริหารจัดการ และวัสดุอุปกรณในดําเนินการ 
ซึ่งในการดําเนินงานโครงการจะตองมีการจัดทําประชาคมหมูบานเปนประจําทุกเดือน เพ่ือใหเกิดความ
รับผิดชอบรวมกัน 

6) การประเมินผลและติดตามผลโครงการของแตละกลุมงานเครือขาย จะเปนการประเมินผล
ระหวางเครือขายก็ได เพ่ือเปนการรวมดวยชวยกันและเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการ
ดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จของแตละเครือขาย ตลอดจนการประเมินผลมุงเนนความเปนรูปธรรมทั้ง
ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ ดวยการจัดประกวดผลสําเร็จของโครงการแตละศูนยเพ่ือสรางแรงจูงใจ
ในการดําเนินโครงการ 

7) สรุปและรายงานผลสําเร็จใหผูที่มีสวนไดสวนเสียนําไปเปนแบบอยางในการปรับปรุงแกไข
และพัฒนาโครงการของทองถิ่นใหย่ังยืนตอไป 
 

ลักษณะการดําเนินงานของเครือขาย 
สําหรับลักษณะการดําเนินงานของโครงการ “9 ศูนย 99 กลุมเครือขายกับการพัฒนาทองถิ่น

อยางมีสวนรวม” นั้นมีลักษณะการทํางานที่เนน “กระบวนการมีสวนรวม เพ่ือรวมคิด รวมทํา นําความสุข
สูชุมชน” ดังนั้น การขับเคลื่อนโครงการเครือขายพัฒนาโครงการฯ จึงมีการเชิญชวนทุกภาคสวนเขามามี
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 1)  การมีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการ ร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของ

ปัญหาภายในชุมชน ร่วมตัดสินใจกำหนดความต้องการและร่วมลำดับ

ความสำคัญของความต้องการของชุมชน 

 2)  การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผน กำหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ 

แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงทรัพยากรและแหล่งวิทยากรที่จะใช้ใน

โครงการ 

 3)  การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการดำเนินโครงการ ทำประโยชน์ให้แก่

โครงการ โดยร่วมช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์  และแรงงาน 

 4)  การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ เพื่อให้รู้ว่าผลจากการ

ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยสามารถ

กำหนดการประเมินผลเป็นระยะต่อเนื่องหรือประเมินผลรวมทั้ง

โครงการในคราวเดียวก็ได้ เพื่อที่จะได้นำผลของการดำเนินงาน 

ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ต่อไป 

สำหรับภาคประชาสังคมที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลตำบล 

เวียงพางคำ ได้แก่ 

1)  องค์กรชุมชน ทั้งระดับชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนถือเป็นกลไก

หลักในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพราะชุมชนได้ตระหนักและ 

เลง็เหน็ถงึประโยชนข์องการเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาเทศบาลตำบลเวยีงพางคำ 

ฉะนั้น การดำเนินกิจกรรมในทุกโครงการจะเกิดขึ้นและสำเร็จเรียบร้อยได้ก็เพราะ

การขับเคลื่อนของประชาชนเป็นหลัก จึงถือว่าสำคัญอย่างยิ่งในการดึงชุมชน 

มาเป็นแนวร่วมในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การดำเนินงาน การติดตาม

ประเมินผลการพัฒนาโครงการ “9 ศูนย์ 99 กลุ่มเครือข่ายกับการพัฒนาท้องถิ่น

อย่างมีส่วนร่วม” ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป ซึ่งเปิดโอกาสให้ชุมชน

และองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะต่างๆ ดังนี้  
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 -  การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นระดับที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรก

ของการที่ภาคท้องถิ่นจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการ 

มีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีวิธีการให้ข้อมูล 

ซึ่งสามารถใช้ช่องทางต่างๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารผ่านทางสื่อต่างๆ การจัดนิทรรศการ การติดประกาศ และการ

ให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

 -  การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำด้วยวิธีต่างๆ  

 -  การเกี่ยวข้องเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ

งาน หรือร่วมเสนอแนะแนวทางที่นำไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความ

มั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของ

ประชาชนจะถูกนำไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของ

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ  

 -  ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วน

ร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับเทศบาลตำบลเวียงพางคำในทุกขั้นตอนของ

การตัดสินใจ และมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะ

กรรมการที่มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น  

 -  การเสริมอำนาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้ความสำคัญกับบทบาทของ

ประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลง

ประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ 

เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้านที่มอบอำนาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ

ทั้งหมด เป็นต้น 

2)  หน่วยงานระดับท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ เทศบาล

ตำบลแม่สาย สถานีอนามัย สถาบันการศึกษาทุกระดับ สถานีตำรวจเวียงพางคำ 

องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการอิสระ แกนนำหมู่บ้าน หน่วยงานของรัฐและ
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เอกชนในท้องถิ่น เป็นต้น เป็นหน่วยงานหลักที่จะมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นแบบ

บูรณาการและพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมและแก้ปัญหาร่วมกับองค์กรชุมชนทั้งใน

เรื่องกำลังคน งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของ 

ท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการ “9 ศูนย์ 99 กลุ่มเครือข่ายกับการพัฒนา  

ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม” สามารถพิจารณาได้ดังแผนภาพ 
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ศูนยปฏิบัติการตอสู
เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 

ศูนยกลางการ
ประสานงาน

เทศบาลตําบล
เวียงพางคํา 

ทีมผูนําชุมชน 

ปราชญชาวบาน 

คณะกรรมการหมูบาน 

กํานัน/ผูใหญบาน 

ทีมกลุม/องคกร 

กลุมผูสูงอายุ 

กลุมพัฒนาสตร ี

กลุม อสม. 

กลุมกองทุน 

กลุมพัฒนา 

กลุมเยาวชน 

กลุมวัฒนธรรม 

อปพร. 

ประชาคม 

กลุมออมทรัพย 

ศูนย อปพร. เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

ศูนยประสานงานดาน
การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของ

ประชาชนเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

ศูนยเยาวชนเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา 

ศูนยกีฬา 
ตําบลเวียงพางคํา 

ศูนยสงเสริมสุขภาพ
ชุมชนเทศบาลตําบล

เวียงพางคํา 

ศูนยบูรณาการ
วัฒนธรรมสายใยชุมชน

ตําบลเวียงพางคํา  

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

ส่ือสารเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา  

ศูนยบริการถายทอด
เทคโนโลยีทางการ

เกษตรและการอาชีพ
ตําบลเวียงพางคํา  

ประชุมทีมผูนําชุมชน 
ผูนํากลุม/องคกร เพ่ือ
สรางความเขาใจและ
วางแผนการทํางาน 

ประชุมชาวบานเพ่ือสราง
ความรูความเขาใจและขอ
ขอเสนอแนะความคิดเห็น

เพ่ิมเติม 

มอบหมายภารกิจแก
ผูนําชุมชน ผูนํากลุม/

องคกร 

ใหชุมชนดําเนินการ
ตามภารกิจบริหาร

จัดการภายในชุมชนเอง 

เทศบาลติดตาม
สนับสนุนหรือชวยเหลือ
การปฏิบัติตามภารกิจ 

เทศบาลจัดกิจกรรมท่ี
ใหชุมชน/กลุม/องคกรมี

สวนรวม 

เผยแพรประชาสัมพันธ
การดําเนินงาน/

กิจกรรม/โครงการ 

เครือขายภาค
ประชาชนรวม
ตรวจสอบการ

ดําเนินงาน 

ประชุมติดตามแกไข
ปญหาการดําเนินงาน

ทุกเดือน 

ประชาชนในชุมชนรับ
ผลประโยชนรวมกัน 

ศูนยปฏิบัติการตอสู
เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
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การระดมทรัพยากรและทรัพยากรที่ใช้ 

การระดมทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการดำเนินโครงการ  

“9 ศูนย์ 99 กลุ่มเครือข่ายกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม” ได้รับการ

สนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานท้องถิ่น โดยเฉพาะภาค

ประชาชนให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณและแรงงานอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความ

สามารถ เพราะเกิดจิตสำนึกร่วมของความเป็นเจ้าของท้องถิ่น/ชุมชนร่วมกัน ตลอด

จนสถาบันการศึกษาให้ความร่วมมือทั้งทางด้านวิชาการและสนับสนุนงบประมาณ 

รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดของการใช้

ทรัพยากรร่วมกัน ดังนี ้

1)  ด้านงบประมาณ องค์กรชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ 

จังหวัดเชียงราย ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงการของท้องถิ่น ดังนี้ 

 -  สภาผู้นำหมู่บ้านให้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการแข่งขัน

กีฬาต้านยาเสพติด  

 -  สภาวัฒนธรรมหมู่บ้านให้การสนับสนุนงบประมาณในโครงการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  

 -  คณะกรรมการสายตรวจอาสา (ตำรวจบ้าน) ให้การสนับสนุน 

งบประมาณในโครงการความปลอดภัยในหมู่บ้าน เป็นต้น 

2)  ด้านบุคลากร องค์กรชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

ในรูปแบบของการคัดเลือกตัวแทนและสมัครใจมาเป็นอาสาสมัครในโครงการต่างๆ 

ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ นอกจากนี้ยังมีระบบตัวแทนของภาคประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล

ตำบลเวียงพางคำ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของชุมชนร่วมกัน  

 สำหรับภาควิชาการและภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะให้ 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิต ดังกรณีการจัดตั้งกองทุน 
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เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ด้วยการอดออม ทำให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนบนพื้นฐาน

ของความพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน 

ผลสำเร็จจากการดำเนิน โครงการ “9 ศูนย์ 99 กลุ่มเครือข่ายกับการ

พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม” มีดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน

โครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ตั้งแต่ขั้นตอนการคิด การตัดสินใจ 

การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผลและการแบ่งปันผลประโยชน์ ซึ่งเป็นปัจจัย

สำคัญที่ทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

2)  การมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน/คณะกรรมการผู้แทนหมู่บ้าน ซึ่ง 

พบว่า การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ทำให้

เกิดองค์กรชุมชนและ/คณะกรรมการชุมชนเพิ่มขึ้น เนื่องจากชุมชนตระหนักถึง

ปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมทั้งต้องการเข้าไปมีส่วนช่วยในการที่จะ

แก้ไขปัญหาในท้องถิ่นให้หมดไปจากชุมชน จึงตัดสินใจเข้าร่วมสนับสนุนการพัฒนา

ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า เช่น ร้านค้ากลุ่มองค์กรอาชีพ “OTOP CORNER” 

เพราะเป็นยกระดับคุณภาพชีวิตและทรัพย์สินของตนและชุมชนโดยรวม 

3) เกิดการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเพิ่มขึ้นในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ  

ให้ครบ 99 เครือข่าย ภายใน 5 ปี ซึ่งถือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เพื่อการพัฒนาโครงสร้าง

การทำงานการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนของแต่ละหมู่บ้านและชุมชน ทำให้การ

ทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและการระดมกำลังคนระหว่างเครือข่ายจน

สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างชัดเจน เช่น เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ

เอาชนะยาเสพติดตำบลเวียงพางคำ เครือข่ายศูนย์เยาวชนตำบลเวียงพางคำ  
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เครอืขา่ยศนูยบ์รูณาการวฒันธรรมไทย สายใยชมุชนตำบลเวยีงพางคำ และเครอืขา่ย

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงพางคำ เป็นต้น 

4) เกิดรูปแบบการทำงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือและการมี 

ส่วนร่วมระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาชุมชน

ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำใน 2 ลักษณะ คือ 

  -  ความร่วมมือในเชิงพื้นที่ เป็นการรวมกลุ่มองค์กรที่อาศัยในพื้นที่

ด ำ เนิ นการ เป็ นปั จจั ยหลั ก ในการทำงานร่ วมกัน เป็ น

กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นที่อาศัยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็น

เป้าหมายนำทาง 

 -  ความร่วมมือในเชิงประเด็นกิจกรรม เป็นความร่วมมือที่ใช้

ประเดน็กจิกรรมหรอืสถานการณท์ีเ่กดิขึน้ เชน่ ปญัหายาเสพตดิ

เป็นต้น เป็นปัจจัยหลักในการรวมกลุ่มองค์กรโดยมองข้ามมิติใน

เชิงพื้นที่ มุ่งเน้นการจัดการในประเด็นกิจกรรมนั้นๆ อย่าง

จริงจังและพัฒนาให้เกิดความร่วมมือกับภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เช่น ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ระหว่างชุมชน ระหว่างเครือข่าย สถานศึกษา องค์กรภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาชนในลักษณะของพหุภาคี เป็นต้น 

5)  เทศบาลตำเวียงพางคำกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการสร้างเครือข่ายรัฐ 

เอกชนและประชาสังคมสำหรับการศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง 

6)  การจัดทำข้อมูล “คลังสมองท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ” 

เพื่อเป็นการระบบข้อมูลสารสนเทศและการใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกันของชุมชน

ในด้านต่างๆ เช่น ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย ด้านศาสนา

และวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญอีกประการหนึ่งที่เน้นการใช้

ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันของท้องถิ่น 
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7)  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการโครงการต่างๆ ของ

หมู่บ้าน/ชุมชน เพราะประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมและมีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกันทุกขั้นตอนการดำเนินงาน  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินโครงการ 

สำหรับปัจจัยที่ทำให้การดำเนินโครงการ “9 ศูนย์ 99 กลุ่มเครือข่ายกับ

การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม” ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำประสบความ

สำเร็จ มีดังนี้ 

  ปัจจัยด้านผู้นำที่มีอุดมการณ์แน่วแน่ที่จะพัฒนาเทศบาลตำบล
เวียงพางคำโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม 

1)  ความศรัทธาในผู้บริหารของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ซึ่งมีอิทธิพลต่อ

การดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ของท้องถิ่น หากประชาชน

มีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสูงก็มีแนวโน้มที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนิน

โครงการของท้องถิ่น ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผู้บริหารมีขีดความสามารถในการ

บริหารสูง มีการบริหารงานที่โปร่งใส ยุติธรรม มีความรู้ความเข้าใจในงานโครงการ

ย่อมจะมีส่วนช่วยสร้างความรู้สึกเชื่อมั่นในการทำงานให้แก่ประชาชนและทำให้เกิด

ความชื่นชมในการทำงาน ผลสำเร็จของงานต่างๆ ย่อมสร้างประโยชน์สูงสุดต่อ

ชุมชนและท้องถิ่น ดังจะเห็นได้จากรางวัลแห่งความสำเร็จ และจำนวนของชุมชน

และหน่วยงานอื่นๆ มาขอศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลเวียงพางคำอย่างต่อเนื่อง 

2)  ศักยภาพผู้นำและความศรัทธาในผู้นำของชุมชนที่เป็นผู้มีความรู้ ความ

สามารถ มุ่งมั่นตั้งใจ เข้าใจงาน และมีความเสียสละในการทำงานเพื่อชุมชนอย่าง

แท้จริง ทำให้การขับเคลื่อนงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย การสร้างผู้นำที่มี

ทักษะความรู้ และบุคลิกลักษณะที่หลากหลายจึงเป็นหัวใจสำคัญประการหนึ่งใน
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การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาโครงการต่างๆ ของท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน  

3)  มีองค์กรเป็นของชุมชนตำบลเวียงพางคำ โดยมีองค์กรเพื่อพัฒนา 

ท้องถิ่นที่เป็นของชุมชนอย่างแท้จริง คือ คณะกรรมการชุมชนที่มาจากการคัดเลือก

จากตัวแทนของประชาชนในชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำธรรมชาติที่ชาวบ้านเลือกขึ้นมา

ด้วยความนับถือศรัทธา เป็นกลไกหลักในการจัดการปัญหาและพัฒนาชุมชน 

ในด้านต่างๆ โดยที่ไม่ได้เน้นที่บทบาทเด่นของผู้นำเพียงคนใดคนหนึ่ง แต่เป็น 

คณะผู้นำในสัดส่วนที่สามารถดูแลชุมชนได้ทั่วถึง 

  ปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีการวางระบบการ
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมภิบาล โดยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 

1) การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพของประชาชน/

ชุมชน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชน/ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

โครงการต่าง ๆ ของท้องถิ่น การสร้างทีมงานวิทยากรเครือข่ายขึ้นมาร่วมกับกลุ่ม

แกนหมู่บ้านและตำบล เพื่อขยายผลในพื้นที่หมู่บ้านและตำบล โดยมีทั้งผู้นำชุมชน 

ปราชญ์ชาวบ้าน และองค์กรพัฒนาเอกชนอาสาสมัครในพื้นที่ โดยเทศบาลตำบล

เวียงพางคำได้จัดทีมเจ้าหน้าที่คอยกระตุ้นและหนุนเสริมศักยภาพชุมชน ผ่านการ

จัดเวทีชาวบ้านให้ประชาคมได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและวางแผนการพัฒนา

ในพื้นที่ หากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาท้องถิ่นมากก็มีโอกาสเข้า

มาร่วมในกิจกรรมหรือโครงการของท้องถิ่นมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้ที่มีความรู้

ความเข้าใจในการพัฒนาสูง มักเป็นผู้ที่ให้ความสนใจในการพัฒนาสูงและติดตามดู

ผลการปฏิบัติงานตามโครงการของท้องถิ่นตลอดเวลา  

2)  การสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในชุมชนมีความคาดหวังในประโยชน์

ของโครงการของท้องถิ่นร่วมกัน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการ

ต่างๆ ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ  
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3)  ยึดแนวคิดในการพึ่งพาตนเอง ในลักษณะ “ชุมชนดูแลชุมชน” ไม่รอ

คอยความช่วยเหลือจากภายนอก แต่พร้อมร่วมมือกับทุกฝ่าย เพราะปัญหาของ

ตำบลเวียงพางคำ พวกเราต้องคิด ค้นหาปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยไม่

ถูกชี้นำหรือครอบงำจากภาครัฐ ไม่หวังพึ่งระบบราชการ แต่ทั้งนี้ยังจำเป็นต้องมี

ข้าราชการคอยหนุนเสริมตามสมควรในด้านการให้คำปรึกษาและงบประมาณ

สนับสนุน 

4) มุ่งแก้ปัญหาของชุมชนให้สำเร็จ โดยวางแนวทางการจัดการกับปัญหา

ต่าง ๆ ของชุมชนไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การสร้างกิจกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในชุมชน แต่

จะเน้นไปที่เป้าหมายแห่งความสำเร็จด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 

เช่น ปัญหาผลผลิตที่เกษตรกรในตำบลเวียงพางคำผลิตขึ้นมา แต่ไม่ได้ราคา และ

ขาดช่องทางการตลาดในการรับซื้อสินค้าของชุมชน แนวทางในการแก้ปัญหา 

ดังกล่าวคือ การจัดตั้งร้านค้ากลุ่มองค์กรอาชีพ “OTOP CORNER” เพื่อลด 

รายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการสร้างงาน สร้างเงินให้ 

ชาวบ้านและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้มีอาชีพที่ยั่งยืนในชุมชน 

5)  มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของเครือข่ายชุมชน เทศบาลตำบล 

เวียงพางคำได้จัดให้มีเวทีประชุมประชาคมเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งนับเป็นกลไก

สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์ปัญหาและการ

พัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เพราะเป็นทั้งที่ระดมความคิดและหาแนวทางการแก้ไข

ปัญหา ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือจากภาคีในการติดตามแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ

ชุมชน ตลอดจนเป็นการรายงานการดำเนินการโครงการต่างๆ สู่สังคมให้รับรู้ถึงผล

ของความสำเร็จในการดำเนินงาน 

6)  การปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีทำงานของข้าราชการที่คุ้นเคยกับการเป็น 

“ผู้สั่งการ”ประชาชนมาเป็น “ผู้สนับสนุน” แทน เพื่อมุ่งเน้นการทำงานแบบ

เชื่อมโยงและบูรณาการองค์กรให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและการทุ่มเท แรงกาย 

แรงใจ ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ด้วยการอุทิศตนและเสียสละเวลาในการทำงาน
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ของตนเองให้กับประชาคมอย่างต่อเนื่องในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาชุมชนใน 

ทุกด้าน  

7)  การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่ งถือว่า เป็นการใช้ 

“กระบวนการประชาคม”เป็นเวทีให้ประชาชนและหน่วยงานราชการได้ระดม

ความคิดในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ด้วยคนในพื้นที่เอง  

อุปสรรคในการดำเนินโครงการและการแก้ไขปัญหา 

 • อุปสรรคในการดำเนินโครงการ 

1)  ปัญหาการสร้างและการค้นหาผู้นำกลุ่มใหม่ให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่าง 

ต่อเนื่อง ในการสร้างและค้นหาผู้นำในหมู่บ้านหรือแกนนำเครือข่ายในด้านต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นผู้นำธรรมชาติหรือผู้นำที่ชุมชนให้การเคารพนับถือ เพื่อมาหาแนวทาง

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกัน  

2)  ปัญหาการเสริมสร้างความตระหนักในการรวมกลุ่มและเครือข่าย

ชุมชน เป็นวิธีการเพื่อให้ชุมชนเกิดความสนใจและเห็นความสำคัญของการรวม

กลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งการสร้างความตระหนักในการรวม

กลุ่มเป็นเครือข่ายนั้นจะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ

ภาคประชาชนในทุกกระบวนการ หากปราศจากกระบวนการรวมกลุ่มที่ชัดเจน 

ก็อาจส่งผลกระทบทางลบสู่ชุมชนได้  

3)  ปัญหาการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนและเครือข่ายชุมชน 

หลังจากเครือข่ายมีความเป็นปึกแผ่นและเข้มแข็ง ชุมชนและเครือข่ายชุมชนจะ

ต้องมีกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ระหว่างชุมชนและเครือข่ายชุมชน เพื่อให้

เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนกับการเรียนรู้

องค์ความรู้และปัญหาใหม่ๆ ที่เข้ามาในชุมชนของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เช่น 
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โครงการเวียงพางคำปันสุขใจ น้อมถวายองค์ราชัน ซึ่งมีการเชื่อมโยงกิจกรรม 

หลากหลายกิจกรรมระหว่างเครือข่ายเอาไว้ด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมของ

ชมรมจักรยานสีแดงร่วมปั่นจักรยาน การรณรงค์ออกกำลังกาย การลดภาวะ 

โลกร้อน การร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและสนับสนุนโครงการถนนเวียงพางคำ

สวย หน้าบ้านสะอาด เป็นต้น 

4)  ปัญหาการสรุปบทเรียนและการขยายกระบวนการเครือข่ายชุมชน 

การสรุปบทเรียนของเครือข่ายในระดับชุมชนเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาและขยาย

เครือข่ายชุมชน รวมทั้งการพัฒนาท้องถิ่นในระยะยาว เพราะจะช่วยให้ชุมชนเกิด

การเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการสรุปบทเรียนนั้นๆ ซึ่งการสรุป

บทเรียนจะมีความสำคัญมากขึ้นเมื่อชุมชนได้นำบทเรียนนั้นไปประยุกต์ใช้ให้ 

เหมาะสมกับสภาพความต้องการและสถานการณ์ปัญหาที่ เกิดขึ้นในชุมชน 

กระบวนการดังกล่าวจะนำไปสู่การขยายผลการทำงานของเครือข่ายชุมชนของ

เทศบาลตำบลเวียงพางคำและหน่วยงานอื่นๆ จังหวัดเชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียง  

 • แนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินโครงการ 

1)  การรักษาความต่อเนื่องและการให้ความสำคัญในการประชาสัมพันธ์ 

เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจในการทำงานของเทศบาลตำบลเวียงพางคำให้แก่

ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองให้มากขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างการ 

มีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มมากขึ้นต่อไป 

2)  สร้างความโปร่งใสในการทำงานอย่างต่อเนื่อง สร้างความพร้อมด้าน

งบประมาณในการดำเนินโครงการ ตลอดจนมีการติดตามตรวจสอบโครงการ 

ระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากยิ่งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ตกสู่มือประชาชน

อย่างแท้จริง 
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3) การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนตั้งแต่

การวางแผนโครงการ การกำหนดพื้นที่ดำเนินโครงการ การปฏิบัติตามโครงการ 

จนถึงขั้นการติดตามประเมินผล เพื่อสร้างความสำเร็จของโครงการ ตลอดจน

ประชาชนจะมีส่วนในการดูแลรักษาโครงการนั้นๆ จนรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของ

ชุมชนอย่างแท้จริงต่อไป 

4)  จัดหาความร่วมมือจากภาคีหน่วยงานภายนอกเพื่อมาช่วยในการการ

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนและเครือข่ายชุมชนทั้งด้านงบประมาณ วัสดุ

อุปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้เกิดการขยายฐานการเรียนรู้และพัฒนา 

ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

5)  ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคนิควิธีการถอดบทเรียนแห่งความสำเร็จของ

ชุมชนสู่สังคม การถอดบทเรียนความสำเร็จของชุมชนและเครือข่ายในระดับชุมชน

เป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความต่อเนื่องในระยะ

ยาว เพราะจะช่วยให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และสร้างความรู้ใหม่ๆ และยังนำบทเรียน

นั้นไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน กระบวนการ

ดังกล่าวจะนำไปสู่การขยายผลการทำงานของชุมชนและเครือข่ายชุมชนของ

เทศบาลตำบลเวียงพางคำและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปในอนาคต 

ความยั่งยืนในการดำเนินโครงการ 

จากความสำเร็จของการดำเนิน โครงการ “9 ศูนย์ 99 กลุ่มเครือข่ายกับ

การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม” ถือเป็นเครื่องยืนยันในศักยภาพของเครือข่าย

ชุมชนตำบลเวียงพางคำได้เป็นอย่างดี ซึ่งเทศบาลตำบลเวียงพางคำได้ตระหนักถึง

ความสำคัญและยึดมั่นแนวทางในการดำเนินงาน ขับเคลื่อนและพัฒนาโครงการ

ต่างๆ ภายใต้แนวคิดให้ “ชุมชนดูแลชุมชนเอง”  ในรูปแบบความเข้มแข็งของ 

“คณะกรรมการชุมชน” ผ่านการกลั่นกรองจาก “เวทีประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน” 

จนส่งผลทำให้เครือข่ายศูนย์ทั้ง 9 ศูนย์เครือข่ายของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ 
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เป็นที่ยอมรับจากชุมชนและสังคมจนกลายเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้การทำงานแบบ

บูรณาการที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอื่นๆ ในจังหวัด

เชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ จากการแนวทางการดำเนินงานของเทศบาล

ตำบลเวียงพางคำดังกล่าว มีแนวทาง/กิจกรรมที่ส่งผลให้การดำเนินโครงการ 

มีความยั่งยืนและต่อเนื่องดังนี้ 

1)  การจัดเวทีประชาคมชาวบ้านหรือหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือนและ 

ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อแต่งตั้ง “คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็ง” ของชุมชนเอง

ในการป้องกันและแก้ปัญหาต่างๆ ของชุมชน 

2)  การสร้างความศรัทธาต่อตนเองและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ของคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็ง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน จาก

ความเข้มแข็งคณะกรรมการชุมชนที่มาจากความสมัครใจของตัวแทนของภาค

ประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน ทำให้เทศบาลตำบลเวียงพางคำเกิด

เครือข่ายศูนย์การดำเนินงาน จำนวน 9 ศูนย์เครือข่ายที่มีลักษณะการทำงานที่มี

การประสานประโยชน์ของส่วนรวมแบบบูรณาการที่กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่

ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ จังหวัดเชียงราย 

3)  การบริหารจัดการปัญหาของชุมชนแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในเขต

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ โดยยึดกรอบแนวคิดในการดำเนินงานด้วยการมุ่งเน้นให้

ชุมชนฝึกและปฏิบัติจริงในการคิดค้นหาปัญหาเองและหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วย

ตนเอง ตลอดจนกำหนดมาตรฐานรักษาความยั่งยืนด้วยตนเองด้วยวิธีการปฏิบัติ 

ที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชน บนพื้นฐานการ

สร้างมีจิตสำนึกร่วมในเรื่องการรู้รัก รู้สามัคคีของคนในชุมชนที่พร้อมจะเข้าใจ  

ให้อภัย ให้โอกาสแก่ผู้ที่ผิดพลาดและช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน 
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ความสามารถในการถ่ายทอดบทเรียนให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น 

จากการดำเนินโครงการ “9 ศูนย์ 99 กลุ่มเครือข่ายกับการพัฒนา  

ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม” ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำนั้น พบว่ามีบทเรียนที่จะ

ต้องคำนึงถึงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการนำ

โครงการนี้ไปประยุกต์ใช้ ดังนี ้

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการ

ดำเนินงานโครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ตั้งแต่ขั้นตอนการคิด  

การตัดสินใจ การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผลและการแบ่งปันผลประโยชน์ 

ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

2)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้จัดตั้งกลุ่มชุมชนและเครือข่าย

ชุมชนของตนเอง เพื่อพัฒนาโครงสร้างการทำงานการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชน

ของแต่ละหมู่บ้านและชุมชน ทำให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยการ

เชื่อมโยงแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนภายใต้โครงสร้างการทำงานแบบเครือข่ายชุมชน/

หมู่บ้าน เช่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน องค์กร

สมาชิกตำรวจบ้าน สายตรวจอาสา (ตำรวจบ้าน) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ

หมู่บ้าน สภาเยาวชนหมู่บ้าน สภาเยาวชนตำบล ชมรมส่งเสริมสุขภาพ ชมรม 

ผู้สูงอายุหมู่บ้านและตำบล เป็นต้น 

3)  การสร้างแรงจูงใจและการเสริมแรงทางบวกให้ประชาชนในชุมชนได้

ตระหนักและเห็นความสำคัญในผลประโยชน์ของโครงการร่วมกัน การคาดหวังใน

ผลประโยชน์ของโครงการมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการของ

เทศบาลตำบลเวียงพางคำให้ประสบผลสำเร็จและเห็นเป็นรูปธรรม เช่น การ 

ประกวดผลงานของแต่ละเครือข่ายศูนย์ต่างๆ ในตำบลเวียงพางคำ 
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4)  การปลูกฝังแนวคิดในการพึ่งพาตนเองให้กับชุมชน ในลักษณะ 

“ชุมชนดูแลชุมชน” ไม่รอคอยความช่วยเหลือจากภายนอก แต่พร้อมร่วมมือกับ

ทุกฝ่าย เพราะปัญหาของตำบลเวียงพางคำ พวกเราต้องคิดค้นหาปัญหาเองและ

แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยไม่ชี้นำหรือถูกครอบงำจากภาคท้องถิ่น ไม่หวังพึ่งระบบ

ราชการ แต่จำเป็นต้องมีข้าราชการคอยหนุนเสริมตามสมควรในด้านคำปรึกษาและ

งบประมาณสนับสนุน 

5)  การให้ความร่วมมือแบบพหุภาคี เป็นการประสานความร่วมมือจาก

ภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน/ชุมชนในการเข้าไป

มีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชน เช่น ปัญหายาเสพติดในชุมชน 

เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของ

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ 

6)  การสร้างรูปแบบและกลยุทธ์ซึ่งเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของคนใน

ชุมชนเอง โดยชุมชนใช้เป็นเครื่องมือหรือกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น กรณีปัญหายาเสพติดทำให้เกิดแนวทางในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและท้องถิ่น เช่น การสร้างมาตรฐานทางสังคม 

โดยใช้บรรทัดฐานและกลไกทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนเป็นเครื่องมือในการควบคุม

ดูแลคนในชุมชนให้ปฏิบัติตามเพื่อความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนเอง และการใช้

แนวทางสันติวิธี โดยใช้หลักการให้อภัยทางสังคมแก่กลุ่มที่เคยมีพฤติกรรมการค้า

และเสพให้กลับตัวกลับใจ พร้อมสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้เสพที่กลับใจเป็นคนดี 

7)  การให้ความสำคัญในการมุ่งแก้ปัญหาต่างๆ ในชุมชนให้สำเร็จ 

แนวทางการจัดการกับปัญหาต่างๆ ของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ 

ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การสร้างกิจกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในชุมชน แต่จะมุ่งเน้นไปที่ 

เป้าหมายแห่งความสำเร็จด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน เช่น ปัญหา

ยาเสพติดในชุมชน ด้วยการลดจำนวนผู้ค้า ผู้เสพยาโดยความสมัครใจและส่งเสริม

ให้โอกาสด้านอาชีพกับผู้กลับใจและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
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8)  การให้ความสำคัญของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

ของชุมชน โดยเทศบาลตำบลเวียงพางคำจะเปิดโอกาสให้ชุมชนได้แสดงความคิด

เห็นอย่างอิสระในการแก้ปัญหาต่างๆ ของชุมชน โดยการจัดให้มีเวทีประชุม

ประชาคมเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งนับเป็นกลไกสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่าง

ต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์ปัญหาและบริบทของตำบลเวียงพางคำ  

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ  

ที่อยู่ :   409 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ  

    อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 

โทรศัพท์/โทรสาร : 053-646569 สายด่วน 086-4218191 

เว็บไซต์ :   http://www.nang-non.com 

คณะผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553) 

นายศิลาฤทธิ์  กวางทอง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ 

นายอุดม  พนาพิทักษ์ทอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ 

ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลเวียงพางคำ 
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โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน 
องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์  
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน1 

นพรัตน์ วงศ์วิทยาพาณิชย์ 2 





บริบทและข้อมูลทั่วไปของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ 

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์มีความสัมพันธ์ระหว่างฝ่าย

สภาและฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างดี เนื่องด้วยเป็นกลุ่มการเมือง

เดียวกัน โดยผู้บริหารแต่ละท่านมีลักษณะการบริหารงานที่

ประนีประนอม และให้อิสระทางความคิดในการนำเสนอนโยบาย

ต่างๆ แก่ทั้งฝ่ายสภา ฝ่ายบริหาร ฝ่ายพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และ

ประชาชน อีกทั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยังมีองค์ความรู้ในการทำงานเพื่อ

ชุมชนโดยการใช้เทคนิคการเสริมสร้างเครือข่ายเป็นอย่างดี จึงนำกระบวนการสร้าง

เครือข่ายเป็นเครื่องมือในการบริหารงานโครงการต่างๆ ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกัน

ร่วมทำ พึ่งพากันและกัน โดยมีนโยบายว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหาร 

 1  ศึกษาเพิ่มเติมจาก นพรัตน์ วงศ์วิทยาพาณิชย์, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ

ศึกษาวิจัยการบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Best Practices) 

“กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ จังหวัดน่าน” ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ 

เอกชน และประชาสังคม ภายใต้การเสริมสร้างเครือข่ายสาธารณสุข “โครงการส่งเสริม  

ทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน”  (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2553) 
 2  อาจารย์วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ส่วนตำบลผาสิงห์หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันคิดโครงการที่อยากทำ รวมถึง 

วิธีปฏิบัติซึ่งต้องเป็นนวัตกรรมใหม่มาคนละ 1 โครงการ และจะกระตุ้นให้

ประชาชนได้ร่วมคิดด้วยการหมั่นออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านและซักถามถึงโครงการ 

ที่ต้องการนำเสนออยู่เป็นประจำ  

สำหรับบริบททางด้านเศรษฐกิจและสังคม นับได้ว่าองค์การบริหารส่วน

ตำบลผาสิงห์มีสภาพเศรษฐกิจที่ดี ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 

ผาสิงห์มีฐานะตั้งแต่ปานกลางถึงดี3 ทั้งนี้เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ 

มีพื้นที่ 5 หมู่บ้าน จาก 9 หมู่บ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกับเทศบาลเมืองน่าน  

ซึ่งสามารถทำการค้าขาย รับจ้าง และยังเป็นที่อยู่อาศัยของข้าราชการในจังหวัด

น่านอีกด้วย นอกจากนั้นในอีก 4 หมู่บ้านที่ไม่ได้มีพื้นที่ติดกับเทศบาลเมืองน่าน 

ก็ได้อาศัยช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ ส่งตรงเข้าสู่

เมืองได้โดยตรงและง่าย เพราะมีการคมนาคมและการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและ

รวดเร็ว ซึ่งประชาชนได้อาศัยพื้นฐานในการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและการประสาน

เครือข่ายของกลุ่มอาชีพ อันเนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์มีนโยบาย

ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพสนับสนุนให้ประชากรมีงานทำมีรายได้ โดยสนับสนุน

เงินทุนการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในทุกหมู่บ้าน ภายใต้วิสัยทัศน์การ

พัฒนาที่ว่า “องค์การบริการส่วนตำบลผาสิงห์ เป็นตำบลที่มุ่งพัฒนาไปสู่การมี

คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี”4

ด้วยเหตุนี้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์จึงมีความ 

เข้มแข็งสูง อันเนื่องมาจากประชาชนทั้ง 9 หมู่บ้านมีความรักใคร่สามัคคี ปรองดอง

กันเป็นอย่างดี โดยผ่านการสนับสนุนส่งเสริมจากองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ 

ซึ่งพบว่าโครงการต่างๆ เป็นโครงการที่ถูกริเริ่มมาจากประชาคมท้องถิ่น โดยผ่าน

ทางเวทีประชาคม อาทิ โครงการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มให้แก่ประชาชน  

 3  องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์, แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) (น่าน: 

องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์, 2551), 8-12. 
 4  เพิ่งอ้าง, น.28. 
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ทั้ง 9 หมู่บ้าน เช่น กลุ่มแม่บ้าน พ่อบ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพ ซึ่งจะมีทั้งการ

สนับสนุนโดยการจัดตั้งเป็นกองทุนกลุ่มอาชีพต่างๆ การอบรมส่งเสริมอาชีพ การ

ฟื้นฟูอาชีพ โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการตรวจสุขภาพ

อนามัยประจำปีของศูนย์เด็กเล็ก และโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบล 

ผาสิงห์ประจำปี และอุดหนุนหมู่บ้านในการแข่งขันกีฬาตำบลผาสิงห์ เป็นต้น 

นอกจากนั้นความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชนในองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลผาสิงห์ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาออกไปในรูปแบบเครือข่ายต่างๆ ที่

เข้มแข็ง อาทิเช่น  

1.  เครือข่ายการพัฒนางานส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนใน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีการประสานเครือข่ายจากองค์การบริหารส่วนตำบล 

ผาสิงห์ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง ครอบครัวและผู้ปกครองของเด็กเล็ก 

ทกุคน สถานีอนามยั กลุม่งานทนัตสาธารณสขุ สาธารณสขุจังหวัดนา่น สาธารณสุข

อำเภอเมืองน่าน เครือข่ายนักวิชาการศึกษา อำเภอเมืองน่าน อำเภอภูเพียง  

เครือข่ายครูผู้ดูแลเด็ก อำเภอเมืองน่าน อำเภอภูเพียง และเครือข่ายกับองค์การ

บริหารส่วนตำบลอื่นๆ 

2.  เครือข่ายการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ โดยมีการประสานเครือข่ายจาก

องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ สถานีอนามัย ท้องถิ่นจังหวัดน่าน และท้องถิ่น

อำเภอเมืองน่าน ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 26 จังหวัดน่าน โรงเรียนบ้านผาตูบ 

โรงเรียนผาสิงห์ สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ พัฒนาชุมชนอำเภอเมือง

น่าน สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน 

สำนักงานสร้างเสริมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิฮักเมืองน่าน สภาผู้สูงอายุแห่ง

ประเทศไทยประจำจังหวัดน่าน อสม. สภาเด็กและเยาวชนตำบลผาสิงห์ ชมรม

กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลผาสิงห์  
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3.  เครือข่ายการพัฒนางานด้านการเกษตร โดยมีการประสานเครือข่าย

จากองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ สำนักงานสร้างเสริมหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติ (สปสช.) โครงการ SML โครงการอยู่ดีมีสุข เครือข่ายเกษตรกรปลอด 

สารพิษในหมู่บ้านต่าง ๆ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน สถานีอนามัย โรงพยาบาล

น่าน เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายเด็กและเยาวชน ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 26 

จังหวัดน่าน สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดน่าน 

รวมทั้งยังได้มีมวลชนจัดตั้งในรูปแบบของลูกเสือชาวบ้าน ไทยอาสาป้องกัน

ชาติ กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  

อีกทั้งยังมีการรวมตัวของกลุ่มอาชีพแม่บ้าน และกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

ซึ่งทั้งเครือข่ายภาคประชาชนต่างๆ มวลชนจัดตั้ง และกลุ่มต่างๆ ได้ส่งผลให้

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์มีจิตสาธารณะประโยชน์อันเป็น

ประโยชน์ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์เป็นอย่างมาก 

แผนภาพที่ 1 : การประสานเครือข่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ 
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แผนภาพที่ 1 : การประสานเครือขายขององคการบริหารสวนตําบลผาสิงห 

 
โครงการสงเสริมทันตสุขภาพเด็กกอนวัยเรียน 
 

สภาพปญหาและสถานการณกอนริเริ่มโครงการ 
ริเริ่มมาจากขอคําถามรวมกันของคนในชุมชนทองถิ่นที่วา “ทําไมเด็กในพ้ืนที่องคการบริหารสวน

ตําบลผาสิงหนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ถึงสอบเขาแพทยศาสตร และวิศวกรรมศาสตรกันไมเคยได 
เพราะจะไดมีหมอประจําพ้ืนที่ เพ่ือกลับมาพัฒนาบานเกิดเมืองนอนของชาวผาสิงหกันตอไป”5 ดวย
จุดเริ่มตนเล็กๆ นี้จึงเปนสาเหตุแรกๆ ที่ทําใหคนในชุมชนตางหันหนาเขาหากันเพ่ือขบคิดสาเหตุของ
ปญหาเหลานี้ ดวยการใชลานวัดผาสิงหภายในชุมชนเปนพ้ืนที่เปดเวทีระดมความคิดเห็น ซึ่งเปนจุด
กําเนิดใหประชาชนในชุมชนผาสิงห เจาหนาขององคการบริหารสวนตําบลผาสิงห เจาหนาที่สาธารณสุข
จังหวัดนาน เจาหนาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และเจาหนาที่สถานีอนามัยไดมาพบปะกัน โดยมีการจุด
ประเด็นพูดคุยเก่ียวกับสุขภาพอนามัยของเด็กเล็กข้ึนมา และมีการตั้งคําถามวา “เปนไปไดหรือไมวา
สาเหตุที่เด็กในองคการบริหารสวนตําบลผาสิงหไมเกง ไมฉลาด เพราะในวัยเด็กมีพัฒนาการทางสมอง
ชากวาเด็กในเมือง เพราะอาจไดรับสารอาหารไมเพียงพอ และนยิมการบริโภคขนมหวานขบเค้ียว”  

มติจากที่ประชุมในครั้งนั้น สงผลใหมีการประสานเครือขายขอความชวยเหลือไปยังสาธารณสุข
จังหวัดนานใหชวยทําการสํารวจพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลผาสิงหวาเด็กในชุมชนมีสุขภาวะอนามัย
เปนอยางไร โดยไดผลเปนที่นาตกใจวา เด็กเล็กอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง 5 ป จํานวน 100% มีสุขภาพ
ฟนผุ และมีอาการปวดฟนเรื้อรัง จนเปนเหตุใหเด็กไมสามารถรับประทานอาหารที่มีประโยชนที่มี
สารอาหารเพียงพอตอพัฒนาการที่สมวัย ซึ่งถาปลอยปละละเลยปญหาโรคฟนผุในเด็กเล็กแลว ใน
อนาคตคงสั่งสมเปนปญหาใหญของชุมชนผาสิงหได  

                                                
5 ภานุวุธ บูรณพรหม นายกองคการบริหารสวนตําบลผาสิงห, สัมภาษณโดยผูเขียน, 15 กุมภาพันธ 2553, องคการบริหารสวนตําบลผา
สิงห, นาน, เทปบันทึกเสียง. 
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โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน 

สภาพปัญหาและสถานการณ์ก่อนเริ่มดำเนินการ 

ริเริ่มมาจากข้อคำถามร่วมกันของคนในชุมชนท้องถิ่นที่ว่า “ทำไมเด็กใน

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถึงสอบเข้า

แพทยศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์กันไม่เคยได้ เพราะจะได้มีหมอประจำพื้นที่ 

เพื่อกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของชาวผาสิงห์กันต่อไป”5 ด้วยจุดเริ่มต้น

เล็กๆ นี้จึงเป็นสาเหตุแรกๆ ที่ทำให้คนในชุมชนต่างหันหน้าเข้าหากันเพื่อขบคิด

สาเหตุของปัญหาเหล่านี้ ด้วยการใช้ลานวัดผาสิงห์ภายในชุมชนเป็นพื้นที่เปิดเวที

ระดมความคิดเห็น ซึ่งเป็นจุดกำเนิดให้ประชาชนในชุมชนผาสิงห์ เจ้าหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยได้มาพบปะกัน โดยมีการจุดประเด็นพูด

คุยเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของเด็กเล็กขึ้นมา และมีการตั้งคำถามว่า “เป็นไปได้

หรือไม่ว่าสาเหตุที่เด็กในองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ไม่เก่ง ไม่ฉลาด 

เพราะในวัยเด็กมีพัฒนาการทางสมองช้ากว่าเด็กในเมือง เพราะอาจได้รับ  

สารอาหารไม่เพียงพอ และนิยมการบริโภคขนมหวานขบเคี้ยว”  

มตจิากทีป่ระชมุในครัง้นัน้ สง่ผลใหม้กีารประสานเครอืขา่ยขอความชว่ยเหลอื

ไปยังสาธารณสุขจังหวัดน่านให้ช่วยทำการสำรวจพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล 

ผาสิงห์ว่าเด็กในชุมชนมีสุขภาวะอนามัยเป็นอย่างไร โดยได้ผลเป็นที่น่าตกใจว่า 

เด็กเล็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี จำนวน 100 % มีสุขภาพฟันผุ และมีอาการ

ปวดฟันเรื้อรัง จนเป็นเหตุให้เด็กไม่สามารถรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมี 

สารอาหารเพียงพอต่อพัฒนาการที่สมวัย ซึ่งถ้าปล่อยปละละเลยปัญหาโรคฟันผุ 

ในเด็กเล็กแล้ว ในอนาคตคงสั่งสมเป็นปัญหาใหญ่ของชุมชนผาสิงห์ได้  

 5  ภานุวุธ บูรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์, สัมภาษณ์โดยผู้เขียน,  

15 กุมภาพันธ์ 2553, องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์, น่าน, เทปบันทึกเสียง. 
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ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการริเริ่มโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนขึ้น

เป็นครั้งแรกในพื้นที่ของจังหวัดน่าน ด้วยการประสานเครือข่ายสาธารณสุขระหว่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตูบ ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านผาสิงห์ สถานีอนามัยในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มงาน 

ทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประกอบกับเป็นจังหวะ 

ที่เหมาะสมที่สาธารณสุขจังหวัดน่านก็ต้องการสร้างเครือข่ายไปยังองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในการหาพื้นที่นำร่องว่าจะมีพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดจะ

เหมาะสมที่จะเป็นองค์กรนำร่องในการประสานความเข้าใจ และประโยชน์ ระหว่าง

กระทรวงสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ เพราะนับตั้งแต่เกิดปัญหา

ในการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้เกิด

ความกังวลใจต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ต้องถ่ายโอนลงไปปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จนเป็นเหตุให้กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะสนับสนุน

โครงการศูนย์เด็กเล็กให้น่าอยู่ขึ้น โดยมองหาพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้นแบบที่ต้องการจะส่งเสริมสุขภาวะอนามัยในศูนย์เด็กเล็ก เพื่อเป็นพื้นที่นำร่อง

ของโครงการ ด้วยเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ 

รับผิดชอบการบริหารงานศูนย์เด็กเล็กโดยตรง แต่ขาดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มี 

องค์ความรู้เพียงพอในการถ่ายทอดด้านทันตสุขภาพ ส่วนสำนักงานสาธารณสุข 

มีเจ้าหน้าที่ที่มีองค์ความรู้ แต่ไม่มีอำนาจที่จะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นเหตุที่ต้องใช้เทคนิคการประสานเครือข่ายพึ่งพากัน

และกัน นับเป็นการประสานเครือข่ายระหว่างกันและกันที่เหมาะสมและลงตัว  

เข้ากับสำนวนที่ว่า “ยิงปืนครั้งเดียวได้นกสองตัว” (win-win situation)  

วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ  

เพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่การเสริมสร้างความ 

เข้มแข็งของเครือข่ายสาธารณสุข ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตูบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสิงห์ สถานีอนามัยในเขต
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดน่าน กับองค์กรอื่น ๆ ภายใต้โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน 

โดยให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคฟันผุ

ในเด็กเล็ก และมีทักษะในการวางแผนดูแลสุขภาพช่องปากของบุตรหลานด้วย

ตนเอง ให้เด็กเล็กที่มีอายุ 0-5 ปี มีสุขภาพช่องปากที่ดี จนสามารถพัฒนางานศูนย์

เด็กเล็กให้เป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และสามารถส่งเสริมให้เกิดความรักความอบอุ่นขึ้นใน

ครอบครัวต่อไป  

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

เมื่อปี พ.ศ. 2547 กลุ่มชาวบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ได้

เริ่มตระหนักถึงสุขภาวะอนามัยในเด็กเล็กของชุมชน จึงใช้ลานวัดผาสิงห์ภายใน

ชุมชนเป็นพื้นที่รวมตัวกันเปิดเวทีระดมความคิดเห็น และได้เชิญเจ้าหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย มาพูดคุยกัน 

ปี พ.ศ. 2548 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ส่งเจ้าหน้าที่ทำการ 

ลงสำรวจสุขภาวะอนามัยของเด็กเล็กในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ตาม

คำร้องขอของประชาชนในชุมชนผ่านทางองค์การบริการส่วนตำบลผาสิงห์ ซึ่งเป็น

ผลมาจากมติที่ประชุมในครั้งนั้น จนได้ผลสำรวจว่า เด็กเล็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 

5 ปี จำนวน 100 % มีสุขภาพฟันผุ และมีอาการปวดฟันเรื้อรัง จนเป็นเหตุให้เด็ก

ไม่สามารถรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ที่มีสารอาหารเพียงพอต่อพัฒนาการ 

ที่สมวัย ซึ่งถ้าปล่อยปละละเลยปัญหาโรคฟันผุในเด็กเล็กแล้ว ในอนาคตคงสั่งสม

เป็นปัญหาใหญ่ของชุมชนผาสิงห์ได้  

เมื่อตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน จึงได้มีการจัดทำ “บันทึกข้อตกลงว่าด้วย

ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการทำงานด้าน  
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ทันตสาธารณสุข ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์และกลุ่มงาน  

ทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน”  ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 

2548 โดยมีเป้าประสงค์ให้ “หน่วยงานทั้งสอง” ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ

ภารกิจในการให้บริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนรวมถึงพัฒนา

ศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กและเยาวชน ครอบครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ

ชุมชน เพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมกัน6

ทั้งนี้ การจัดทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของการประสาน 

เครือข่ายและต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์จากการดำเนินงานร่วมกัน ดังนั้น ภายใต้

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จึงเกิดการผนึกกำลังเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างองค์การ

บริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตูบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 

ผาสิงห์ สถานีอนามัย กับกลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

น่าน อันเป็นพื้นที่นำร่องแรกของประเทศไทยในการเสริมสร้างเครือข่าย

สาธารณสุข ภายใต้โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน 

 6  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานกระบวนการทำงานด้านทันตสาธารณสุข ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์

และกลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านได้ที่ภาคผนวกของรายงานวิจัย

ฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยการบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Best 

Practices) “กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ จังหวัดน่าน” ด้านการเสริมสร้างเครือ

ข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ภายใต้การเสริมสร้างเครือข่ายสาธารณสุข “โครงการส่งเสริม

ทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ของนพรัตน์ วงศ์วิทยาพาณิชย์.  
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แผนภาพที่ 2 : เครือข่ายสาธารณสุขระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ 

ภายใต้โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน 















ภายหลังวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 มีการดำเนินการตามโครงการอย่าง 

ต่อเนื่องเรื่อยมาและมีการจัดประชุมชาวบ้านเพื่อระดมความคิดเห็น โดยมักจะใช้

พื้นที่ลานวัดผาสิงห์ หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสิงห์ หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านผาตูบ เป็นพื้นที่ระดมความคิดเห็น ปรึกษาหารือ แนวทางการดำเนินงานของ

โครงการ โดยเริ่มต้นจาก 

1) วันที่ 14-15 ตุลาคม พ.ศ. 2548 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงสำรวจพื้นที่องค์การ

บริหารส่วนตำบลผาสิงห์ เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกในเด็กเล็กที่มีอายุระหว่าง 0-5 ปี 

โดยคัดแยกกลุ่มเด็กออกเป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง 0-3 ปี และเด็กที่มีอายุระหว่าง  

4-5 ปี ในการเก็บข้อมูลจะเก็บในประเด็นว่าเด็กในพื้นที่มีสุขภาพฟันอย่างไร ฟันผุ 

กี่ซี่ สำรวจพฤติกรรมการบริโภคของเด็ก และสำรวจวิธีการอบรมเลี้ยงดูของ 

ผู้ปกครองว่าเป็นอย่างไร เด็กมีพัฒนาการทางสมองที่เติบโตอย่างไรบ้าง เป็นต้น 

โดยได้จัดทำแบบสำรวจสภาวะทันตสุขภาพและแบบประเมินเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็ก 

น่าอยู่ 

6 
 

 
แผนภาพที่ 2 : เครือขายสาธารณสุขระหวางองคการบริหารสวนตําบลผาสิงห 

ภายใตโครงการสงเสริมทันตสุขภาพเด็กกอนวัยเรียน 
 

ภายหลังวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 มีการดําเนินการตามโครงการอยางตอเนื่องเรื่อยมาและมี
การจัดประชุมชาวบานเพ่ือระดมความคิดเห็น โดยมักจะใชพ้ืนที่ลานวัดผาสิงห หรือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานผาสิงห หรือศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผาตูบ เปนพ้ืนที่ระดมความคิดเห็น ปรึกษาหารือ แนวทางการ
ดําเนินงานของโครงการ โดยเริ่มตนจาก 

1) วันที่ 14-15 ตุลาคม พ.ศ. 2548 กลุมงานทันตสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน
สงเจาหนาที่สาธารณสุขลงสํารวจพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลผาสิงห เพ่ือเก็บขอมูลเชิงลึกในเด็กเล็ก
ที่มีอายุระหวาง 0-5 ป โดยคัดแยกกลุมเด็กออกเปนเด็กที่มีอายุระหวาง 0-3 ป และเด็กที่มีอายุระหวาง 
4-5 ป ในการเก็บขอมูลจะเก็บในประเด็นวาเด็กในพ้ืนที่มีสุขภาพฟนอยางไร? ฟนผุก่ีซี่? สํารวจ
พฤติกรรมการบริโภคของเด็ก และสํารวจวิธีการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครองวาเปนอยางไร? เด็กมี
พัฒนาการทางสมองที่เติบโตอยางไรบาง? เปนตน โดยไดจัดทําแบบสํารวจสภาวะทันตสุขภาพและแบบ
ประเมินเกณฑศูนยเด็กเล็กนาอยู 

2) เมื่อไดขอมูลเชิงลึกแลว เจาหนาที่สาธารณสุข จึงสงผลรายงานถึงกลุมงานทันตสาธารณสุข 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน องคการบริหารสวนตําบลผาสิงห และในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2548 
สาธารณสุขจังหวัดนานไดสงทีมทันตแพทยชุดแรกมาปฏิบัติการทาฟลูออไรดวานิช ครั้งที่ 1 ใหกับเด็ก
อายุ 0-5 ป จํานวน 110 คน ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผาตูบ และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผาสิงห และ
ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ปฏิบัติการทําเคลือบหลุมปดคลุมรองฟน ใหกับเด็กอายุ 0-5 ป จํานวน 
110 คน ณ ศูนยทันตกรรมจังหวัดนาน นอกจากนั้นไดใหองคการบริหารสวนตําบลผาสิงหประสาน
เครือขายไปยังกลุมผูปกครอง ครูพ่ีเลี้ยงเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และเจาหนาที่สถานีอนามัยตางๆ 
ในพ้ืนที่ เพ่ือใหไดรับทราบผลการสํารวจจากสาธารณสุขกอนในข้ันเบ้ืองตน จนกระทั่งผูปกครองไดเห็น

กลุมงานทันตสาธารณสุข 
สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดนาน 

กลุมอาสาสมัคร
สาธารณสุขของ

อบต.ผาสิงห 

กลุมครูผูดูแลเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบาน 

ผาสิงห และบานผาตูบ 

กลุมผูปกครอง 
ในอบต.ผาสิงห 

 

-เ ค รื อ ข า ย ด า น
สวัสดิการสังคม และ
การสงเคราะหผูสูงอายุ 
ผูพิการ ผูดอยโอกาส 
เด็ก และเยาวชน 
-เครือขายดานเกษตร
ปลอดสารพิษ 
-เ ค รื อ ข า ย อ ง ค ก ร
ปกครองสวนทองถ่ิน
ภาคี 17 แหง 
-โรงพยาบาลนาน 
-ก ลุ ม พั ฒ น า ค ว า ม
ร ว ม มื อ ทั น ต
สาธารณสุขระหว าง
ประเทศ 

ข
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า
ย
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ล
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น

องคการบริหารสวน
ตําบลผาสิงห 
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2)  เมื่อได้ข้อมูลเชิงลึกแล้ว เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จึงส่งผลรายงานถึง 

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน องค์การบริหาร 

ส่วนตำบลผาสิงห์ และในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2548 สาธารณสุขจังหวัดน่านได้

ส่งทีมทันตแพทย์ชุดแรกมาปฏิบัติการทาฟลูออไรด์ ครั้งที่ 1 ให้กับเด็กอายุ  

0-5 ปี จำนวน 110 คน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตูบ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านผาสิงห์ และในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ปฏิบัติการทำเคลือบหลุมปิด

คลุมร่องฟัน ให้กับเด็กอายุ 0-5 ปี จำนวน 110 คน ณ ศูนย์ทันตกรรมจังหวัดน่าน 

นอกจากนั้นได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ประสานเครือข่ายไปยังกลุ่ม 

ผู้ปกครอง ครูพี่เลี้ยงเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย

ต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อให้ได้รับทราบผลการสำรวจจากสาธารณสุขก่อนในขั้นเบื้องต้น 

จนกระทั่งผู้ปกครองได้เห็นผลสำรวจแล้ว จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์

เปิดประชุมเพื่อพูดคุยถึงปัญหาและหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ในวันที่ 18 

ตุลาคม พ.ศ. 2548 โดยจัดตั้งเป็น “กลุ่มเครือข่ายสาธารณสุขภายใต้โครงการ

ส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน” และเริ่มรวมพลังกันระหว่างเครือข่ายเพื่อ

คิดค้นหาโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้แก่เด็กเล็ก เพื่อนำร่องในการแก้ไขปัญหา

ในระยะเริ่มแรก โดยร่วมกันวางแผนจัดทำแผนการดำเนินงาน และประชุมอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2548

3)  จากนั้นก็ได้คัดเลือก “แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขภายใน

หมู่บ้าน” เพื่อเข้ามาช่วยเหลือโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ที่มา

จากความสมัครใจจากชาวบ้านในชุมชนทั้งที่เป็นผู้ปกครองและไม่ได้เป็นผู้ปกครอง

ของเด็กเล็ก โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน (วันที่ 30 เมษายน 

พ.ศ.2553) มีอาสาสมัครจำนวน 15 คน ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าระวังและคอยตรวจตราการ

บริโภคของเด็กเล็กว่าอยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยงให้เกิดโรคฟันผุหรือไม่ จนกระทั่งมี 

ทักษะเพียงพอที่จะสามารถตรวจสุขภาพช่องปากเด็กเล็กได้ด้วยตนเองว่ามีฟันผุ

หรือไม ่
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2) ขอความร่วมมือจากเครือข่ายให้ช่วยเหลือกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงอาหารที่

เสี่ยงต่อโรคฟันผุในเด็กและ 3) ขอความร่วมมือจากเครือข่ายในการขอร้อง หรือ 

ออกฎระเบียบของชุมชนในการลดการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็นโรค 

ฟันผุในเด็ก 

เหตุที่จำต้องมีอาสาสมัครเครือข่ายสาธารณสุขเกิดขึ้นนั้น เกิดจากความ

จำเป็นหลัก 2 ประการ คือ (1) องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์มีภารกิจหลาย

ด้านที่จำต้องบริหาร ในบางครั้งอาจไม่ได้อยู่เข้าร่วมกิจกรรมกับเด็กเล็กหรือ 

ผู้ปกครองตลอด และในอนาคตถ้าผู้บริหารเปลี่ยนชุดไปก็อาจเกิดนโยบายใหม่ๆ  

ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องทันตสาธารณสุข (2) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือทันตแพทย์ที่ลง 

พื้นที่เป็นเครือข่ายก็อาจจำต้องย้ายพื้นที่เครือข่ายไปพัฒนาในพื้นที่อื่นๆ เมื่อ 

พวกเขาบรรลุผลที่จะสามารถสร้างเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่ผาสิงห์ให้สามารถ

ดูแลกันเองได้แล้ว7

ฉะนั้นผู้ปกครองและคนในชุมชนจึงควรจัดตั้งอาสาสมัครเครือข่าย

สาธารณสุข เพื่อให้สามารถดูแลและเฝ้าระวังสภาวะเสี่ยงของโรคฟันผุของคน 

ในชุมชนและเด็กเล็กของชุมชนได้ด้วยตนเอง เพราะเป็นผู้อยู่ในพื้นที่และมีความ

ใกล้ชิดกับเด็กเล็กตลอดเวลา อีกประการหนึ่งก็เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนให้กับ

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน แม้ว่าในอนาคตผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนตำบลผาสิงห์จะเปลี่ยนแปลงไปกี่ชุดก็ตาม หรือแม้ว่าเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข หรือทันตแพทย์จำต้องขยายพื้นที่ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

อีกเมื่อโครงการนี้ประสบความสำเร็จ  

ปี พ.ศ. 2549 เริ่มมีการจัดทำโครงการตามแผนงานที่เครือข่ายสาธารณสุข

ได้วางแผนร่วมกันไว้ ภายใต้ “โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัย  

 7  ฉลองชัย สกลวสันต์ ทันตแพทย์ 8 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัดน่าน, 

สมัภาษณโ์ดยผูเ้ขยีน, 15 กมุภาพนัธ ์2553, องคก์ารบรหิารสว่นตำบลผาสงิห,์ นา่น, เทปบนัทกึเสยีง.
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ก่อนเรียน” โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสาเหตุของการเกิดโรคฟันผุในเด็ก

ตำบลผาสิงห์ (2) สร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและน่าอยู่ (3) สร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน (4) เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ ทักษะ ในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง

และบุตรหลาน (5) เพื่อศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบของงานส่งเสริมสุขภาพช่อง

ปากเด็กวัยก่อนเรียน (6) เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

น่าอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งมุ่งกลุ่มเป้าหมายไปยังเด็กอายุ 0 -5 ปี ของหมู่บ้าน

บ้านผาตูบ หมู่ที่ 1 -7, เด็กอายุ 0 -5 ปี หมู่บ้านบ้านผาสิงห์ หมู่ที่ 4 และศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตูบ และศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านผาสิงห์ 

21 พฤษภาคม พ.ศ. 2549จัดทำ “โครงการอบรมและฝึกทักษะดูแล

สุขภาพทางช่องปากในเด็กอายุ 0 -5 ปี  (ช่วงที่ 1)” สาเหตุที่จัดทำโครงการนี้

เพราะอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ได้นำปัญหาด้านสุขภาพในช่องปากและ

ปัญหาภาวะอาหารและโภชนาการ ในกรณีที่เด็กมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ในหมู่บ้านเข้าเสนอในที่ประชุมหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 ซึ่ง

หมู่บ้านได้เห็นชอบโครงการดังกล่าวและมีมติในที่ประชุมให้มีการจัดทำโครงการ

อบรมและฝึกทักษะดูแลสุขภาพช่องปากในเด็ก อายุ 0 -5 ปี และนำเสนอโครงการ

มายังองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนในการฝึกอบรมใน

ครั้งนี้จำนวนโครงการละ 27,000 บาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเป็นการแก้ไข

ปัญหาและวางรากฐานขั้นแรกในการดูแลรักษาเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากเด็กซึ่ง

เป็นบุตรหลานของคนในหมู่บ้าน (2) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติที่ถูกต้อง

ของผู้ปกครองเด็ก (3) เพื่อส่งเสริมให้เด็กที่มีอายุ 0 -5 ปี มีสุขภาพในช่องปากที่ดี 

(4) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปกครองเด็กได้ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับ

สุขภาพในช่องปากบุตรหลานของตนเอง และ (5) เพื่อให้เกิดความรักความอบอุ่น

ขึ้นในครอบครัว โดยมีเป้าหมายในเชิงปริมาณมุ่งไปที่ผู้ปกครองเด็กและผู้บริหาร, 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงาน และมีเป้าหมายในเชิงคุณภาพ 

มุ่งไปที่ผู้ปกครองเด็กมีความรู้ ความเข้าใจการดูแลสุขภาพของช่องปากของเด็กได้
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อย่างถูกต้อง สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อเด็กและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

โดยโครงการนี้เป็นการดำเนินงานร่วมระหว่างแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขของ

องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน องค์การ

บริหารส่วนตำบลผาสิงห์ โดยจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านผาตูบ 

นอกจากนี้ยังได้แบ่งกิจกรรมการอบรมตามฐานความรู้ต่างๆ 6 ฐาน ดังนี้ 

ฐานหลุมดำ ฐานขยับปัด ฐานกิ๋นจะไดได้จะอั๋น ฐานอ่อนหวาน ฐานอาหารขยะ 

และฐานโภชนาการเด็ก  

2 มิถุนายน พ.ศ.2549 ได้จัดทำ “โครงการอบรมและฝึกทักษะดูแล

สุขภาพทางช่องปากในเด็กอายุ 0 -5 ปี  (ช่วงที่ 2)” ณ โรงเรียนบ้านผาสิงห์   

15 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลผาสิงห์ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอผลงานการพัฒนาศูนย์เด็ก

เล็กจังหวัดน่าน ประจำปี 2549 โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

น่าน โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน โดยครูผู้สอนเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

บ้านผาสิงห์ได้นำเสนองานวิจัยเรื่องการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน 

ในระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน ถึง 3 กันยายน พ.ศ.2550 ได้มีการจัดทำ 

“โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก ด้านการส่งเสริมพัฒนาการและ  

ทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย ประจำปี  2550” จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 40 คน โดยมี

หลักการว่าผู้ดูแลเด็กต้องเป็นผู้ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเป็น

คนกลางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง, สมาชิก

ในครอบครัวและบุคคลต่าง ๆ ในชุมชน จากบทบาทหน้าที่สำคัญดังกล่าว ผู้ดูแล

เด็กจะต้องเป็นบุคคลที่มีการพัฒนาด้านความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เช่น การ

ศึกษาหาความรู้ การเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ การติดตามความ

เปลี่ยนแปลง การศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ การเข้าร่วมเป็น

สมาชิกและจัดตั้งชมรมเครือข่ายผู้ดูแลเด็ก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
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ระหว่างกันต่อไป ดังนั้น จึงได้มีความร่วมมือระหว่างกันของนักวิชาการศึกษาของ

อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านจำนวน 7 คน นักวิชาการการศึกษาอำเภอเมืองน่าน 

จำนวน 10 คน ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอเมืองน่านจำนวน 68 คน และ 

ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอเมืองน่านจำนวน 35 คน ทั้งหมดมาจาก

องค์การบริหารส่วนตำบล 17 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อส่งเสริมความรู้ 

ผู้ดูแลเด็กในเรื่องการพัฒนาเด็กทั้งกาย ใจ และสติปัญญา และ (2) เพื่อให้ผู้ดูแล

เด็กในเขตอำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ 

ประสบการณ์ระหว่างกัน  

นอกจากความร่วมมือในการอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

ทั้ง 17 แห่งแล้ว ยังได้รับความร่วมมือในการให้ความรู้ความเข้าใจในการอบรมจาก

เครือข่ายอื่นๆ เช่น กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และโรงพยาบาลน่านอีกด้วย 

9 สิงหาคม พ.ศ.2550 ได้จัดทำ “โครงการหนูน้อยฟันดี” ซึ่งเป็นกิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพทางช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีหลักการ

และเหตุผลว่าโครงการดูแลสุขภาพในช่องปากเด็ก อายุ 0-5 ปี ได้ผ่านมาเป็นระยะ

เวลาอย่างต่อเนื่องจำนวน 2 ปีแล้ว ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลผาสิงห์จึงได้จัด

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางช่องปาก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีแก่เด็ก

และเพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ

ในช่องปากของเด็กให้กับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง และเป็นการต่อยอดโครงการ 

ที่เคยปฏิบัติมา เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองได้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งมี

วัตถุประสงค์เพื่อ (1) ส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก

ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้ปกครองและชุมชน (2) ส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้

ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพช่องปากให้กับบุตรหลานของตนเอง 

(3) เพื่อเป็นโครงการต่อเนื่องและต่อยอดให้การดูแลสุขภาพทางช่องปากเด็กให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และ(4) เพื่อให้ชุมชนและผู้ปกครองเด็กได้มี 
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ส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพทางช่องปากให้กับเด็กและส่งเสริมประสบการณ์ให้เด็ก

อย่างถูกต้อง ทั้งนี้มีเป้าหมายมุ่งไปที่ผู้ปกครองและเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล

ผาสิงห์ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแล

สุขภาพทางช่องปากเด็กได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

ปี พ.ศ.2551 ได้มีการ

จัดทำ “โครงการร่วมด้วย

ช่วยแปรง” ซึ่ งการจัดทำ

โครงการนี้มาจากจุดกำเนิดที่

เ ค รื อ ข่ า ย อ า ส า ส มั ค ร

สาธารณสุขของชุมชน ได้

ทำการสัมภาษณ์พฤติกรรม

การดูแลทันตสุขภาพเด็กของ

ผู้ปกครอง และพบว่าผู้ปกครองมีความถี่ในการแปรงฟันซ้ำให้เด็กเพียงร้อยละ 

19.4 และยังมีวิธีการแปรงไม่ถูกต้องเพราะเวลาที่แปรงส่วนใหญ่ เป็นเวลาหลังตื่น

นอนตอนเช้า ในขณะที่การแปรงฟันก่อนนอนเป็นเวลาสำคัญที่ควรปฏิบัติ จึงส่งผล

ให้เด็กฟันไม่สะอาด และมีฟันผุเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นศูนย์ทันตสุขภาพ ร่วมกับสถานี

อนามัยตำบลผาสิงห์และองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

เพื่อเพิ่มทักษะกระตุ้นการดูแลเด็กให้มีการแปรงฟันซ้ำให้เด็ก เน้นให้เด็กได้รับการ

แปรงฟันก่อนนอนโดยผู้ปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รับการแปรงฟัน

ก่อนนอนโดยผู้ปกครองเพิ่มขึ้น และเพื่อลดปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์ในช่องปาก

ของเด็ก 

10 กันยายน พ.ศ.2552 มีการจัด “โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์”

ซึ่งเป็นกิจกรรมการอบรมรมและปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพทางช่องปากเด็กวัยเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลผาสิงห์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่เห็นว่า ผลการดำเนินงานอย่าง

ต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมาของโครงการนั้นปัญหาด้านสุขภาพใน 

9 
 

การพัฒนาดานความรูทางวิชาการอยางตอเนื่อง เชน การศึกษาหาความรู การเขารับการอบรมเพ่ิมเติม
อยางสม่ําเสมอ การติดตามความเปลี่ยนแปลง การศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ การเขา
รวมเปนสมาชิกและจัดตั้งชมรมเครือขายผูดูแลเด็ก เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางกันตอไป 
ดังนั้น จึงไดมีความรวมมือระหวางกันของนักวิชาการศึกษาของอําเภอภูเพียง จังหวัดนาน จํานวน 7 คน 
นักวิชาการการศึกษาอําเภอเมืองนาน จํานวน 10 คน ผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอเมืองนาน 
จํานวน 68 คน และผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอเมืองนาน จํานวน 35 คน ทั้งหมดมาจากองคการ
บริหารสวนตําบล 17 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เพ่ือสงเสริมความรูผูดูแลเด็กในเรื่องการพัฒนา
เด็กทั้งกาย ใจ และสติปญญา และ (2) เพ่ือใหผูดูแลเด็กในเขตอําเภอเมืองนานและอําเภอภูเพียงได
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานวิชาการ ประสบการณระหวางกัน  

นอกจากความรวมมือในการอบรมจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนทั้ง 17 แหงแลว ยังไดรับ
ความรวมมือในการใหความรูความเขาใจในการอบรมจากเครือขายอ่ืน ๆ เชน กลุมพัฒนาความรวมมือ
ทันตสาธารณสุขระหวางประเทศ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน และโรงพยาบาลนานอีกดวย 

9 สิงหาคม พ.ศ.2550 ไดจัดทํา “โครงการหนูนอยฟนดี” ซึ่งเปนกิจกรรมสงเสริมสุขภาพทาง
ชองปากเด็กกอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยมีหลักการและเหตุผลวาโครงการดูแลสุขภาพในชอง
ปากเด็ก อายุ 0-5 ป ไดผานมาเปนระยะเวลาอยางตอเนื่องจํานวน 2 ปแลว ดังนั้นศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลผาสิงหจึงไดจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพทางชองปาก เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีแกเด็ก
และเพ่ือเปนการกระตุน สงเสริมความรู ความเขาใจในการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพในชองปากของเด็ก
ใหกับผูปกครองอยางตอเนื่อง และเปนการตอยอดโครงการที่เคยปฏิบัติมา เพ่ือกระตุนใหผูปกครองไดมี
ความรูและความเขาใจที่ถูกตอง ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) สงเสริมความเขาใจและความรวมมือในการ
พัฒนาเด็กระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กผูปกครองและชุมชน (2) สงเสริมใหผูปกครองไดตระหนักและให
ความสําคัญในการดูแลสุขภาพชองปากใหกับบุตรหลานของตนเอง (3) เพ่ือเปนโครงการตอเนื่องและตอ
ยอดใหการดูแลสุขภาพทางชองปากเด็กใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และ(4) เพ่ือใหชุมชนและ
ผูปกครองเด็กไดมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพทางชองปากใหกับเด็กและสงเสริมประสบการณใหเด็ก
อยางถูกตอง ทั้งนี้มีเปาหมายมุงไปที่ผูปกครองและเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลผาสิงห ไดตระหนัก 
และใหความสําคัญ ตลอดจนมีความรู ความเขาใจในการดูแลสุขภาพทางชองปากเด็กไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม  

ป  พ .ศ .2551 ไดมี การจัดทํ า 
“โครงการรวมดวยชวยแปรง” ซึ่งการจัดทํา
โครงการนี้มาจากจุ ดกําเนิดที่ เครือขาย
อาสาสมัครสาธารณสุขของชุมชน ไดทําการ
สัมภาษณพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็ก
ของผูปกครอง และพบวาผูปกครองมีความถี่
ในการแปรงฟนซ้ําใหเด็กเพียงรอยละ 19.4 
และยังมีวิธีการแปรงไมถูกตองเพราะเวลาที่
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ช่องปากของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลผาสิงห์ลดลง จึงส่งผลให้ผู้ปกครอง

และชุมชนได้ให้ความร่วมมือและตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพทาง 

ช่องปากเด็กมากขึ้น ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลผาสิงห์จึงได้จัดกิจกรรม 

ส่งเสริมสุขภาพทางช่องปากเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีแก่เด็กและเพื่อ

เป็นการกระตุ้น ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพในช่อง

ปากของเด็กให้กับผู้ปกครองและเป็นการต่อเนื่อง และต่อยอดโครงการที่เคยปฏิบัติ

มา เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองได้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ

ในช่องปากของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ปกครอง

และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตำบลผาสิ งห์ จำนวน 154 คน  

ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ

ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจใน

การดูแลสุขภาพทางช่องปากเด็กได้

อย่างถูกต้องและเหมาะสม ผู้ดูแล

เด็ ก ได้ เรี ยนรู้ วิ ธี ก า รและ เพิ่ ม

ศักยภาพในการดูแลและป้องกัน

ปัญหาฟันผุของเด็กนักเรียนในศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ 

ในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเครือข่าย 

การทำงานร่วมกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงกลางได้มีความประสงค์นำ 

ทันตบุคลากร และคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือ และ

องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตองเหนือได้เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานร่วมกัน

ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตูบ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ และ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โดยกลุ่มงานทันตกรรม และองค์การบริหารส่วน

ตำบลผาสิงห์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตูบได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

และนำเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับคณะศึกษาดูงาน 

ได้รับทราบ  

10 
 

แปรงสวนใหญ เปนเวลาหลังตื่นนอนตอนเชา ในขณะที่การแปรงฟนกอนนอนเปนเวลาสําคัญที่ควร
ปฏิบัติ จึงสงผลใหเด็กฟนไมสะอาด และมีฟนผุเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นศูนยทันตสุขภาพ รวมกับสถานีอนามัย
ตําบลผาสิงหและองคการบริหารสวนตําบลผาสิงหจึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน เพ่ือเพ่ิมทักษะกระตุนการ
ดูแลเด็กใหมีการแปรงฟนซ้ําใหเด็ก เนนใหเด็กไดรับการแปรงฟนกอนนอนโดยผูปกครอง โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหเด็กไดรับการแปรงฟนกอนนอนโดยผูปกครองเพ่ิมข้ึน และเพ่ือลดปริมาณแผนคราบ
จุลินทรียในชองปากของเด็ก 

10 กันยายน พ.ศ.2552 มีการจัด “โครงการเยี่ยมบานสานสัมพันธ” ซึ่งเปนกิจกรรมการ
อบรมรมและปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพทางชองปากเด็กวัยเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลผาสิงห โดยมี
จุดมุงหมายที่เห็นวา ผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา 6 ปที่ผานมาของโครงการนั้น

ปญหาดานสุขภาพในชองปากของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลผาสิงหลดลง จึงสงผลใหผูปกครองและชุมชนไดใหความ
รวมมือและตระหนักถึงความสําคัญเก่ียวกับสุขภาพทางชอง
ปากเด็กมากข้ึน ดังนั้นศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลผาสิงหจึงได
จั ด กิจกรรมส ง เสริ มสุ ขภาพทางช องปากเ พ่ือให เ กิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีแกเด็กและเพ่ือเปนการกระตุน 
สงเสริมความรู ความเขาใจในการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพใน
ชองปากของเด็กใหกับผูปกครองและเปนการตอเนื่อง และตอ

ยอดโครงการที่เคยปฏิบัติมา เพ่ือกระตุนใหผูปกครองไดมีความรูและความเขาใจที่ถูกตองในการดูแล
สุขภาพในชองปากของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอไป โดยมีเปาหมายเพ่ือใหผูปกครองและเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลผาสิงห จํานวน 154 คน ไดตระหนักและใหความสําคัญตลอดจนมีความรู ความ
เขาใจในการดูแลสุขภาพทางชองปากเด็กไดอยางถูกตองและเหมาะสม ผูดูแลเด็กไดเรียนรูวิธีการและ
เพ่ิมศักยภาพในการดูแลและปองกันปญหาฟนผุของเด็กนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ในป พ.ศ. 2553 ไดมีการจัดกิจกรรมตอนรับคณะศึกษาดูงานเครือขายการทํางานรวมกัน ซึ่ง
เจาหนาที่โรงพยาบาลเชียงกลางไดมีความประสงคนําทันตบุคลากร และคณะศึกษาดูงานจากองคการ
บริหารสวนตําบลบอเกลือ และองคการบริหารสวนตําบลถืมตองเหนือ ไดเขาศึกษาดูงานการดําเนินงาน
รวมกันระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผาตูบ สังกัดองคการบริหารสวนตําบลผาสิงห และสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนาน โดยกลุมงานทันตกรรม และองคการบริหารสวนตําบลผาสิงหและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานผาตูบ ไดใหการตอนรับและบรรยายสรุปและนําเย่ียมชมกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใหกับคณะศึกษาดูงานไดรับทราบ  

จากกิจกรรมภายใตโครงการตาง ๆ ตามที่ไดกลาวมาแลวในขางตนนั้น จึงขอนําเรียนวาองคการ
บริหารสวนตําบลผาสิงหนั้นไดดําเนินกิจกรรมมาเปนเวลาตอเนื่องในทุก ๆ ป ดวยสาเหตุที่ทางองคการ
บริหารสวนตําบลผาสิงหจัดทํากิจกรรมเดิมอยางตอเนื่องเปนประจํา เพราะศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กเขาออกทุกปและเด็กจะเขาศึกษาอยูในศูนยเด็กเล็กเพียง 3 ปเทานั้น 
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จากกิจกรรมภายใต้โครงการต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นนั้น จึงขอ

นำเรียนว่าองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์นั้นได้ดำเนินกิจกรรมมาเป็นเวลา 

ต่อเนื่องในทุกๆ ปี ด้วยสาเหตุที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์จัดทำกิจกรรม

เดิมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน

เด็กเข้าออกทุกปีและเด็กจะเข้าศึกษาอยู่ในศูนย์เด็กเล็กเพียง 3 ปีเท่านั้น 

นอกเหนือจากกิจกรรมเดิมๆ ที่ปรากฏภายใต้โครงการต่างๆ ข้างต้นนั้น  

ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดขึ้นในวาระโอกาสต่างๆ เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกปี  

ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างเครือข่ายสาธารณสุข  

ทั้งยังเป็นกิจกรรมการพัฒนาร่วมกันระหว่างเครือข่ายผู้ปกครองและศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กภายใต้โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนอีกด้วย อาทิเช่น 

กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก กิจกรรมการทำของเล่นโดยผู้ปกครอง กิจกรรมชวนน้องเข้าวัด กิจกรรม

การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกัน กิจกรรมครอบครัวผูกพันร่วมกันอ่านหนังสือ 

เป็นต้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เปิดโอกาส

ให้กลุ่มบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้ปกครอง คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มผู้นำ

ชุมชน และแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานร่วมกัน

และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาของกลุ่มต่างๆ ถือว่าเป็นเครือข่ายการ

ทำงานร่วมกันที่ยั่งยืน และเป็นการพัฒนาร่วมกันเพื่อมุ่งสู่ตำบลน่าอยู่ และเป็น

ตำบลแห่งสวัสดิการต่อไป   

รูปแบบและวิธีการดำเนินงาน 

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนได้ดำเนินการภายใต้รูปแบบ

และวิธีการดำเนินงาน ออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้  

ระยะเริ่มแรก การประสานเครือข่ายเพื่อค้นหาสาเหตุฟันผุในเด็กเล็ก

การวางแผนกิจกรรมโครงการ ซึ่งดำเนินการโดยประชาชนในชุมชนหมู่บ้าน
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องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์  

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บา้นผาตบู และบา้นผาสงิห ์โดยไดม้กีารจดัทำ “บนัทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยความรว่มมอื 

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการทำงานด้านทันตสาธารณสุข 

ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์และกลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน” ซึ่งสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์

เป็นตัวกลางในการประสานงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่าย

สาธารณสุขระหว่างประชาชนในหมู่บ้านและสาธารณสุขจังหวัด 

ระยะสอง ลงปฏิบัติการสู่เด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่รักษาสุขภาว-

อนามัยในช่องปากของเด็กเล็กผ่านโครงการต่างๆ เช่น “โครงการส่งเสริมสุขภาพ

ช่องปากเด็กวัยก่อนเรียน” “โครงการอบรมและฝึกทักษะดูแลสุขภาพทางช่อง

ปากในเด็กอายุ 0-5 ปี (ช่วงที่ 1-ช่วงที่ 2)” นอกจากนั้นยังได้รับสมัครแกนนำ

อาสาสมัครสาธารณสุขจากประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ 

เพื่อเป็นแกนนำในการดูแลสอดส่องพฤติกรรมต่างๆ ที่สุ่มเสี่ยงต่ออนามัยช่องปาก

ทั้งในเด็กเล็กและผู้ปกครอง 

ระยะสาม พัฒนาองค์ความรู้ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ผ่านทาง “โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้ดูแลเด็ก ด้านการส่งเสริมพัฒนาการและทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย”

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดูแลทันตสุขภาพในเด็กเล็กของครูพี่เลี้ยงเด็ก 

เพราะครูพี่เลี้ยงนั้นจะคลุกคลีอยู่กับเด็กเป็นเวลานานเท่าที่เด็กมาศึกษาอยู่ที่ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ยังได้ส่งเสริมให้ครูพี่เลี้ยงเด็ก

เล็กสามารถเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดบทเรียนด้านทันตสุขภาพไปสู่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีความสนใจในโครงการเช่นเดียวกัน ด้วยการส่งเสริมให้

ครูพี่เลี้ยงเด็กจัดทำโครงการวิจัยต่างๆ และนำไปเสนอผลงานยังเวทีการประชุม  

จนสามารถได้รับรางวัลครูพี่เลี้ยงดีเด่นเพื่อสร้างผลงานและความมั่นใจในตนเองให้

กับครูพี่เลี้ยงเด็กอีกทางหนึ่งด้วย  
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ระยะสี่ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้ปกครอง เพื่อความยั่งยืนของ

เครือข่ายสาธารณสุขต่อไป นั่นเพราะต้นแบบที่ดีที่สุดคือ พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง เช่น 

“โครงการหนูน้อยฟันดี” “โครงการร่วมด้วยช่วยแปรง” “โครงการเยี่ยมบ้าน

สานสัมพันธ์” หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในวันหยุดพิเศษ เช่น กิจกรรมวันแม่ 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กิจกรรมการทำของเล่นโดยผู้ปกครอง กิจกรรมชวนน้องเข้าวัด กิจกรรมการพัฒนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกัน กิจกรรมครอบครัวผูกพันร่วมกันอ่านหนังสือ เป็นต้น 

เพื่อถ่ายทอดทักษะทางด้านทันตสาธารณสุขให้กับพ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ไม่ว่าจะเป็น

สามารถสำรวจฟันลูกหลานตนเองได้ แปรงฟัน ล้างมือให้ถูกวิธี เพราะถ้าถ่ายทอด

ให้เด็กเล็กอย่างเดียวในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลับบ้านไปเด็กก็อาจจะลืมและดูแล 

ทันตอนามัยตนเองผิดๆ วิธีได้  

นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดให้ พ่อ-แม่ ผู้ปกครองเรียนรู้เกี่ยวกับสารอาหาร 

ที่จำเป็นในเด็กเล็ก สุขภาวอนามัยในด้านต่าง ๆ จนไปถึงการดำเนินกิจกรรม 

เครือข่ายด้านเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อให้เด็กเล็กได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพและ

มีประโยชน์ ถูกหลักการโภชนาการ อีกทั้งยังได้ส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง

อีกด้วย เครือข่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ก็จะต่อเนื่อง

เชื่อมโยงกันไปไม่รู้จบ และก่อเกิดความยั่งยืนของเครือข่ายสาธารณสุขและ 

เครือข่ายอื่นๆ ต่อไป เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้มแข็งและสามารถดูแลกัน 

และกันต่อไปได้ แม้ว่าในอนาคตผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์จะ 

ถูกผลัดเปลี่ยนไปกี่ยุคกี่สมัยก็ตาม หรือแม้ว่ากลุ่มงานทันตสุขภาพ สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดน่านจะขยายผลเน้นการเสริมสร้างเครือข่ายสาธารณสุขไปยัง 

พื้นที่อื่นๆ ก็ตาม  
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แผนภาพที่ 3 : รูปแบบและวิธีการดำเนินงานเครือข่ายสาธารณสุข 

ภายใต้โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพก่อนวัยเรียน 











ลกัษณะการดำเนนิงานของเครอืขา่ยและบทบาทของแตภ่าค ี

การประสานเครือข่ายที่มีลักษณะแนวราบ โดยการนำผู้คนจากหลากหลาย

กลุ่มที่แตกต่างกันมาเป็นเครือข่ายกัน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะร่วมของเครือข่าย

ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์กับภาคประชาชนในฐานะผู้ปกครองของ

เด็กเล็ก การสร้างเครือข่ายระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์กับหน่วยงาน

ราชการ และหน่วยงานอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดน่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตูบ และบ้านผาสิงห์ เป็นต้น 

หรือการสร้างเครือข่ายระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์กับองค์การบริหาร

ส่วนตำบลอื่น ที่ล้วนมีเป้าหมายในการดำเนินโครงการร่วมกัน มีปัญหาและ  

วิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และมีพื้นที่ในการศึกษาพื้นที่เดียวกัน ซึ่งเป็นการ

ผนึกกำลังเครือข่ายสาธารณสุขที่เข้มแข็งเป็นอย่างมาก ดังนี้  

 1. การสร้างเครือข่ายระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์กับ
ภาคประชาชน  

นับได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของการพัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขในโครงการ 

ส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน โดยประชาชนในฐานะกลุ่มเครือข่าย 

12 
 

เสนอผลงานยังเวทีการประชุม จนสามารถไดรับรางวัลครูพ่ีเลี้ยงดีเดนเพ่ือสรางผลงานและความมั่นใจใน
ตนเองใหกับครูพ่ีเลี้ยงเด็กอีกทางหนึ่งดวย  

ระยะสี่ เปนการสงเสริมการเรียนรูใหกับผูปกครอง เพื่อความยั่งยืนของเครือขาย
สาธารณสุขตอไป นั่นเพราะตนแบบที่ดีที่สุดคือ พอ-แม ผูปกครอง เชน “โครงการหนูนอยฟนดี” 
“โครงการรวมดวยชวยแปรง” “โครงการเย่ียมบานสานสัมพันธ” หรือกิจกรรมตางๆ ที่จัดข้ึนในวันหยุด
พิเศษ เชน กิจกรรมวันแม กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ กิจกรรมการประชุมผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
กิจกรรมการทําของเลนโดยผูปกครอง กิจกรรมชวนนองเขาวัด กิจกรรมการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
รวมกัน กิจกรรมครอบครัวผูกพันรวมกันอานหนังสือ เปนตน เพ่ือถายทอดทักษะทางดานทันต
สาธารณสุขใหกับพอ-แม ผูปกครอง ไมวาจะเปนสามารถสํารวจฟนลูกหลานตนเองได แปรงฟน ลางมือ
ใหถูกวิธี เพราะถาถายทอดใหเด็กเล็กอยางเดียวในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานไปเด็กก็อาจจะลืมและดูแล
ทันตอนามัยตนเองผิด ๆ วิธีได  

นอกจากนี้ยังไดถายทอดให พอ-แม ผูปกครองเรียนรูเก่ียวกับสารอาหารที่จําเปนในเล็กเด็ก สุข
ภาวอนามัยในดานตาง ๆ จนไปถึงการดําเนินกิจกรรมเครือขายดานเกษตรปลอดสารพิษ เพ่ือใหเด็กเล็ก
ไดบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและมีประโยชน ถูกหลักการโภชนาการ อีกทั้งยังไดสงเสริมนโยบาย
เศรษฐกิจพอเพียงอีกดวย เครือขายตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในองคการบริหารสวนตําบลผาสิงหก็จะตอเนื่อง
เชื่อมโยงกันไปไมรูจบ และกอเกิดความย่ังยืนของเครือขายสาธารณสุขและเครือขายอ่ืน ๆ ตอไป เพ่ือให
ประชาชนในหมูบานเขมแข็งและสามารถจะไดดูแลกันและกันตอไปได แมวาในอนาคตผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลผาสิงหจะถูกผลัดเปลี่ยนไปก่ียุคก่ีสมัยก็ตาม หรือแมวากลุมงานทันตสุขภาพ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนานจะขยายผลเนนการเสริมสรางเครือขายสาธารณสุขไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ ก็ตาม  

 
แผนภาพที่ 3 : รูปแบบและวิธีการดําเนินงานเครือขายสาธารณสุข 

ภายใตโครงการสงเสริมทันตสุขภาพกอนวัยเรียน 
 

ระยะเริ่มแรก 
การประสานเครอืขาย-

คนหาสาเหตุ-การ
วางแผนกิจกรรม

โครงการ 

ระยะสอง  
      ลงปฏิบัติการสู

เด็กเล็ก 

ระยะสาม  
    พัฒนา             

         องคความรู 
     ครูผูดูแลเด็ก

เล็ก 

ระยะสี ่
    สงเสริมการ  

      เรียนรูใหกับ
ผูปกครอง  

พัฒนา 
สู 

       ความ
ยั่งยืนของ
เครือขาย

 

เครือขายสาธารณสุขภายใตโครงการสงเสริมทันตสุขภาพกอนวัยเรียน 
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ผู้ปกครองเด็กเล็กภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ และเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ต่างก็ต้องการแก้ไขปัญหาร่วมกัน นั่นคือ ปัญหา 

ที่ว่า “ทำไมเด็กในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์นับตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน ถึงสอบเข้าแพทย์ศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์กันไม่เคยได้ เพราะจะได้

มีหมอประจำพื้นที่ เพื่อกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของชาวผาสิงห์กัน  

ต่อไป” จนนำมาสู่การเปิดเวทีการระดมความคิดเห็นครั้งแรกเพื่อหาคำตอบของ

ปัญหา และวิธีแก้ไข ด้วยการเชิญหน่วยงานอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการหาคำตอบ

ของปัญหาในครั้งนี้ด้วย อาทิ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดน่าน สถานีอนามัยผาสิงห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วน

ตำบลผาสิงห์ กลุ่มผู้ปกครอง เป็นต้น จนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการสร้างเครือข่าย

สาธารณสุขอย่างไม่เป็นทางการขึ้น มีการริเริ่มกระบวนการของการวางแผน 

โครงการ กิจกรรม และกำหนดงบประมาณที่จะใช้ในแต่ละโครงการร่วมกัน และ

พัฒนาไปสู่การจัดตั้งแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุข ที่มีจิตสาธารณะเพื่อชุมชน 

ที่มาจากความสมัครใจจากชาวบ้านในชุมชนทั้งที่เป็นผู้ปกครองและไม่ได้เป็น 

ผู้ปกครองของเด็กเล็ก โดยพวกเขาไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ เพื่อให้อาสาสมัคร  

ทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังและคอยตรวจตราการบริโภคของเด็กเล็กว่าอยู่ในสภาวะ 

สุ่มเสี่ยงให้เกิดโรคฟันผุหรือไม่ มีทักษะเพียงพอที่จะสามารถตรวจสุขภาพช่องปาก

เด็กเล็กได้ด้วยตนเองว่ามีฟันผุหรือไม่ เป็นต้น 

จนกระทั่งเมื่อได้ดำเนินโครงการไประยะหนึ่งการสร้างเครือข่ายระหว่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์กับเครือข่ายภาคประชาชนในชุมชนก็ได้มีการ

ติดตามเพื่อประเมินผลโครงการในทุกๆ ปี ว่าโครงการที่ได้กระทำไปมีผลสำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่คาดว่าจะได้รับหรือไม่ เพื่อนำมาปรับปรุงคิดค้นโครงการใหม่ร่วมกับ

เครือข่ายอื่นๆ ได้ต่อไป  

นับได้ว่าเป็นการดำเนินงานภายใต้เครือข่ายระหว่างองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลผาสิงห์กับกลุ่มภาคประชาชนชุมชนที่มีความเข้มแข็งตามแนวคิดการมี
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ส่วนร่วมของประชาชนที่มีพื้นฐานมาจากการร่วมกันคิดริเริ่ม ดำเนินการแก้ไข

ปัญหา และมีการติดตามและประเมินผลร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน 

และด้วยการที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์มีเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้มแข็ง

นั้น เพราะพวกเขามีเป้าหมายร่วมกันในการมุ่งพัฒนาไปที่ลูกหลาน ที่จะเติบโต 

ไปเป็นอนาคตของชาติและสามารถกลับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ 

ได้ต่อไป    

 2. การสร้างเครือข่ายระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์กับ
หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆ 

เครือข่ายกลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  

นับเป็นเครือข่ายที่ทรงพลังและมีอิทธิพลในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม 

ทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งนับตั้งแต่ได้มีการจัดทำ “บันทึก  

ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการ

ทำงานด้านทันตสาธารณสุข ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์และ  

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน” ก็มีการผนึกกำลัง

เครือข่ายสาธารณสุขในรูปแบบที่เป็นทางการขึ้น มีการนำงบประมาณของ 

หน่วยงานมาร่วมแบ่งปันในโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์

เป็นการเพิ่มเติมอีกด้วย แต่จะเป็นไปในลักษณะการแบ่งปันงบประมาณร่วม  

โดยสาธารณสุขจะตั้งงบประมาณของตนเองลงมาอีก 1 โครงการซึ่งซ้อนทับกับ

โครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์จัดทำ และบริหาร 

งบประมาณเองไม่ใช่ในลักษณะของการนำส่งเงินอุดหนุนมายังองค์การบริหาร 

สว่นตำบลผาสงิห ์อกีทัง้ยงัไดส้ง่เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุจำนวน 3 คน และทนัตแพทย ์

จำนวน 1 คน เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะภาคีเครือข่ายสาธารณสุขกับทางองค์การ

บริหารส่วนตำบลผาสิงห์เป็นประจำทุกโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์

ดำเนินการ8

 8  ฉลองชัย สกลวสันต์ ทันตแพทย์ 8 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัดน่าน, 

สมัภาษณโ์ดยผูเ้ขยีน, 15 กมุภาพนัธ ์2553, องคก์ารบรหิารสว่นตำบลผาสงิห,์ นา่น, เทปบนัทกึเสยีง. 
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ลักษณะเช่นนี้เป็นข้อดีของการดำเนินการโครงการในเชิงเครือข่ายภาคีร่วม

ระหว่างกัน เพราะแต่ละภาคีไม่ต้องมาแบกรับภาระค่าใช้จ่ายหรือบุคลากรที่หนัก

เกินไป ต่างฝ่ายต่ายมีอิสระในเชิงอำนาจบริหารงบประมาณและบุคลากรต้นสังกัด

ของตนเอง เพียงแต่ๆ ละภาคีเครือข่ายต่างมีเป้าหมายร่วมกันในเชิงพื้นที่และการ

ดำเนินการโครงการกิจกรรมต่างๆ และมีความตั้งใจที่ต้องการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

ตัดสินใจร่วมกันก็ เพียงพอแล้วในการประสานผลประโยชน์ซึ่ งกันและกัน  

ไม่ก้าวก่ายอำนาจหน้าที่ของกันและกัน เพื่อความสำเร็จของโครงการเป็นเป้าหมาย

ร่วมสูงสุด   

นอกจากการร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับเครือข่ายกลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ยังได้ร่วม

ดำเนินการประสานเครือข่ายไปยังโรงพยาบาลน่านให้เข้ามาดูแลเรื่องสารอาหาร 

และโภชนาการปลอดภัยสำหรับเด็ก และร่วมกับสถานีอนามัยผาสิงห์ในการร่วมให้

ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่เด็กเล็ก ทั้งยังได้ส่งผลงานวิจัยของครูพี่เลี้ยงเด็กใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จนกระทั่งได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ดูแลเด็กเล็กดีเด่น ประจำปี 

2550 จากนายสมพร ใช้บางยาง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง

มหาดไทย อีกด้วย  

 3. การสร้างเครือข่ายระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์กับ
องค์การบริหารส่วนตำบลอื่น 

ด้วยสาเหตุที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์คนปัจจุบันได้ดำรง

ตำแหน่งเป็นเลขาชมรมองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดน่าน และเคย

ทำงานองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) มาก่อนจึงมีพื้นฐานในการบริหารงานใน

ลักษณะเครือข่ายเป็นทุนเดิมแล้วนั้น จึงได้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้ดูแลเด็ก ด้านการส่งเสริมพัฒนาการและทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยมาแล้ว

ด้วยกันถึงสามรุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูพี่เลี้ยงเด็กเล็กในองค์การบริหาร 
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ส่วนตำบลของจังหวัดน่านได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน และ

มีเป้าหมายเพื่อให้โครงการอบรมนี้เป็นเสมือนโครงการประชาสัมพันธ์เปิดตัวให้

องค์การบริหารส่วนตำบลอื่น ๆ ได้รับทราบและเกิดความสนใจที่จะดำเนิน

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนเช่นเดียวกับองค์การบริหารส่วน

ตำบลผาสิงห์ และในการอบรมครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์สามารถ

ขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นได้ตามที่ได้คาดการณ์ไว้ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

ถึง 17 หน่วยงานด้วยกัน 

ภายหลังจากนั้นก็ได้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเครือข่ายการ

ทำงานร่วมกัน โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเชียงกลางได้มีความประสงค์นำทันต

บุคลากร และคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือ และองค์การ

บริหารส่วนตำบลถืมตองเหนือ ได้เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตูบ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ และ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โดยกลุ่มงานทันตกรรมและองค์การบริหารส่วน

ตำบลผาสิงห์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตูบได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

และนำเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับคณะศึกษาดูงานได้รับ

ทราบอีกด้วย  
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การระดมทรัพยากรและทรัพยากรที่ใช้

งบประมาณ 
(งบประมาณของโครงการ
มาจากงบทั่วไปขององค์การ
บริหารส่วนตำบลผาสิงห์)  

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน 20,000 บาท 

โครงการอบรมและฝึกทักษะดูแลสุขภาพทางช่องปาก
ในเด็กอายุ 0-5 ปี  

27,000 บาท 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กเล็ก ด้านการส่ง
เสริมพัฒนาการและทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย  

180,000 บาท  
/ต่อการอบรม  

3 รุ่น 

โครงการร่วมด้วยช่วยแปรง 15,000 บาท 

โครงการหนูน้อยฟันดี 15,000 บาท 

โครงการเยี่ยมบ้านสัมพันธ์ 20,000 บาท  

พัสดุ คุรุภัณฑ์ จัดทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน “วารสารเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ 
ประจำปีงบประมาณ” ไว้เป็นรายปีทุกปี 

10,000 บาท  
/ ต่อปี 

บุคลากร - เจ้าหน้าที่ส่วนงานการศึกษา - คน (ขาด) 

- ครูพี่เลี้ยงเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 คน 

- แกนนำอาสาสมัครเครือข่ายสาธารณสุข 15 คน  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคนิคการสร้างเครือข่ายต่าง ๆ เริ่มจากการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
อบต.แต่ละคนต้องคิดการบ้านเพื่อพัฒนาอบต.ของตนเองมาคนละ  
1 โครงการ โดยโครงการหนึ่งต้องมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น โครงการ 
ทันตสาธารณสุขเด็กก่อนวัยเรียน (1) ต้องมีการสอนให้เด็กแปรงฟัน  
(2) สารอาหารที่ถูกวิธี (3) อบรมครูพี่เลี้ยง (4) ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 
เป็นต้น จึงส่งผลให้เจ้าหน้าที่ อบต.จะมีจิตสำนึกรักในบ้านเกิด และร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกิดของตนเอง  

งบประมาณตามโครงการต่างๆ เป็นงบประมาณที่ทางองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลผาสิงห์เป็นผู้สนับสนุนเอง โดยการคิดโครงการงบประมาณมาจากการทำ
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ประชาคมหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลในทุกโครงการ ให้ประชาชนหรือ

เครือข่ายสาธารณสุขได้เสนอว่าต้องการงบประมาณในการดำเนินโครงการเท่าไหร่ 

ซึ่งการระดมทรัพยากรและทรัพยากรที่ใช้ไม่ได้ร่วมกับงบประมาณและจำนวน

บุคลากรของเครือข่ายกลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 

เพราะหน่วยงานดังกล่าวใช้งบประมาณของหน่วยงานตนเอง เพียงแต่ส่งเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขจำนวน 3 คน และทันตแพทย์ จำนวน 1 คน เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะ

ภาคีเครือข่ายสาธารณสุขกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์เป็นประจำ 

ทุกครั้งในทุกโครงการ 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน 

1.  เด็กมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีขึ้น มีความสะอาดในช่องปากดีขึ้น 

มีปริมาณคราบจุลินทรีย์ลดลง 

2. พฤติกรรมผู้ปกครองในการรับรู้ด้านทันตสุขภาพดี ผู้ปกครอง 

มีพฤติกรรมแปรงฟันซ้ำให้เด็กเพิ่มขึ้น และเด็กได้รับการดูแลจากผู้ปกครองในการ

แปรงฟันก่อนนอน นอกจากนั้นยังพบว่าผู้ปกครองมีความตระหนักถึงภัยต่างๆ  

ที่เกิดจากโรคฟันเด็ก และทั้งเด็กและผู้ปกครองยังมีความรักความผูกพัน ดูแล

เอาใจใส่ระหว่างกันในครอบครัวเพิ่มขึ้น  

3.  ครูพี่เลี้ยงเล็กเด็กได้รับการ

พัฒนาองค์ความรู้และเล็งเห็นถึงความ

สำคัญในงานทันตสุขภาพ ดังจะเห็นได้

จากการได้รับรางวัลชนะเลิศจากการ 

นำเสนอผลงานวิจัยด้านการพัฒนา 

ทันตสุขภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

บ้านผาสิงห์ จังหวัดน่าน ประจำปี 2549 

และเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2550 
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ตําบลในทุกโครงการ ใหประชาชนหรือเครือขายสาธารณสุขไดเสนอวาตองการงบประมาณในการดําเนิน
โครงการเทาไหร ซึ่งการระดมทรัพยากรและทรัพยากรที่ใชไมไดรวมกับงบประมาณและจํานวนบุคลากร
ของเครือขายกลุมงานทันตสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน เพราะหนวยงานดังกลาวใช
งบประมาณของหนวยงานตนเอง เพียงแตสงเจาหนาที่สาธารณสุขจํานวน 3 คน และทันตแพทย จํานวน 
1 คน เขารวมกิจกรรมในฐานะภาคีเครือขายสาธารณสุขกับทางองคการบริหารสวนตําบลผาสิงหเปน
ประจําทุกครั้งในทุกโครงการ 

 
ผลสําเร็จในการดําเนินงาน 
1. เด็กมีสุขภาพชองปากและฟนที่ดีขึ้น มีความสะอาดในชองปากดีข้ึน มีปริมาณคราบจุลินท

รียลดลง 
2. พฤติกรรมผูปกครองในการรับรูดานทันตสุขภาพดี ผูปกครองมีพฤติกรรมแปรงฟนซ้ําให

เด็กเพ่ิมข้ึน และเด็กไดรับการดูแลจากผูปกครองในการแปรงฟนกอนนอน นอกจากนั้นยังพบวา
ผูปกครองมีความตระหนักถึงภัยตาง ๆ ที่เกิดจากโรคฟนเด็ก และทั้งเด็กและผูปกครองยังมีความรัก
ความผูกผัน ดูแลเอาใจใสระหวางกันในครอบครัวเพ่ิมข้ึน  

3. ครูพี่เลี้ยงเล็กเด็กไดรับการพัฒนาองค
ความรูและเล็งเห็นถึงความสําคัญในงานทันตสุขภาพ 
ดังจะเห็นไดจากการไดรับรางวัลชนะเลิศจากการนําเสนอ
ผลงานวิจัยดานการพัฒนาทันตสุขภาพของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานผาสิงห จังหวัดนาน ประจําป 2549 และเมื่อวันที่ 
9 กันยายน พ.ศ. 2550 นางเรณู วรรณศรี ครูผูดูแลเด็กเล็ก 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตองคการบริหารสวนตําบลผา
สิงหไดรับรางวัลผูดูแลเด็กเล็กดีเดน ประจําป 2550 จาก
นายสมพร ใชบางยาง อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อีกทั้งในป พ.ศ.2551 ไดรับรางวัลศูนย
พัฒนาเด็กเล็กดีเดนประจําป 2551 สงผลใหครูพ่ีเลี้ยงเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลผาสิงหมีองค
ความรูที่ดีตอการพัฒนาเด็กเล็ก พรอมที่จะเปนแกนนําในขับเคลื่อนเพ่ือการขยายเครือขายสาธารณสุข
ไปยังหนวยงานอ่ืน ๆ  

4. หนวยงานภาคีเครือขายสาธารณสุขดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค มีการเคลื่อนยาย
ทรัพยากรชุมชน และชุมชนเรียนรูกระบวนการทํางาน สรางความเขมแข็งใหชุมชนเกิดเครือขาย
ที่มีความยั่งยืน ทั้งเครือขายระหวางองคการบริหารสวนตําบลผาสิงห ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผาตูบ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผาสิงห สถานีอนามัยผาสิงห เครือขายผูปกครอง เครือขายชุมชน เครือขายแกน
นําอาสาสมัครสาธารณสุข กับเครือขายกลุมงานทันตสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน ตาง
ไดทําหนาที่ตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไวประสบความสําเร็จ เครือขายมีการขับเคลื่อนหา
วิธีแกไขปญหาแบบมีสวนรวม เกิดอาสาสมัครแกนนําสาธารณสุขเพ่ือใหคนในชุมชนดูแลกันเอง เกิด
เครือขายครูพ่ีเลี้ยงเด็กเล็กที่ขยายไปยังเครือขายพ่ีเลี้ยงเด็กในองคการบริหารสวนตําบลอ่ืน ๆ เกิด
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นางเรณู วรรณศรี ครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตำบลผาสิงห์ได้รับรางวัลผู้ดูแลเด็กเล็กดีเด่น ประจำปี 2550 จากนายสมพร 

ใช้บางยาง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อีกทั้งในปี พ.ศ.2551 ได้รับ

รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นประจำปี 2551 ส่งผลให้ครูพี่เลี้ยงเด็กเล็กของ

องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์มีองค์ความรู้ที่ดีต่อการพัฒนาเด็กเล็ก พร้อมที่จะ

เป็นแกนนำในขับเคลื่อนเพื่อการขยายเครือข่ายสาธารณสุขไปยังหน่วยงานอื่นๆ  

4.  หน่วยงานภาคีเครือข่ายสาธารณสุขดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ 

มีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรชุมชน และชุมชนเรียนรู้กระบวนการทำงาน สร้าง

ความเข้มแข็งให้ชุมชนเกิดเครือข่ายที่มีความยั่งยืน ทั้งเครือข่ายระหว่างองค์การ

บริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาตูบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน- 

ผาสิงห์ สถานีอนามัยผาสิงห์ เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายชุมชน เครือข่ายแกนนำ

อาสาสมัครสาธารณสุข กับเครือข่ายกลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดน่าน ต่างได้ทำหน้าที่ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ประสบความสำเร็จ เครือข่ายมีการขับเคลื่อนหาวิธีแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม  

เกิดอาสาสมัครแกนนำสาธารณสุขเพื่อให้คนในชุมชนดูแลกันเอง เกิดเครือข่าย 

ครูพี่เลี้ยงเด็กเล็กที่ขยายไปยังเครือข่ายพี่เลี้ยงเด็กในองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นๆ 

เกิดเครือข่ายของผู้ปกครอง และเกิดเครือข่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การบริหาร

ส่วนตำบลผาสิงห์ที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน และก่อเกิดความยั่งยืนของ 

เครือข่ายสาธารณสุขและเครือข่ายอื่นๆ ต่อไป เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้มแข็ง

และสามารถดูแลกันเองได้ แม้ว่าในอนาคตผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 

ผาสิงห์จะถูกผลัดเปลี่ยนไปกี่ยุคกี่สมัยก็ตาม หรือแม้ว่ากลุ่มงานทันตสุขภาพ 

สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดันา่นจะขยายผลเนน้การเสรมิสรา้งเครอืขา่ยสาธารณสขุ

ไปยังพื้นที่อื่นๆ ก็ตาม  
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินโครงการ 

คือ “การร่วมมือร่วมใจ การประสานงานที่ดี และการลดอัตตาระหว่าง

กันและกัน”ระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านผาตูบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาสิงห์ สถานีอนามัยผาสิงห์ เครือข่าย 

ผู้ปกครอง เครือข่ายชุมชน เครือข่ายแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขกับเครือข่าย

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โดยต่างภาคีเครือข่าย

ต่างมุ่งเป้าหมายร่วมกันที่ต้องการจะทำให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จ

และมีความยั่งยืน ไม่คิดถึงประโยชน์ของตน ไม่คิดว่างานนี้เป็นงานขององค์การ

บริหารส่วนตำบลผาสิงห์ และไม่คิดว่างานนี้เป็นงานของกลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน แต่คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่ 

จะได้รับ  

นอกจากนั้นปัจจัยด้านผู้นำในตัวของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ 

ก็เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้การดำเนินโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน

ได้รับความสำเร็จ ด้วยเพราะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์คนปัจจุบัน 

ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาชมรมองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดน่าน  

ในปัจจุบันจึงได้มีโอกาสที่จะเสริมสร้างเครือข่ายสาธารณสุขขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลผาสิงห์เล่ากล่าวให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลอื่นๆ ได้รับฟัง จนกระทั่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลอื่นๆ นั้นเกิดความสนใจที่จะเข้าร่วมศึกษาดูงานในพื้นที่

ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ หรือเกิดความต้องการร่วมที่จะเข้าเป็น

สมาชิกภาคีเครือข่ายสาธารณสุขด้วย ส่งผลให้เครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ขยายตัว นอกจากนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยังเคยทำงานองค์กรพัฒนา

เอกชน (NGOs) ขององค์กรพัฒนาชุมชนเมืองมาก่อนจึงมีพื้นฐานในการดำเนินการ

บริหารงานในลักษณะเครือข่ายอยู่เป็นทุนเดิม จึงพร้อมที่สนับสนุนกระบวนการ

บริหารภายใต้รูปแบบเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะสนับสนุนโครงการ งบประมาณให้แก่

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ในฐานะ

เครือข่ายต่างๆ เห็นได้จากการสนับสนุนการสร้างเครือข่าย ด้านสวัสดิการสังคม 
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และการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก และเยาวชน เครือข่ายด้าน

เกษตรปลอดสารพิษ และเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคี 17 แห่ง 

เป็นต้น 

อุปสรรคในการดำเนินโครงการและการแก้ไขปัญหา 

อุปสรรคในการดำเนินโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของ

องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์มีในระยะเริ่มแรกของการดำเนินโครงการเท่านั้น 

อันเนื่องมาจากการที่ผู้ปกครองยังไม่เห็นถึงความสำคัญของการดูแลทันตสุขภาพ 

และยังตามใจลูกด้วยการซื้อขนมขบเคี้ยวให้ทานเป็นประจำ อีกทั้งเมื่อเวลาที่ 

เครือข่ายสาธารณสุขจัดประชุมก็มักจะเป็นเวลาราชการที่ผู้ปกครองของเด็กทำงาน 

จึงไม่ค่อยได้รับความร่วมมือในช่วงระยะเวลาเริ่มแรก แต่ด้วยความเสียสละของ

ภาคีเครือข่ายสาธารณสุขก็ได้แก้ไขปัญหาด้วยการเปลี่ยนเวลาประชุมไปเป็น 

วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือช่วงเย็นหลังเลิกงานของวันธรรมดาแทน ทุกคนยอม 

เสียสละเวลาพักผ่อนเพื่อต้องการให้โครงการประสบความเร็จ และเมื่อโครงการ 

ได้ดำเนินการไป 1-2 ปี เครือข่ายก็ได้นำเอาผลลัพธ์จากการประเมินเปรียบเทียบ 

ทันตสุขภาพของเด็กก่อนดำเนินโครงการกับหลังการดำเนินโครงการ พบว่า เด็กมี

สุขภาพฟันที่ดีขึ้น ร่างกายมีพัฒนาการที่สมวัยขึ้น จึงส่งผลให้ผู้ปกครองเล็งเห็นถึง

ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ และได้ดำเนินการดูแลทันตสุขภาพในลูกหลาน

ของตนเองอย่างเป็นประจำ ซึ่งได้ส่งผลให้โครงการมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

อีกด้วย 

ความยั่งยืนในการดำเนินโครงการ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ต่างยอมรับว่าถ้าในอนาคตเกิด

การเปลี่ยนแปลงชุดผู้บริหาร การส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างเครือข่าย

สาธารณสุข ในโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัย ก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะถูก
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ลดความสำคัญลงไปได้ เพราะเราต้องยอมรับว่าไม่แปลกที่ผู้บริหารใหม่ที่เข้ามาเขา

ก็จะเข้ามาโดยความหวังของประชาชนที่เลือกเขา ด้วยการตอบสนองต่อนโยบาย 

ที่เขาได้หาเสียงไว้ต่อประชาชนเช่นกัน หรือแม้จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลง 

ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการทำงานด้าน 

ทันตสาธารณสุข ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์และกลุ่มงานทันต

สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านกันอย่างเป็นทางการแล้วก็ตาม แต่

สิ่งเหล่านั้นคงไม่สำคัญเท่ากับว่าประชาชนของชุมชนในฐานะที่เป็นภาคีเครือข่าย

ยังต้องการโครงการนี้หรือไม่ ถ้าเขายังต้องการนั่นคงเป็นสิ่งแสดงเจตจำนงความ 

ยั่งยืนว่าโครงการนี้จะสามารถดำเนินการต่อไปได้ตราบนานเท่านาน ซึ่งผู้วิจัยพบว่า 

ภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ อาทิ ครูพี่เลี้ยง

เด็กเล็กทั้งของโรงเรียนบ้านผาตูบ และโรงเรียนบ้านผาสิงห์ และภาคีเครือข่าย 

ผู้ปกครองของเด็กเล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ได้ตระหนักและ 

เล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมเป็นเครือข่ายสาธารณสุข โดยปัจจุบันครือข่าย

สาธารณสุขก็ได้คิดวางแผนที่จะดำเนินโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัย 

โดยการสร้างภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ ไม่หยุดนิ่ง 

และยังขยายเพิ่มเติมไปยังเครือข่ายอื่นๆ ริเริ่มกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไม่รู้จบ  

จนสามารถรวมพลังกันจัดตั้งเป็นสมาคมเครือข่ายกันต่อไป ทั้งนี้ ทั้งนั้น การดำเนิน

การล้วนขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายเป็นสำคัญ 

ความสามารถในการถ่ายทอดบทเรียนให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น  

1)  ควรเริ่มจากการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อระดมความคิดเห็นถึง

ปัญหาที่เกิดในพื้นที่ร่วมกันก่อน แม้ว่าจะสามารถนำเอาบทเรียนนี้ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลผาสิงห์ไปปรับใช้ก็ตามและองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ก็มี

ความยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาโครงการ แต่ควรคำนึงถึงว่าแต่ละบริบทของแต่ละ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน

นั้นๆ ด้วย 

2)  เมื่อระดมความคิดเห็นถึงปัญหาร่วมกันแล้วก็เริ่มสร้างเครือข่ายที่เกิด

จากความสมัครใจร่วมกันทุกฝ่าย พยายามหาผู้ประสานงานโครงการที่ดี และ

สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง  

3)  ควรสร้างผลงานและนำเสนอให้ประชาคมท้องถิ่นต่างๆ หรือหน่วยงาน

อื่นๆ ที่สนใจให้ได้รับทราบถึงกระบวนการทำงานเพื่อขยายการพัฒนาเครือข่าย

สาธารณสุขต่อไปอย่างยั่งยืน 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 

องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ 

ที่อยู่ : ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000  

โทรศัพท์: 054-682041 

เว็บไซต์:  http://www.nanphasing.org

คณะผู้บริหาร(ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553) 

นายภานุวุธ บูรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ 

นางจริยา  โกเสนตอ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ 

นายชัยยุทธ  รักษาบุญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ 
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8โครงการเสวนาประวัติศาสตร์ 
ใส่บาตรบวชพระสามัคคี  
ครั้งที่ 1-2-3 
องค์การบริหารส่วนตำบล 
เมืองบางขลัง  
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
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โครงการเสวนาประวัติศาสตร์ 
ใส่บาตรบวชพระสามัคคี ครั้งที่ 1-2-3 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง  
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย1 

สุพรรณี  เกลื่อนกลาด2 



บริบทและข้อมูลพื้นฐานของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัด

สุโขทัย ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน

ตำบล เมื่อ พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 และได้รับการ

ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจากกระทรวงมหาดไทย 

เมื่อ พ.ศ.2539 มีพื้นที่ในความรับผิดชอบประมาณ 54.12 ตารางกิโลเมตร และมี

ประชากรจำนวน 5,053 คน 

บริบทด้านการเมืองและการบริหาร: ปัจจุบันนายสุวิทย์ ทองสงค์ ดำรง

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง นายสมเด็จ หลวงนุช ดำรง

แหน่งประธานสภา อบต.เมืองบางขลัง พร้อมกับสมาชิกสภาองค์การบริหาร 

 1 ศึกษาเพิ่มเติมจาก สุพรรณี เกลื่อนกลาด, รายงานวิจัยฉบับสมบุรณ์ Best 

Practices: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัด

สุโขทัย (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2553).
 2  อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ส่วนตำบล จำนวน 18 คน โดยมีสัดส่วนสมาชิกสภาฯ เป็นชายจำนวน 16 คน และ

หญิงจำนวน 2 คน ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา รวมทั้ง

ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายข้าราชท้องถิ่น (ทั้งฝ่ายประจำและลูกจ้าง) เป็นไปใน

ทิศทางที่ดี นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุกที่มี

ประสิทธิภาพและปราศจากความขัดแย้งในการทำงาน 

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ

หน่วยงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยมีจำนวนเครือข่ายภาครัฐ 

จำนวน 15 เครือข่าย ภาคเอกชน จำนวน 2 เครือข่าย และภาคประชาสังคม 

จำนวน 9 เครือข่าย รวมทั้งสิ้น 26 เครือข่าย 

บริบททางเศรษฐกิจ โครงสร้างที่มาของรายรับขององค์การบริหารส่วน

ตำบลเมืองบางขลัง สัดส่วนของรายได้ที่จัดเก็บเอง (ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ 

และอากรฆ่าสัตว์) อยู่ในสัดส่วนต่ำ สาเหตุเพราะสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลเมืองบางขลั ง เป็นที่ ดินสำหรับภาคเกษตรกรรม ทั้ งนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังมีรายได้ 

8,106,423.18 บาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม) เงิน

อุดหนุน 10,600,839.67 บาท ส่วนรายรับที่เป็นหลักขององค์การบริหารส่วน

ตำบลเมืองบางขลัง ได้แก่ รายได้จากการแบ่งภาษี (Shared-Tax) ซึ่งรัฐบาลกลาง

เป็นผู้จัดเก็บแล้วจัดสรรกลับมาให้ เช่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 

ภาษีและค่าธรรมเนีนมรถยนต์ (หรือเรียกว่าภาษีล้อเลื่อน) ฯลฯ  

บริบททางสังคม ประชาชนในเขตตำบลเมืองบางขลัง ส่วนใหญ่มีอาชีพทาง

ด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลัก คือทำนา ทำไร่ และรองลงมาคือ เลี้ยงสัตว์ โดยแยก

เป็นรายอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชเศรษฐกิจได้แก่ ข้าวนาปี ถั่วเหลือง อ้อย กล้วย

ไข่ มะลิ และพุทรา การปศุสัตว์ในพื้นที่ ได้แก่ โคเนื้อ โคนม สุกร เป็ดเทศ ไก่ ห่าน 

เป็นต้น การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่มีสูง จะเห็นได้จากที่องค์การบริหาร

ส่วนตำบลเมืองบางขลังจัดกิจกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-2551 ได้รับความร่วมมือ
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ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

จากเครือข่ายอาสาสมัครองค์การบริหารส่วนตำบล (อส.อบต.) เครือข่ายยุวชน

อาสาสมัครองค์การบริหารส่วนตำบล (ยุวชน อส. อบต.) เครือข่ายศิลปิน 

พื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย เครือข่ายกลุ่มอาชีพ แต่ละเครือข่ายมาร่วมในกิจกรรมของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังโดยตลอด โดยระดับการมีส่วนร่วมมีทั้งการ

ร่วมรับรู้ ร่วมให้ความคิดเห็น ร่วมคิดและตัดสินใจ และร่วมดำเนินกิจกรรม 

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการ 

ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังหมู่ที่ 5 บ้าน

วัดโบสถ์มีโบราณสถานเมืองบางขลัง เมื่อสืบค้นจากเอกสารชั้นต้นและเอกสาร 

ชั้นรองพบว่าเป็น “ชุมชนเมืองบางขลัง” มีความเป็นเมืองร่วมสมัยกับเมืองเชลียง

และอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งมีอายุระหว่าง 700 ปี ถึง 1,000 ปี นับได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มี 

“ทุนทางประวัติศาสตร์” และ “ทุนทางศิลปวัฒนธรรม” ถือเป็นแรงบันดาลใจให้

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ

อนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม

ประจำท้องถิ่นในเวลาต่อมา 



โครงการเสวนาประวัติศาสตร์ 
ใส่บาตรบวชพระสามัคคี ครั้งที่ 1-2-3 

สภาพปัญหาและสถานการณ์ก่อนเริ่มดำเนินการ 

การเสวนาประวัติศาสตร์ในจังหวัดสุโขทัยมี “ชมรมเรารักเมืองพระร่วง” 

เกดิจากการรวมกลุม่ของชาวจงัหวดัสโุขทยัทีม่คีวามสนใจเกีย่วกบัศลิปวฒันธรรมไทย

จุดมุ่งหมายเพื่อที่จะได้ช่วยกันศึกษาและอนุรักษ์ไว้ โดยทางชมรมได้มีเครือข่าย 

ร่วมทำกิจกรรมหลายอย่างเกี่ยวกับเมืองสุโขทัย ในช่วงที่ รศ. ดร.มังกร ทองสุขดี 

เป็นประธานชมรมได้เล็งเห็นที่จะทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความเป็นมาและ
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ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
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ประวัติศาสตร์เมืองบางขลังให้กระจ่างชัดมากขึ้น จึงได้จัดสัมมนาเรื่อง “เมือง  

บางขลัง” เป็นครั้งแรกขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2539 ณ บริเวณวัดใหญ่ชัยมงคล  

ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโบราณสถานเมืองบางขลัง 

ผลจากการสัมมนาคณะผู้จัดงานได้นำเอกสารการสัมมนาและสรุป 

ข้อคิดเห็นจากการสัมมนา เรื่องเมืองบางขลัง จัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่แก่ 

ผู้สนใจ ต่อมาในปีเดียวกันบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด และบริษัท มติชน จำกัด 

(มหาชน) ได้ร่วมกันจัดกฐินสามัคคี โดยเดินทางมาทอดกฐินที่วัดใหญ่ชัยมงคล 

ตำบลบ้านใหม่ชัยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2539 ในการนี้

ได้มีการพิมพ์หนังสือ “บางขลง บางฉลงง บางขลัง”โดยสำนักพิมพ์มติชนเป็น 

ผู้ดำเนินการจัดพิมพ์และได้เผยแพร่เป็นวิทยาทานแก่ผู้ร่วมในงานกฐินสามัคคี 

ครั้งนั้น นับได้ว่าการเสวนาประวัติศาสตร์ของชมรมเรารักเมืองพระร่วงเป็นฐาน

ข้อมูลหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังนำมาคิดพัฒนาการจัดเป็น

โครงการเสวนาประวัติศาสตร์ใส่บาตรบวชพระสามัคคีในเวลาต่อมา 

ภาพที่ 1 - 2 แสดงกิจกรรมงานบวชพระสามัคคีของชุมชน 
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ภาพที่ 1 - 2 แสดงกิจกรรมงานบวชพระสามัคคีของชุมชน 
 

วัตถุประสงคในการดําเนินโครงการ 
 (1) เพ่ือถวายพระพรในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงครอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ป (สําหรับครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 ไดกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือถวายพระพรในวโรกาส
คลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 

(2) เพ่ือสืบคนอดีตอันรุงเรืองมากลาวขานในปจจุบัน และอนาคต 
(3) เพ่ืออบรมขัดเกลา และยกระดับจิตใจยุวชน เยาวชน 

 (4) เพ่ือสืบทอดและสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 (5) เพ่ือเกิดความรัก ความสามัคคี ความพรอมเพรียงในหมูคณะ 
 
 ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน 

 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 (1) การประชุมคณะผูบริหารและเจาหนาที่ เริ่มจากนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลัง 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลัง ไดขอสรุปใน
ที่ประชุมเสนอการจัดงานสืบทอดประเพณีประจําปของชุมชน คือ “การบวชพระสามัคคี” 
 (2) องคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลังจึงไดเสนอการจัด โครงการเสวนาประวัติศาสตรใส
บาตรบวชพระสามัคคี นับเปนการคิดริเริ่มพัฒนาโครงการ “ทุนวัฒนธรรมทองถิ่น” จากโบราณสถาน
เมืองบางขลังซึ่งในอดีตเคยมีการจัดเสวนาประวัติศาสตรเมืองบางขลัง ซึ่งจัดโดย “ชมรมคนรักเมืองพระ
รวง” ถือไดวาเปนนวัตกรรมใหมที่นํากิจกรรมสองกิจกรรมมารวมกันไดแก การเสวนาประวัติศาสตรเมือง
บางขลัง ณ บริเวณโบราณสถานวัดโบสถ และจัดงานงานบวชพระสามัคคีซึ่งถือเปนการสืบทอดประเพณี
ประจําปของชุมชนไปพรอมกัน 
 (3) การประชุมระดมความรวมมือจากเครือขาย องคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลังเชิญ
ผูเก่ียวของมารวมประชุมระดมความคิดเห็นประกอบดวย ประธานชมรมเรารักเมืองพระรวง กํานัน 
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ภาพที่ 1 - 2 แสดงกิจกรรมงานบวชพระสามัคคีของชุมชน 
 

วัตถุประสงคในการดําเนินโครงการ 
 (1) เพ่ือถวายพระพรในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงครอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ป (สําหรับครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 ไดกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือถวายพระพรในวโรกาส
คลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 

(2) เพ่ือสืบคนอดีตอันรุงเรืองมากลาวขานในปจจุบัน และอนาคต 
(3) เพ่ืออบรมขัดเกลา และยกระดับจิตใจยุวชน เยาวชน 

 (4) เพ่ือสืบทอดและสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 (5) เพ่ือเกิดความรัก ความสามัคคี ความพรอมเพรียงในหมูคณะ 
 
 ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน 

 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 (1) การประชุมคณะผูบริหารและเจาหนาที่ เริ่มจากนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลัง 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลัง ไดขอสรุปใน
ที่ประชุมเสนอการจัดงานสืบทอดประเพณีประจําปของชุมชน คือ “การบวชพระสามัคคี” 
 (2) องคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลังจึงไดเสนอการจัด โครงการเสวนาประวัติศาสตรใส
บาตรบวชพระสามัคคี นับเปนการคิดริเริ่มพัฒนาโครงการ “ทุนวัฒนธรรมทองถิ่น” จากโบราณสถาน
เมืองบางขลังซึ่งในอดีตเคยมีการจัดเสวนาประวัติศาสตรเมืองบางขลัง ซึ่งจัดโดย “ชมรมคนรักเมืองพระ
รวง” ถือไดวาเปนนวัตกรรมใหมที่นํากิจกรรมสองกิจกรรมมารวมกันไดแก การเสวนาประวัติศาสตรเมือง
บางขลัง ณ บริเวณโบราณสถานวัดโบสถ และจัดงานงานบวชพระสามัคคีซึ่งถือเปนการสืบทอดประเพณี
ประจําปของชุมชนไปพรอมกัน 
 (3) การประชุมระดมความรวมมือจากเครือขาย องคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลังเชิญ
ผูเก่ียวของมารวมประชุมระดมความคิดเห็นประกอบดวย ประธานชมรมเรารักเมืองพระรวง กํานัน 
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ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ 

 (1)  เพื่อถวายพระพรในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล- 

อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (สำหรับครั้งที่ 

2 และ ครั้งที่ 3 ได้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อถวายพระพรในวโรกาส

คล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม- 

บรมราชกุมารี) 

 (2)  เพื่อสืบค้นอดีตอันรุ่งเรืองมากล่าวขานในปัจจุบัน และอนาคต 

 (3)  เพื่ออบรมขัดเกลา และยกระดับจิตใจยุวชน เยาวชน 

 (4)  เพื่อสืบทอดและส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 (5)  เพื่อเกิดความรัก ความสามัคคี ความพร้อมเพรียงในหมู่คณะ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงาน 

 • ขั้นตอนการดำเนินงาน 

(1)  การประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เริ่มจากนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเมืองบางขลัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง ได้ข้อสรุปในที่ประชุมเสนอการจัดงาน

สืบทอดประเพณีประจำปีของชุมชน คือ “การบวชพระสามัคคี” 

(2)  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังจึงได้เสนอการจัด โครงการ

เสวนาประวัติศาสตร์ใส่บาตรบวชพระสามัคคี นับเป็นการคิดริเริ่มพัฒนาโครงการ 

“ทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น” จากโบราณสถานเมืองบางขลังซึ่งในอดีตเคยมีการจัด

เสวนาประวัติศาสตร์เมืองบางขลัง ซึ่งจัดโดย “ชมรมคนรักเมืองพระร่วง” ถือได้

ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่นำกิจกรรมสองกิจกรรมมารวมกันได้แก่ การเสวนา

ประวัติศาสตร์เมืองบางขลัง ณ บริเวณโบราณสถานวัดโบสถ์ และจัดงานบวช 

พระสามัคคีซึ่งถือเป็นการสืบทอดประเพณีประจำปีของชุมชนไปพร้อมกัน 



บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 

ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
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(3)  การประชุมระดมความร่วมมือจากเครือข่าย องค์การบริหารส่วนตำบล

เมืองบางขลังเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมระดมความคิดเห็นประกอบด้วย 

ประธานชมรมเรารักเมืองพระร่วง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล หัวหน้า

ส่วนราชการ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาดำเนินโครงการ 

(4)  การขออนุมัติโครงการ ภายหลังการประชุมระดมความคิดเห็นและ

วางแผนการดำเนินโครงการโดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายแล้ว ต่อมาจึงนำ

ข้อสรุปจากที่ประชุมมาเขียนโครงการและขออนุมัติดำเนินงานและจัดทำคำสั่ง 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจากเครือข่ายภาครัฐ วิธีการคือเสนอนาย

อำเภอสวรรคโลก เป็นผู้อนุมัติโครงการและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

ในการจัดงาน  

(5)  การตั้งคณะทำงาน ประชุมร่วมเพื่อมอบหมายงานและทำความเข้าใจ

กับคณะกรรมการ  

(6)  รูปแบบการจัดกิจกรรม การเสวนาถึงหลักฐานและข้อมูลต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับเมืองบางขลัง จึงเกิด “เครือข่ายประวัติศาสตร์และภูมิปัญญา  

ท้องถิ่น” ดังนี้ 

 การจัดงานครั้ งที่ 1 ประธานในพิธี คือ นายฉัตรชัย คชรัตน์  

นายอำเภอสวรรคโลก องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประสานงานกับเครือข่าย 

ภาครัฐเพื่อเชิญมาเป็นวิทยากรซึ่งได้ความร่วมมือจาก พระมหาสุที อิสสโร  

เจ้าคณะตำบลเมืองบางขลัง ดร.มังกร ทองสุขดี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด

สุโขทัยและภาคเหนือ/ประธานชมรมเรารักเมืองพระร่วง นายประจวบ คำบุญรัตน์ 

อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมชาย เดือนเพ็ญ นักประวัติศาสตร์ 

นายชาติชาย มีเกิดมูล ผอ.การท่องเที่ยว จ.สุโขทัย นายคณา ภูมิวัฒน์ ผู้ศึกษา 

เกี่ยวกับเมืองโบราณบางขลัง และนายประทีป สุขโสภา ศิลปินพื้นบ้าน 
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ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

ภาพที่ 3-7 แสดงกิจกรรมโครงการเสวนาประวัติศาสตร์ใส่บาตรบวชพระสามัคคี ครั้งที่ 1 

















 การจัดงานครั้งที่ 2ประธานในพิธี คือ หม่อมเจ้าหญิงอุทัยกัญญา  

ภานุพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประสานงานกับเครือข่ายภาครัฐต่อเพื่อเชิญ

มาเป็นวิทยากร ซึ่งได้ความร่วมมือจากนายวีระชัย ภู่เพียงใจ นายอำเภอสวรรคโลก 

ดร.มังกร ทองสุขดี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยและภาคเหนือ /ประธาน

ชมรมเรารักเมืองพระร่วง นายประจวบ คำบุญรัตน์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ นางสาวสุวรรณา ยิ่งยืนยง นักวิชาการจาก กศน. สวรรคโลก และ 

นางสาวนาตยา ภูศรี นักโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย 

 การจัดงานครั้งที่ 3 ประธานในพิธี คือ ศ. ดร.ประเสริฐ ณ นคร 

ประธานคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ท่านได้เป็น 

ผูร้ว่มเสวนาประวตัศิาสตรด์ว้ย องคก์ารบรหิารสว่นตำบลไดป้ระสานงานกบัเครอืขา่ย 

ภาครัฐต่อเพื่อเชิญมาเป็นวิทยากร ซึ่งได้ความร่วมมือจาก ดร.มังกร ทองสุขดี 

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยและภาคเหนือ/ประธานชมรมเรารักเมือง

พระร่วง นายประจวบ คำบุญรัตน์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

4 
 

ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล หัวหนาสวนราชการ และเครือขายที่เก่ียวของ เพ่ือรวมกันพิจารณา
ดําเนินโครงการ 
 (4) การขออนุมัติโครงการ ภายหลังการประชุมระดมความคิดเห็นและวางแผนการดําเนิน
โครงการโดยไดรับความรวมมือจากเครือขายแลว ตอมาจึงนําขอสรุปจากที่ประชุมมาเขียนโครงการและ
ขออนุมัติดําเนินงานและจัดคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการจากเครือขายภาครัฐ วิธีการคือ
เสนอนายอําเภอสวรรคโลก เปนผูอนุมัติโครงการและคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานในการจัดงาน  
 (5) การตั้งคณะทํางาน ประชุมรวมเพ่ือมอบหมายงานและทําความเขาใจกับคณะกรรมการ  
 (6) รูปแบบการจัดกิจกรรม การเสวนาถึงหลักฐานและขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของกับเมืองบางขลัง 
จึงเกิด “เครือขายประวัติศาสตรและภูมิปญญาทองถิ่น” ดังนี้ 
 การจัดงานครั้งที่ 1 ประธานในพิธี คือ นายฉัตรชัย คชรัตน นายอําเภอสวรรคโลก องคการ
บริหารสวนตําบลไดประสานงานกับเครือขายภาครัฐตอเพ่ือเชิญมาเปนวิทยากรซึ่งไดความรวมมือจาก 
พระมหาสุท ีอิสสโร เจาคณะตําบลเมืองบางขลัง ดร.มังกร ทองสุขดี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
และภาคเหนือ/ประธานชมรมเรารักเมืองพระรวง นายประจวบ คําบุญรัตน อดีตผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ นายสมชาย เดือนเพ็ญ นักประวัติศาสตร นายชาติชาย มีเกิดมูล ผอ.การทองเที่ยว  
จ.สุโขทัย นายคณา ภูมิวัฒน ผูศึกษาเก่ียวกับเมืองโบราณบางขลัง และนายประทีป สุขโสภา ศิลปน
พ้ืนบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3-7แสดงกิจกรรมโครงการเสวนาประวัติศาสตรใสบาตรบวชพระสามัคคี ครั้งที่ 1 

 

 
การจัดงานครั้งที่ 2 ประธานในพิธี คือ หมอมเจาหญิงอุทัยกัญญา ภานุพันธ องคการบริหารสวน

ตําบลไดประสานงานกับเครือขายภาครัฐตอเพ่ือเชิญมาเปนวิทยากร ซึ่งไดความรวมมือจากนายวีระชัย 
ภูเพียงใจ นายอําเภอสวรรคโลก ดร.มังกร ทองสุขดี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยและภาคเหนือ /
ประธานชมรมเรารักเมืองพระรวง นายประจวบ คําบุญรัตน อดีตผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

4 
 

ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล หัวหนาสวนราชการ และเครือขายที่เก่ียวของ เพ่ือรวมกันพิจารณา
ดําเนินโครงการ 
 (4) การขออนุมัติโครงการ ภายหลังการประชุมระดมความคิดเห็นและวางแผนการดําเนิน
โครงการโดยไดรับความรวมมือจากเครือขายแลว ตอมาจึงนําขอสรุปจากที่ประชุมมาเขียนโครงการและ
ขออนุมัติดําเนินงานและจัดคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการจากเครือขายภาครัฐ วิธีการคือ
เสนอนายอําเภอสวรรคโลก เปนผูอนุมัติโครงการและคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานในการจัดงาน  
 (5) การตั้งคณะทํางาน ประชุมรวมเพ่ือมอบหมายงานและทําความเขาใจกับคณะกรรมการ  
 (6) รูปแบบการจัดกิจกรรม การเสวนาถึงหลักฐานและขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของกับเมืองบางขลัง 
จึงเกิด “เครือขายประวัติศาสตรและภูมิปญญาทองถิ่น” ดังนี้ 
 การจัดงานครั้งที่ 1 ประธานในพิธี คือ นายฉัตรชัย คชรัตน นายอําเภอสวรรคโลก องคการ
บริหารสวนตําบลไดประสานงานกับเครือขายภาครัฐตอเพ่ือเชิญมาเปนวิทยากรซึ่งไดความรวมมือจาก 
พระมหาสุท ีอิสสโร เจาคณะตําบลเมืองบางขลัง ดร.มังกร ทองสุขดี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
และภาคเหนือ/ประธานชมรมเรารักเมืองพระรวง นายประจวบ คําบุญรัตน อดีตผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ นายสมชาย เดือนเพ็ญ นักประวัติศาสตร นายชาติชาย มีเกิดมูล ผอ.การทองเที่ยว  
จ.สุโขทัย นายคณา ภูมิวัฒน ผูศึกษาเก่ียวกับเมืองโบราณบางขลัง และนายประทีป สุขโสภา ศิลปน
พ้ืนบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3-7แสดงกิจกรรมโครงการเสวนาประวัติศาสตรใสบาตรบวชพระสามัคคี ครั้งที่ 1 

 

 
การจัดงานครั้งที่ 2 ประธานในพิธี คือ หมอมเจาหญิงอุทัยกัญญา ภานุพันธ องคการบริหารสวน

ตําบลไดประสานงานกับเครือขายภาครัฐตอเพ่ือเชิญมาเปนวิทยากร ซึ่งไดความรวมมือจากนายวีระชัย 
ภูเพียงใจ นายอําเภอสวรรคโลก ดร.มังกร ทองสุขดี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยและภาคเหนือ /
ประธานชมรมเรารักเมืองพระรวง นายประจวบ คําบุญรัตน อดีตผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

4 
 

ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล หัวหนาสวนราชการ และเครือขายที่เก่ียวของ เพ่ือรวมกันพิจารณา
ดําเนินโครงการ 
 (4) การขออนุมัติโครงการ ภายหลังการประชุมระดมความคิดเห็นและวางแผนการดําเนิน
โครงการโดยไดรับความรวมมือจากเครือขายแลว ตอมาจึงนําขอสรุปจากที่ประชุมมาเขียนโครงการและ
ขออนุมัติดําเนินงานและจัดคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการจากเครือขายภาครัฐ วิธีการคือ
เสนอนายอําเภอสวรรคโลก เปนผูอนุมัติโครงการและคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานในการจัดงาน  
 (5) การตั้งคณะทํางาน ประชุมรวมเพ่ือมอบหมายงานและทําความเขาใจกับคณะกรรมการ  
 (6) รูปแบบการจัดกิจกรรม การเสวนาถึงหลักฐานและขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของกับเมืองบางขลัง 
จึงเกิด “เครือขายประวัติศาสตรและภูมิปญญาทองถิ่น” ดังนี้ 
 การจัดงานครั้งที่ 1 ประธานในพิธี คือ นายฉัตรชัย คชรัตน นายอําเภอสวรรคโลก องคการ
บริหารสวนตําบลไดประสานงานกับเครือขายภาครัฐตอเพ่ือเชิญมาเปนวิทยากรซึ่งไดความรวมมือจาก 
พระมหาสุท ีอิสสโร เจาคณะตําบลเมืองบางขลัง ดร.มังกร ทองสุขดี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
และภาคเหนือ/ประธานชมรมเรารักเมืองพระรวง นายประจวบ คําบุญรัตน อดีตผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ นายสมชาย เดือนเพ็ญ นักประวัติศาสตร นายชาติชาย มีเกิดมูล ผอ.การทองเที่ยว  
จ.สุโขทัย นายคณา ภูมิวัฒน ผูศึกษาเก่ียวกับเมืองโบราณบางขลัง และนายประทีป สุขโสภา ศิลปน
พ้ืนบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3-7แสดงกิจกรรมโครงการเสวนาประวัติศาสตรใสบาตรบวชพระสามัคคี ครั้งที่ 1 

 

 
การจัดงานครั้งที่ 2 ประธานในพิธี คือ หมอมเจาหญิงอุทัยกัญญา ภานุพันธ องคการบริหารสวน

ตําบลไดประสานงานกับเครือขายภาครัฐตอเพ่ือเชิญมาเปนวิทยากร ซึ่งไดความรวมมือจากนายวีระชัย 
ภูเพียงใจ นายอําเภอสวรรคโลก ดร.มังกร ทองสุขดี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยและภาคเหนือ /
ประธานชมรมเรารักเมืองพระรวง นายประจวบ คําบุญรัตน อดีตผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

4 
 

ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล หัวหนาสวนราชการ และเครือขายที่เก่ียวของ เพ่ือรวมกันพิจารณา
ดําเนินโครงการ 
 (4) การขออนุมัติโครงการ ภายหลังการประชุมระดมความคิดเห็นและวางแผนการดําเนิน
โครงการโดยไดรับความรวมมือจากเครือขายแลว ตอมาจึงนําขอสรุปจากที่ประชุมมาเขียนโครงการและ
ขออนุมัติดําเนินงานและจัดคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการจากเครือขายภาครัฐ วิธีการคือ
เสนอนายอําเภอสวรรคโลก เปนผูอนุมัติโครงการและคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานในการจัดงาน  
 (5) การตั้งคณะทํางาน ประชุมรวมเพ่ือมอบหมายงานและทําความเขาใจกับคณะกรรมการ  
 (6) รูปแบบการจัดกิจกรรม การเสวนาถึงหลักฐานและขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของกับเมืองบางขลัง 
จึงเกิด “เครือขายประวัติศาสตรและภูมิปญญาทองถิ่น” ดังนี้ 
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พ้ืนบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3-7แสดงกิจกรรมโครงการเสวนาประวัติศาสตรใสบาตรบวชพระสามัคคี ครั้งที่ 1 

 

 
การจัดงานครั้งที่ 2 ประธานในพิธี คือ หมอมเจาหญิงอุทัยกัญญา ภานุพันธ องคการบริหารสวน

ตําบลไดประสานงานกับเครือขายภาครัฐตอเพ่ือเชิญมาเปนวิทยากร ซึ่งไดความรวมมือจากนายวีระชัย 
ภูเพียงใจ นายอําเภอสวรรคโลก ดร.มังกร ทองสุขดี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยและภาคเหนือ /
ประธานชมรมเรารักเมืองพระรวง นายประจวบ คําบุญรัตน อดีตผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

4 
 

ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล หัวหนาสวนราชการ และเครือขายที่เก่ียวของ เพ่ือรวมกันพิจารณา
ดําเนินโครงการ 
 (4) การขออนุมัติโครงการ ภายหลังการประชุมระดมความคิดเห็นและวางแผนการดําเนิน
โครงการโดยไดรับความรวมมือจากเครือขายแลว ตอมาจึงนําขอสรุปจากที่ประชุมมาเขียนโครงการและ
ขออนุมัติดําเนินงานและจัดคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการจากเครือขายภาครัฐ วิธีการคือ
เสนอนายอําเภอสวรรคโลก เปนผูอนุมัติโครงการและคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานในการจัดงาน  
 (5) การตั้งคณะทํางาน ประชุมรวมเพ่ือมอบหมายงานและทําความเขาใจกับคณะกรรมการ  
 (6) รูปแบบการจัดกิจกรรม การเสวนาถึงหลักฐานและขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของกับเมืองบางขลัง 
จึงเกิด “เครือขายประวัติศาสตรและภูมิปญญาทองถิ่น” ดังนี้ 
 การจัดงานครั้งที่ 1 ประธานในพิธี คือ นายฉัตรชัย คชรัตน นายอําเภอสวรรคโลก องคการ
บริหารสวนตําบลไดประสานงานกับเครือขายภาครัฐตอเพ่ือเชิญมาเปนวิทยากรซึ่งไดความรวมมือจาก 
พระมหาสุท ีอิสสโร เจาคณะตําบลเมืองบางขลัง ดร.มังกร ทองสุขดี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
และภาคเหนือ/ประธานชมรมเรารักเมืองพระรวง นายประจวบ คําบุญรัตน อดีตผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ นายสมชาย เดือนเพ็ญ นักประวัติศาสตร นายชาติชาย มีเกิดมูล ผอ.การทองเที่ยว  
จ.สุโขทัย นายคณา ภูมิวัฒน ผูศึกษาเก่ียวกับเมืองโบราณบางขลัง และนายประทีป สุขโสภา ศิลปน
พ้ืนบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3-7แสดงกิจกรรมโครงการเสวนาประวัติศาสตรใสบาตรบวชพระสามัคคี ครั้งที่ 1 

 

 
การจัดงานครั้งที่ 2 ประธานในพิธี คือ หมอมเจาหญิงอุทัยกัญญา ภานุพันธ องคการบริหารสวน

ตําบลไดประสานงานกับเครือขายภาครัฐตอเพ่ือเชิญมาเปนวิทยากร ซึ่งไดความรวมมือจากนายวีระชัย 
ภูเพียงใจ นายอําเภอสวรรคโลก ดร.มังกร ทองสุขดี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยและภาคเหนือ /
ประธานชมรมเรารักเมืองพระรวง นายประจวบ คําบุญรัตน อดีตผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 



บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 
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(7)  ประชาสัมพันธ์การจัดงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง 

มีขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การจัดงานที่มีประสิทธิภาพทั้งภายในชุมชุนและ

ภายนอกให้ได้รับรู้ถึงการจัดงานโดยเริ่มจากวิธีการประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนและ

บริเวณใกล้เคียง ประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุ เว็บไซต์ เสียงตามสาย และ

เพิ่มขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายให้ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงาน ทั้งนี้ 

เพราะคณะทำงานส่วนใหญ่เป็นบุคคลสำคัญและมีชื่อเสียงในเวทีสาธารณะเป็นที่

รู้จักในแต่ละเครือข่าย 

(8)  ประชุมร่วมเพื่อประเมินความพร้อม เป็นการรายงานผลการดำเนิน

งานของคณะกรรมการแต่ละชุดก่อนวันจัดงานจริง การดำเนินงานแต่ละครั้งนั้น 

อบต. ได้รับความร่วมมือจากประชาชน โดย อบต.เมืองบางขลังได้เชิญเครือข่าย

อาสาสมัครองค์การบริหารส่วนตำบล (อส.อบต.) เครือข่ายยุวชนอาสาสมัคร

องค์การบริหารส่วนตำบล (ยุวชน อส. อบต.) เครือข่ายศิลปินพื้นบ้านจังหวัด

สุโขทัย เครือข่ายกลุ่มอาชีพ มาร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดกิจกรรม โดยผ่าน

วัดอันเป็นศูนย์กลางของประชาชนในท้องถิ่น 

(9)  การประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

มีการประเมินผลการดำเนินงานเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงาน

ผลให้เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง

บางขลังให้ความสำคัญกับการสรุปผลการดำเนินงานเพื่อบันทึกเป็นหลักฐาน 

ที่สามารถตรวจสอบได้  รูปแบบและวิธีการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง 

บางขลังได้รายงานผลให้เครือข่าย ดังนี้ 

 -  การจัดทำแผ่นพับเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

 -  การจัดทำเป็นหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ภายใต้

ชื่อว่า “ที่นี่เมืองบางขลัง” โดยเนื้อหาในหนังสือดังกล่าวจะมี

การถอดคำเสวนาวิชาการในการจัดงานแต่ละครั้งด้วย  

 -  การจัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ อบต. เมืองบางขลัง 
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ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

 • ระยะเวลาในการดำเนินงาน  

การดำเนินโครงการครั้งที่ 1 จัดงานวันที่ 11-12 เมษายน พ.ศ. 2549  

เพื่อถวายพระพรในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครองสิริราชสมบัติครบ 

60 ปี สำหรับครั้งที่ 2 ได้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อถวายพระพรในวโรกาสคล้าย

วันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ได้กำหนด

ระยะเวลาให้สอดคล้องกับวันฉลองพระราชสมภพ คือ วันที่ 1-2 เมษายน พ.ศ. 

2550 และ ครั้งที่ 3  ได้กำหนดระยะเวลาในการจัดงานเป็นวันที่ 1-3 เมษายน 

พ.ศ. 2551 

ลักษณะการดำเนินงานของเครือข่ายและบทบาทของแต่ละ
ภาคี  

ดำเนินการประชุมร่วมกันระหว่างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

กำนัน ผู้ ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่าย 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและวางแผนดำเนินโครงการ โดยแบ่งออกเป็นเครือข่าย

ภาครัฐใช้เทคนิคการประสานแบบเป็นทางการตามโครงสร้างขององค์กร เครือข่าย

ภาคเอกชน ใช้เทคนิคการประสานความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการส่วนบุคคลและ

ความสัมพันธ์ผ่านโครงสร้างขององค์กรอย่างเป็นทางการ และเครือข่ายภาคประชา

สังคม ใช้เทคนิคการประความสัมพันธ์ส่วนบุคคลผ่านบุคลากรภายในหน่วยงานทั้ง

ฝ่ายการเมืองและเจ้าหน้าที่ประจำของหน่วยงาน นอกจากนั้นการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังใช้วิธีการดึงกลุ่มเด็กและเยาวชนมาร่วม

กิจกรรม ทั้งนี้เพราะหากเด็กและเยาวชนมาร่วมกิจกรรม เช่น การแสดง การ

ประกวด/แข่งขัน หรือกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ แล้วผู้ปกครองจะมาร่วมกิจกรรม

ด้วยเป็นอย่างดี เพื่อมาชื่นชมผลงานของลูกหลาน เป็นต้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังได้ใช้เทคนิคการประสานงานกับ

เครือข่ายใน 2 รูปแบบ ประการแรก แบบเป็นทางการ คือ การตั้งคณะทำงาน 
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องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังได้ตั้งคณะทำงานตาม ความถนัด และตาม

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ยกตัวอย่างเช่น เครือข่ายภาครัฐหน่วยงานต่างๆ ตาม

ลักษณะงาน/หน่วยงาน ประการที่สอง แบบไม่เป็นทางการ คือ องค์การบริหาร

ส่วนตำบลเมืองบางขลังได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการ นักโบราณคดี เจ้าของ

สายการบินและบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียง ซึ่งแต่ละท่านมีเครือข่ายสนับสนุนใน

ลักษณะความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ผ่านการรู้จักเป็นการส่วนตัวจากนายกองค์การ

บรหิารสว่นตำบลเมอืงบางขลงั ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำบลเมอืงขลงั นกัวชิาการ 

เครือข่ายประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

ภายหลังการมีเครือข่ายเอกชนมาร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือของ 

หน่วยงาน ในด้านการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นนี้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังได้รับความร่วมมือจากนายแพทย์ปราเสริฐ 

ปราสาททองโอสถ เจ้าของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ถือเป็นเครือข่ายภาค

เอกชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง ซึ่งเป็นสายการบินเพียงเจ้าเดียว

ที่บริการการเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิถึงสนามบินสุโขทัย ในการนี้  

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถและคณะได้นำคณะทัวร์มาเยือน 

เมอืงโบราณบางขลงัเปน็ประจำ สำหรบัการนำคณะทวัรม์าเยอืนเมอืงโบราณบางขลงั

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 คณะผู้เดินทางหนึ่งในนั้นมีคุณขรรค์ชัย   

บุนปาน  ประธานกรรมการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ร่วมเดินทางมาด้วย3

(ซึ่งมีผลต่อการประชาสัมพันธ์พื้นที่ไปพร้อมกัน) 

 3 ในการนี้  ข้อเขียนของคุณขรรค์ชัย  บุนปาน  ซึ่งเขียนในมติชนสุดสัปดาห์เมื่อวันที่ 24- 

30 พฤศจิกายน 2549 ฉบับที่ 1371 ข้อความ “...จะบูรณะปฏิรูป ปฏิสังขรสุโขทัย ศรีสัชนาลัย

ให้คืนฟื้นมาแค่ไหน เมืองบางขลังก็ควรติดตามมาด้วย  ให้เหมือนต้นคอโดนจมูกหายใจรดนั่น

เทียว  จึงควรแก่การณ์... เมืองบางขลังได้ชื่อว่าความเป็นไทยบนแผ่นดินไทยครั้งแรกที่ไม่ต้อง

ประกาศ...วันนี้ที่เหลือของเมืองบางขลังในรูปนามที่ปรากฎ คือ วัดโบสถ์ วัดใหญ่ หย่อมเจดีย์

เรียงราย ถนนพระร่วง และผู้คนท้องถิ่นที่น่าเคารพรัก ... ถนนพระร่วง 150 ก.ม. จาก

กำแพงเพชร-สุโขทัย  บางขลัง-ศรีสัชนาลัย  พื้นผิวไหล่ทางกว้าง 45 ม. จะเป็นถนนสายดาวดึงส์

สู่ดุสิตเป็นแห่งแรกในโลก  ถ้าได้รับการบูรณะและยินยอมพร้อมใจจากประชาชนขึ้นมา...”  

นับเป็นสิ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์เมืองบางขลังได้เป็นอย่างมากทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ  
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นอกจากนี้ สื่อมวลชนหลากหลายต่างเดินทางเข้ามาสัมภาษณ์ นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง ในด้านวิสัยทัศน์ นโยบายการบริหารงาน 

รวมไปถึงบทความ  บทสัมภาษณ์ ข้อเขียนของ ปลัด อบต. เมืองบางขลัง เช่น 

นิตยสารชีวิตต้องสู้ วารสารท้องถิ่นไทย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 

หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฯลฯ  ส่งผลให้การทำงานกับภาคี คือ สร้างความ

สัมพันธ์ที่ดีในการประชาสัมพันธ์การทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไปด้วย  

ถือเป็นลักษณะการดำเนินงานของเครือข่ายภาคีถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลทำให้เมือง

บางขลังเป็นที่รู้จักมากขึ้น 

การระดมทรัพยากรและทรัพยากรที่ใช้  

งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังในฐานะ 

ที่เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการการจัดงานแต่ละครั้งมีงบประมาณ 

40,000-70,000 บาท เป็นค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและน้ำดื่มเลี้ยงผู้เข้าร่วมงาน 

โดยทุกรายการในงบประมาณการใช้จ่ายอยู่ในรูปของการถัวเฉลี่ยจ่ายตามความ

เหมาะสม โดยเฉพาะการจัดงานครั้งต่อๆ มามีผู้เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มมากขึ้น/ลดลง

เป็นรายกรณีซึ่งงบประมาณการใช้จ่ายอยู่ในรูปของการถัวเฉลี่ยจ่าย 

 • การจัดงานครั้งที่ 1 ใช้งบประมาณเป็นค่าป้ายโครงการจำนวน 1,000 

บาท ค่าอาหารและน้ำดื่มเลี้ยงผู้เข้าร่วมงาน 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 

51,000 บาท 

 • การจัดงานครั้งที่ 2 ใช้งบประมาณเป็นค่าป้ายโครงการจำนวน 1,000 

บาท ค่าอาหารและน้ำดื่มเลี้ยงผู้เข้าร่วมงาน 40,000 บาท รวมทั้งสิ้น 

41,000 บาท 

 • การจัดงานครั้งที่ 3 ใช้งบประมาณเป็นค่าป้ายโครงการจำนวน 1,000 

บาท ค่าอาหารและน้ำดื่มเลี้ยงผู้เข้าร่วมงาน 69,000 บาท รวมทั้งสิ้น 

70,000 บาท 
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บุคลากร มีการระดมบุคลากรขององค์การส่วนตำบลเมืองบางขลังทุกท่าน 

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงาน/ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนิน

งาน โดยเฉพาะนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ ปราชญ์ 

พื้นบ้านรวมถึงเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมมาร่วมโครงการ/กิจกรรม

เป็นจำนวนมาก 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน 

ผลสำเร็จเชิงปริมาณ ตามเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ จำนวนผู้เข้าร่วม

เพื่อสืบทอดและส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาจากจำนวน 

พระสงฆ์และสามเณร จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสืบค้นอดีตอันรุ่งเรืองมา 

กล่าวขานในปัจจุบัน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั้งภายในและนอกตำบล  

ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนาฯ แต่ละครั้ง ดังนี ้

ครั้งที่ วัน/เดือน ปี พระ  

(รูป) 

สามเณร  

(รูป) 

ผู้เข้าร่วมงาน 

 (คน) 

1 11-12 เมษายน 2549 22 38 259 

2 1-2 เมษายน 2550 6 10 200 

3 1-3 เมษายน 2551 16 8 300 



ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ ภายหลังการจัดโครงการเสวนาประวัติศาสตร์ใส่บาตร

บวชพระสามัคคี ส่งผลให้เด็ก  เยาวชน  ประชาชนภายในและภายนอกตำบล

ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของอดีต ความเป็นมาและรากเหง้า

ของบรรพชนเพิ่มมากขึ้น ตัวชี้วัดจากพฤติกรรมของเด็ก เยาวชน ประชาชนทั้งใน

และนอกชุมชนได้เริ่มสืบค้นข้อมูล สนใจอ่านเอกสารและบอกเล่าเรื่องราวในอดีต

เพิ่มมากขึ้น กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังจึงจัดโครงการที่
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เป็นการต่อยอดความรู้จากโครงการเสวนาประวัติศาสตร์ใส่บาตรบวชพระสามัคคี

ขึ้นมา เช่น โครงการภาพเก่าเล่าความหลัง โครงการจัดทำหนังสือ ที่นี่...เมือง 

บางขลัง โครงการประกวดคำขวัญประจำตำบลเมืองบางขลัง/โครงการจัดทำ

บทเพลงท้องถิ่น จัดทำวารสารรุ่งเรืองเมืองบางขลัง ฯลฯ โดยกิจกรรมสืบเนื่องของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายภาครัฐ 

เอกชนและประชาสังคมเพิ่มจำนวนมากขึ้น  

นอกจากนี้ ผลสำเร็จในด้านพฤติกรรมของประชาชนในชุมชุนได้ออกมา 

ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ของชุมชน เกิดความร่วมมือกับเครือข่ายประชาสังคมภายใน

พื้นที่ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ในท้องถิ่น โดยแบ่งกันทำตามแต่ละหมู่บ้านและวัดโบสถ์

กลายเป็น “ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน” ส่งผลให้ประชาชนได้มีการสืบทอด 

ส่ ง เสริมประเพณีท้องถิ่น สืบทอดความเชื่ อดั งกล่าวสามารถหล่อหลอม 

ให้ประชาชนในตำบลเกิดความรัก ความสามัคคี ความพร้อมเพรียงในหมู่คณะ  

เกิดจิตสำนึกรักท้องถิ่นตนเองเพิ่มมากขึ้น 

ภาพที่ 8-9 แสดงถึงบรรยากาศการประชุมปรึกษาหารือระหว่างประชาชนในชุมชน 

กับเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง 

8 
 

(รูป) (รูป) (คน) 
1 11-12 เมษายน 2549 22 38 259 
2 1-2 เมษายน 2550 6 10 200 
3 1-3 เมษายน 2551 16 8 300 

 
ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ 

 ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ ภายหลังการจัดโครงการเสวนาประวัตศิาสตรใสบาตรบวชพระสามัคคี สงผล
ใหเด็ก  เยาวชน  ประชาชนภายในและภายนอกตําบลประชาชนเกิดความตระหนักรูถึงความสําคัญของอดีต 
ความเปนมาและรากเหงาของบรรพชนเพ่ิมมากข้ึน ตัวชี้วัดจากพฤติกรรมของเด็ก เยาวชน ประชาชนทั้งใน
และนอกชุมชนไดเริ่มสืบคนขอมูล สนใจอานเอกสารและบอกเลาเรื่องราวในอดีตเพ่ิมมากข้ึน กิจกรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลังจึงจัดโครงการที่เปนการตอยอดความรูจากโครงการเสวนา
ประวัติศาสตรใสบาตรบวชพระสามัคคีข้ึนมา เชน โครงการภาพเกาเลาความหลัง, โครงการจัดทําหนังสือ ที่
นี่...เมืองบางขลัง, โครงการประกวดคําขวัญประจําตําบลเมืองบางขลัง/โครงการจัดทําบทเพลงทองถิ่น 
จัดทําวารสารรุงเรืองเมืองบางขลัง ฯลฯ โดยกิจกรรมสืบเนื่องขององคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลัง
ไดรับความรวมมือจากเครือขายภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมเพ่ิมจํานวนมากข้ึน  
  นอกจากนี้ ผลสําเร็จในดานพฤติกรรมของประชาชนในชุมชุนไดออกมารวมกันปรับภูมิทัศนของ
ชุมชน เกิดความรวมมือกับเครือขายประชาสังคมภายในพ้ืนที่รวมกันระดมความในการปรับภูมิทัศนใน
ทองถิ่น โดยแบงกันทําตามแตละหมูบานและวัดโบสถกลายเปน “ศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชน” สงผลให
ประชาชนไดมีการสืบทอด สงเสริมประเพณีทองถิ่น สืบทอดความเชื่อดังกลาวจะสามารถหลอหลอมให 
ประชาชนในตําบลเกิดความรัก ความสามัคคี ความพรอมเพรียงในหมูคณะ เกิดจิตสํานึกรักทองถิ่นตนเอง
เพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8-9 แสดงถึงบรรยากาศการประชุมปรึกษาหารือระหวางประชาชนในชุมชนกับเจาหนาที่  
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลัง 
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(รูป) (รูป) (คน) 
1 11-12 เมษายน 2549 22 38 259 
2 1-2 เมษายน 2550 6 10 200 
3 1-3 เมษายน 2551 16 8 300 

 
ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ 

 ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ ภายหลังการจัดโครงการเสวนาประวัตศิาสตรใสบาตรบวชพระสามัคคี สงผล
ใหเด็ก  เยาวชน  ประชาชนภายในและภายนอกตําบลประชาชนเกิดความตระหนักรูถึงความสําคัญของอดีต 
ความเปนมาและรากเหงาของบรรพชนเพ่ิมมากข้ึน ตัวชี้วัดจากพฤติกรรมของเด็ก เยาวชน ประชาชนทั้งใน
และนอกชุมชนไดเริ่มสืบคนขอมูล สนใจอานเอกสารและบอกเลาเรื่องราวในอดีตเพ่ิมมากข้ึน กิจกรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลังจึงจัดโครงการที่เปนการตอยอดความรูจากโครงการเสวนา
ประวัติศาสตรใสบาตรบวชพระสามัคคีข้ึนมา เชน โครงการภาพเกาเลาความหลัง, โครงการจัดทําหนังสือ ที่
นี่...เมืองบางขลัง, โครงการประกวดคําขวัญประจําตําบลเมืองบางขลัง/โครงการจัดทําบทเพลงทองถิ่น 
จัดทําวารสารรุงเรืองเมืองบางขลัง ฯลฯ โดยกิจกรรมสืบเนื่องขององคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลัง
ไดรับความรวมมือจากเครือขายภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมเพ่ิมจํานวนมากข้ึน  
  นอกจากนี้ ผลสําเร็จในดานพฤติกรรมของประชาชนในชุมชุนไดออกมารวมกันปรับภูมิทัศนของ
ชุมชน เกิดความรวมมือกับเครือขายประชาสังคมภายในพ้ืนที่รวมกันระดมความในการปรับภูมิทัศนใน
ทองถิ่น โดยแบงกันทําตามแตละหมูบานและวัดโบสถกลายเปน “ศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชน” สงผลให
ประชาชนไดมีการสืบทอด สงเสริมประเพณีทองถิ่น สืบทอดความเชื่อดังกลาวจะสามารถหลอหลอมให 
ประชาชนในตําบลเกิดความรัก ความสามัคคี ความพรอมเพรียงในหมูคณะ เกิดจิตสํานึกรักทองถิ่นตนเอง
เพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8-9 แสดงถึงบรรยากาศการประชุมปรึกษาหารือระหวางประชาชนในชุมชนกับเจาหนาที่  
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลัง 

 



บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 

ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินโครงการ 

(1)  ภาวะผูน้ำของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ การรเิริม่โครงการ การคดิคน้นวตักรรม

ใหม่โดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง ในการจัดโครงการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง การสำรวจทรัพยากรในพื้นที่ วิเคราะห์ 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และจัดทำเป็นแผนโครงการนำเสนอนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง ในขณะที่เริ่มต้นโครงการ/กิจกรรมที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังจัด ผู้บริหารท้องถิ่นมีส่วนส่งเสริมความ 

กล้าคิด กล้าเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินโครงการใน

ลำดับแรก คือ ภาวะผู้นำของผู้บริหารถือเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของผู้บริหาร

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และการสรา้งสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ  ใหเ้กดิขึน้ในทอ้งถิน่

ในการนี้ นายสุวิทย์ ทองสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง

มีวิสัยทัศน์ในการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นผู้ร่วมคิด รับฟังความคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง เป็น 

ผู้ประสานประโยชน์ แก้ไขความขัดแย้งด้วยความประนีประนอม ทั้งนี้ ถือเป็นจุด

เริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงวิธีการทำงานท่านเรียนรู้

จากประสบการณ์ภายนอก ประกอบกับมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน 

ที่ชัดเจนการตัดสินใจดำเนินโครงการย่อมมีแนวโน้มประสบความสำเร็จตาม 

เป้าหมายที่วางไว้ 

(2)  ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา และฝ่ายข้าราชการ

ประจำ นำมาสู่ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล 

เมืองบางขลัง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังมีน้อย 

ต่อมามีการคิดนวัตกรรมใหม่มีการจัดโครงการที่อาศัยเครือข่ายภายนอกมาร่วม

ระดมความคิดเห็น วางแผนการจัดกิจกรรม จากการสัมภาษณ์และสังเกตอย่างมี

ส่วนร่วมถึงบรรยากาศการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง ทำให้

เห็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา รวมทั้งระหว่างฝ่ายบริหาร

กับฝ่ายข้าราชการท้องถิ่น (ทั้งฝ่ายประจำและลูกจ้าง) เป็นไปในทิศทางที่ดี 
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บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 

ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังมีความเห็นว่าควรให้เกียรติแก่

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังในฐานะหัวหน้าของข้าราชการประจำ 

และท่านปลัดเป็นผู้นำที่เจ้าหน้าที่ให้ความเคารพนับถือ “...การทำงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง ทำงานเป็นทีม ทุกคนช่วยเหลือกัน 

เวลาจัดกิจกรรมช่วยกัน แม้กระทั่งการยกโต๊ะ ยกเก้าอี้ เก็บของก็ทำร่วมกัน ทั้ง

สมาชิกสภา ปลัด เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านก็มาช่วยกัน ทั้งนี้ 

เนื่องจากเรามีการประสานงานเป็นอย่างดี รวมถึงประชาชนต่างให้ความร่วมมือ

กันเป็นอย่างดี ทุกฝ่ายเป็นเจ้าภาพร่วมกัน...”4

ภาพที่ 10-11 แสดงการทำงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง 













(3)  การทำงานลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ โดยเฉพาะเครือข่าย

ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นถือเป็นปัจจัยสำคัญที่เข้ามาร่วมจัดโครงการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังประสบ

ความสำเร็จในการเป็นผู้กระตุ้นให้เครือข่ายประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มารว่มจดักจิกรรมเสวนาประวตัศิาสตร ์และในการจดังานองคก์ารบรหิารสว่นตำบล

เมืองบางขลังได้ประสานความร่วมมือไปเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม

มาร่วมจัดกิจกรรม 

 4 สุวิทย์ ทองสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง, สัมภาษณ์โดยผู้เขียน, 9 

เมษายน 2553, องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง, สุโขทัย, บันทึกเสียง. 
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ภาพที่ 10-11 แสดงการทํางานของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลัง 
 
 (3) การทํางานลักษณะเครือขายความรวมมือ 
 โดยเฉพาะเครือขายประวัติศาสตรและภูมิปญญาทองถิ่นถือเปนปจจัยสําคัญที่เขามารวมจัด
โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลังประสบความสําเร็จใน
การเปนผูกระตุนใหเครือขายประวัติศาสตรและภูมิปญญาทองถิ่นมารวมจัดกิจกรรมเสวนาประวัติศาสตร 
และในการจัดงานองคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลังไดประสานความรวมมือไปเครือขายภาครัฐ 
เอกชนและประชาสังคมมารวมจัดกิจกรรม 
 โดยรูปแบบการทํางานรวมกับเครือขายมีการตั้งเปน “คณะกรรมการดําเนินงาน” สงผลใหไดทั้ง
สัมพันธภาพที่ดีและความรวมมือระหวางกัน รวมคิด รวมระดมความคิดเห็น เสนอเทคนิค วิธีการ 
นอกจากนี้ การทํางานลักษณะเครือขายความรวมมือเครือขายภาครัฐไดสนับสนุนใหการจัดกิจกรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลสําเร็จลุลวงไปดวยดี ยกตัวอยางเชน องคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัยได
อนุมัติงบประมาณสวนหนึ่งเพ่ือมารวมจัดกิจกรรม เปนตน 
 นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลังไดใหความสําคัญกับการประสานความรวมมือ
โดยมุงตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการที่ตกลงกันตั้งแตเริ่มแรก เมื่อดําเนินงานไปจะมีการ
ทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะๆ ภายใตหลักการ “เขาใจตรงกัน รวดเร็ว และราบรื่น” 
สงผลใหเวลาเกิดปญหาและอุปสรรคองคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลังและเครือขายตางชวยกันรวม
คิด รวมแกไขปญหาไดทันทวงที 
 ปจจัยแหงความสําเร็จในการทํางานลักษณะเครือขายความรวมมือขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองบางขลัง คือ การจัดทําฐานขอมูลนํามาสูการขยายฐานเครือขาย สําหรับการบริหารงานจัดงานครั้ง
แรกเมื่อเสร็จสิ้นไปแลว องคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลังไดมีการจัดทําฐานขอมูลเครือขาย โดย
จัดทําเปนระบบเครือขายภาครัฐ เครือขายเอกชนและประชาสังคม ตรวจทานความถูกตองของรายชื่อ
สมาชิก บทบาท หนาที่ ความถนัด ความรับผิดชอบในเครือขาย หลังจากนั้น องคการบริหารสวนตําบล
เมืองบางขลังไดติดตอกับเครือขายมาโดยตลอด ผานชองทางที่หลากหลาย เชน  สงจดหมายเชิญมารวม
กิจกรรม สงเอกสารรายงานความกาวหนาขององคการบริหารสวนบลเมืองบางขลังที่ไดรับรางวัล ไดลง
ขาวหนังสือพิมพ ไดลงขาวโทรทัศน สงปฏิทินปใหมใหในวาระข้ึนปใหม ฯลฯ ไปถึงเครือขาย ทั้งหมดที่

10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10-11 แสดงการทํางานของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลัง 
 
 (3) การทํางานลักษณะเครือขายความรวมมือ 
 โดยเฉพาะเครือขายประวัติศาสตรและภูมิปญญาทองถิ่นถือเปนปจจัยสําคัญที่เขามารวมจัด
โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลังประสบความสําเร็จใน
การเปนผูกระตุนใหเครือขายประวัติศาสตรและภูมิปญญาทองถิ่นมารวมจัดกิจกรรมเสวนาประวัติศาสตร 
และในการจัดงานองคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลังไดประสานความรวมมือไปเครือขายภาครัฐ 
เอกชนและประชาสังคมมารวมจัดกิจกรรม 
 โดยรูปแบบการทํางานรวมกับเครือขายมีการตั้งเปน “คณะกรรมการดําเนินงาน” สงผลใหไดทั้ง
สัมพันธภาพที่ดีและความรวมมือระหวางกัน รวมคิด รวมระดมความคิดเห็น เสนอเทคนิค วิธีการ 
นอกจากนี้ การทํางานลักษณะเครือขายความรวมมือเครือขายภาครัฐไดสนับสนุนใหการจัดกิจกรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลสําเร็จลุลวงไปดวยดี ยกตัวอยางเชน องคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัยได
อนุมัติงบประมาณสวนหนึ่งเพ่ือมารวมจัดกิจกรรม เปนตน 
 นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลังไดใหความสําคัญกับการประสานความรวมมือ
โดยมุงตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการที่ตกลงกันตั้งแตเริ่มแรก เมื่อดําเนินงานไปจะมีการ
ทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานเปนระยะๆ ภายใตหลักการ “เขาใจตรงกัน รวดเร็ว และราบรื่น” 
สงผลใหเวลาเกิดปญหาและอุปสรรคองคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลังและเครือขายตางชวยกันรวม
คิด รวมแกไขปญหาไดทันทวงที 
 ปจจัยแหงความสําเร็จในการทํางานลักษณะเครือขายความรวมมือขององคการบริหารสวนตําบล
เมืองบางขลัง คือ การจัดทําฐานขอมูลนํามาสูการขยายฐานเครือขาย สําหรับการบริหารงานจัดงานครั้ง
แรกเมื่อเสร็จสิ้นไปแลว องคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลังไดมีการจัดทําฐานขอมูลเครือขาย โดย
จัดทําเปนระบบเครือขายภาครัฐ เครือขายเอกชนและประชาสังคม ตรวจทานความถูกตองของรายชื่อ
สมาชิก บทบาท หนาที่ ความถนัด ความรับผิดชอบในเครือขาย หลังจากนั้น องคการบริหารสวนตําบล
เมืองบางขลังไดติดตอกับเครือขายมาโดยตลอด ผานชองทางที่หลากหลาย เชน  สงจดหมายเชิญมารวม
กิจกรรม สงเอกสารรายงานความกาวหนาขององคการบริหารสวนบลเมืองบางขลังที่ไดรับรางวัล ไดลง
ขาวหนังสือพิมพ ไดลงขาวโทรทัศน สงปฏิทินปใหมใหในวาระข้ึนปใหม ฯลฯ ไปถึงเครือขาย ทั้งหมดที่
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โดยรูปแบบการทำงานร่วมกับเครือข่ายมีการตั้งเป็น “คณะกรรมการ

ดำเนินงาน” ส่งผลให้ได้ทั้งสัมพันธภาพที่ดีและความร่วมมือระหว่างกัน ร่วมคิด 

ร่วมระดมความคิดเห็น เสนอเทคนิค วิธีการ นอกจากนี้ การทำงานลักษณะ 

เครือข่ายความร่วมมือ เครือข่ายภาครัฐได้สนับสนุนให้การจัดกิจกรรมขององค์การ

บริหารส่วนตำบลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ยกตัวอย่างเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สุโขทัยได้อนุมัติงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อมาร่วมจัดกิจกรรม เป็นต้น 

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังได้ให้ความสำคัญกับการ

ประสานความร่วมมือโดยมุ่งตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ตกลง

กันตั้งแต่เริ่มแรก เมื่อดำเนินงานไปจะมีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงาน

เป็นระยะๆ ภายใต้หลักการ “เข้าใจตรงกัน รวดเร็ว และราบรื่น” ส่งผลให้เวลา

เกิดปัญหาและอุปสรรคองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังและเครือข่าย 

ต่างช่วยกันร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำงานลักษณะเครือข่ายความร่วมมือของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง คือ การจัดทำฐานข้อมูลนำมาสู่การขยาย

ฐานเครือข่าย สำหรับการบริหารงานจัดงานครั้งแรกเมื่อเสร็จสิ้นไปแล้ว องค์การ

บริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังได้มีการจัดทำฐานข้อมูลเครือข่าย โดยจัดทำเป็น

ระบบเครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายเอกชนและประชาสังคม ตรวจทานความถูกต้อง

ของรายชื่อสมาชิก บทบาท หน้าที่ ความถนัด ความรับผิดชอบในเครือข่าย  

หลังจากนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังได้ติดต่อกับเครือข่ายมา 

โดยตลอด ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น  ส่งจดหมายเชิญมาร่วมกิจกรรม  

ส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าขององค์การบริหารส่วนบลเมืองบางขลังที่ได้รับ

รางวัล ได้ลงข่าวหนังสือพิมพ์ ได้ลงข่าวโทรทัศน์ ส่งปฏิทินปีใหม่ให้ในวาระขึ้น 

ปีใหม่ ฯลฯ ไปถึงเครือข่าย ทั้งหมดที่องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการจัดทำ

ฐานข้อมูลและสื่อสารกับเครือข่าย ส่งผลให้เกิดการร่วมกันจัดงานในครั้งต่อๆ มา 
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อุปสรรคในการดำเนินโครงการและการแก้ไขปัญหา 

ในการดำเนินโครงการครั้งแรกเกิดอุปสรรคคือ บริเวณพื้นที่จัดงาน บริเวณ

โบราณสถานเมืองบางขลัง “วัดโบสถ์” เป็นวัดหนึ่งที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีต  

ภายหลังความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะผู้คนที่เคยอยู่อาศัย

ใกล้บริเวณวัดต่างได้ออกไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่นจึงทำให้วัดนี้เป็นวัดร้าง 

อบต.เมืองบางขลังทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็น “วัดตกสำรวจ” จึงดำเนินการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดใหม่

ให้ชื่อว่า “วัดโบสถ์” และใช้ระยะเวลาไม่นานจึงสามารถตั้ง “วัดโบสถ์” เป็นวัด

ใหม่ได้สำเร็จ และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังจึงใช้พื้นที่วัดจัดกิจกรรม

ในเวลาต่อมา 

ความยั่งยืนในการดำเนินโครงการ 

โครงการเสวนาประวัติศาสตร์ใส่บาตรบวชพระสามัคคีขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลเมืองบางขลังนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจากการดำเนินงาน

ในทุกครั้งได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรม

การเสวนาประวัติศาสตร์ใส่บาตรบวชพระสามัคคีที่ได้ดำเนินการติดต่อกัน 3 ครั้ง 

(พ.ศ. 2549-2551) ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังมีแนวความคิด

ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย โครงการจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ 

ที่ได้รับจากการเสวนาให้ เยาวชน ประชาชนในตำบล บุคคลภายนอก ตลอดจนผู้ที่

สนใจ และผู้ที่ให้การสนับสนุนได้รับทราบเรื่องราวต่างๆ ที่ได้มีการเสวนากันขึ้นใน

แต่ละครั้ง ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังคิดวางแผนในการพัฒนา

ท้องถิ่นด้วยฐานแห่งความสำเร็จจากโครงการนี้ นำไปสู่การจัด โครงการส่งเสริมให้

เด็กและชาวบ้านในพื้นที่สามารถเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เมืองบางขลังได้ โดยใช้ฐาน

ข้อมูลจากการโครงการเสวนาประวัติศาสตร์ใส่บาตรบวชพระสามัคคี ครั้งที่ 1 

ความยั่งยืนจึงเกิดขึ้นเมื่อใช้วิธีการจัดกิจกรรมข้างต้นดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำ
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ทุกๆ ปี และมีการนำเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

ความสามารถในการถ่ายทอดบทเรียนให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหากสนใจที่จะพัฒนาโครงการจากทุน

วัฒนธรรมท้องถิ่น ควรริเริ่มค้นหาทรัพยากรและทุนในท้องถิ่นนำมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด โดยเริ่มจากรากฐานทางวัฒนธรรมของชุมชนจาก “ทุน

ประวัติศาสตร์” ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นฐานถือเป็น “องค์ความรู้ภายใน”การนำ

มาพัฒนาต่อยอดองค์จาก “ความรู้จากภายนอก” ทั้งนี้ การหาแนวทางและวิธีการ

พัฒนาท้องถิ่นด้วยการคิดริเริ่มนวัตกรรมใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ การเข้าใจบริบทใน

พื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีข้อมูลจากแหล่งข้อมูล

ที่น่าเชื่อถือถึงการจัดระบบข้อมูลทางกายภาพที่มีประสิทธิภาพแบ่งหมวดหมู่ เช่น 

ข้อมูลด้านภายภาพพื้นฐาน บริบทการเมือง งบประมาณ และอื่นๆ ย่อมสามารถนำ

ข้อมูลมาวิเคราะห์ศักยภาพในพื้นที่ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค

เพื่อนำมาสู่การคิดริเริ่มในการพัฒนาและจัดเป็นโครงการ/กิจกรรมขององค์การ

บริหารส่วนตำบลต่อไป  

ในขั้นตอนการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องยึดหลัก

แสวงหาเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชนมาร่วมจัดกิจกรรม โดยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่เป็นผู้กระตุ้น และประสานงาน (integrator) ให้ 

เครือข่ายจากภายนอกมาร่วมจัดโครงการ/กิจกรรม ร่วมกำหนดวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของโครงการร่วมกับเครือข่ายฯ เมื่อดำเนินงานไประยะหนึ่งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะจัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อวิเคราะห์ปัญหา ระดม

ความคิดเห็นในการแก้ไข รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ ภายใต้ 

หลักการ “เข้าใจตรงกัน รวดเร็ว และราบรื่น”  
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ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายไว้อย่างเป็นระบบ

และตระหนักถึงการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ การจัดทำฐานข้อมูล 

เครือข่ายจะนำมาสู่การวางแผนพัฒนาและขยายเครือข่ายให้เพิ่มมากขึ้น เมื่อ

ดำเนินโครงสร้างเสร็จแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการประเมิน

ผลและแจ้งผลการดำเนินงานให้เครือข่ายทราบในรูปแบบที่เหมาะสมและเป็น 

หลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจสามารถ

นำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์ ดังกรณีศึกษาจากองค์การ

บริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังได้จัดทำ เช่น 

 -  โครงการมินิ แสง เสียง ตำนานเมืองบางขลัง ปฐมบทแห่งชาติไทย 

(โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น) ครั้งที่ 1 และ 2 การเพื่อเผยแพร่ความรู้ทาง

ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นให้แก่ผู้ที่สนใจ  ในการนี้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลังได้บันทึกการแสดงและจัดให้มี

วีดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมในรูปแบบ VCD นับเป็น 

ช่องทางหนึ่งในการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้บริการแก่ประชาชน 

ผู้สนใจ รวมถึงการวางแผนประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพทั้งภายใน

ชุมชุนและภายนอก  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง

เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนในเวลาต่อมา สื่อหลากหลายรูปแบบ เช่น  

การประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุ 

เสียงตามสาย ผ่าน Website 

ภาพที่  12-13  VCD บันทึกการแสดงโครงการมินิ แสง เสียง ตำนานเมืองบางขลัง  

ปฐมบทแห่งชาติไทย (โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น) 
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มาวิเคราะหศักยภาพในพ้ืนที่ วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคเพ่ือนํามาสูการคิดริเริ่มในการ
พัฒนาและจัดเปนโครงการ/กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลตอไป  
 ในข้ันตอนการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองยึดหลักแสวงหาเครือขายทั้งภายใน
และภายนอกชุมชนมารวมจัดกิจกรรม โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําหนาที่เปนผูกระตุน และ
ประสานงาน (integrator) ใหเครือขายจากภายนอกมารวมจัดโครงการ/กิจกรรม รวมกําหนดวัตถุประสงค
และเปาหมายของโครงการรวมกับเครือขายฯ เมื่อดําเนินงานไประยะหนึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ควรจะจัดประชุมปรึกษาหารือเพ่ือวิเคราะหปญหา ระดมความคิดเห็นในการแกไข รวมถึงประเมินผลการ
ดําเนินงานเปนระยะๆ ภายใตหลักการ “เขาใจตรงกัน รวดเร็ว และราบรื่น”  
   

องคกรปกครองสวนทองถิ่นควร จัดทําฐานขอมูลเครือขายไวอยางเปนระบบและตระหนักถึงการ
ถายทอดความรูที่เปนรูปธรรม ทั้งนี้ การจัดทําฐานขอมูลเครือขายจะนํามาสูการวางแผนพัฒนาและขยาย
เครือขายใหเพ่ิมมากข้ึน เมื่อดําเนินโครงสรางเสร็จแลวองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการ
ประเมินผลและแจงผลการดําเนินงานใหเครือขายทราบในรูปแบบที่เหมาะสมและเปนหลักฐานที่สามารถ
ตรวจสอบได สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สนใจสามารถนําแนวทางดังกลาวไปประยุกตใชได
ตามสถานการณ ดังกรณีศึกษาจากองคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลังไดจัดทํา เชน 
 - โครงการมินิ แสง เสียง ตํานานเมืองบางขลัง ปฐมบทแหงชาติไทย (โดยภูมิปญญาทองถิ่น) 
ครั้งที่ 1 และ 2 การเพ่ือเผยแพรความรูทางดานประวัติศาสตร วัฒนธรรมในทองถิ่นใหแกผูที่สนใจ  ใน
การนี้ องคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลังไดบันทึกการแสดงและจัดใหมีวีดีทัศนเพ่ือประชาสัมพันธที่
เปนรูปธรรมในรูปแบบ VCD นับเปนชองทางหนึ่งในการใชสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมใหบริการแกประชาชน
ผูสนใจ รวมถึงการวางแผนประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพทั้งภายในชุมชุนและภายนอก  สงผลให
องคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลังเปนที่รูจักตอสาธารณชนในเวลาตอมา สื่อหลากหลายรูปแบบ 
เชน การประชาสัมพันธภายในชุมชนใชวิธีการประชาสัมพันธผานวิทยุเสียงตามสาย ผาน Website 
 
 
 
 
 

 
 

 ภาพที่  12-13    VCD บันทึกการแสดงโครงการมินิ แสง เสียง ตํานานเมืองบางขลัง ปฐมบทแหงชาติไทย 
(โดยภูมิปญญาทองถิ่น) 

 - โครงการจัดทําหนังสือ ประวัติศาสตร “ที่นี่...เมืองบางขลัง” นับเปนการสนับสนุนใหประชาชน
และผูสนใจสามารถศึกษาหาความรูทางดานประวัติศาสตร วัฒนธรรมในทองถิ่นขององคการบริหารสวน



บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 

ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
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 -  โครงการจัดทำหนังสือ ประวัติศาสตร์ “ที่นี่...เมืองบางขลัง” นับ

เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนและผู้สนใจสามารถศึกษาหาความรู้ทาง

ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

เมืองบางขลังที่เป็นรูปธรรมในรูปแบบการจัดทำหนังสือ ซึ่งนับเป็น 

ช่องทางหนึ่งในการบริการประชาชน  

ภาพที่ 14-15 หนังสือประวัติศาสตร์ “ที่นี่...เมืองบางขลัง” เล่ม 1 และ เล่ม 2 
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ตําบลเมืองบางขลังที่เปนรูปธรรมในรูปแบบการจัดทําหนังสือ ซึ่งนับเปนชองทางหนึ่งในการบริการ
ประชาชน  
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 14-15 หนังสือประวัติศาสตร “ที่นี่...เมืองบางขลัง” เลม 1 และ เลม 2 

 

 -  โครงการประวัติศาสตรเมืองบางขลังบูรณาการสูหลักสูตรทองถิ่น ภายหลังมีการเพ่ือเผยแพร
ความเปนมาของเมืองโบราณบางขลังใหเปนที่รูจักแกประชาชนที่สนใจในรูปแบบการจัดทําแบบเรียน
ประวัติศาสตรทองถิ่นที่สามารถใชเปนขอมูลอางอิงทางวิชาการ และบูรณาการสูหลักสูตรทองถิ่นนําไปสู
การจัดทําหลักสูตรทองถิ่นสําหรับนักเรียนตั้งแตชั้น ป.1-ม.3  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  16-17 ผลงานหนังสือ “ประวัติศาสตรเมืองบางขลัง” ของอาจารยสมถวิล สอนแจม 
โรงเรียนบานขอนซุง ตําบลเมืองบางขลัง 

 

แหลงขอมูลเพิ่มเติม 
 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลัง 
ที่อยู:  ถนนสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย อําเภอสวรรคโลก จงัหวัดสุโขทัย 64140 
โทรศัพท:  055-601-015 
เว็บไซต: http://www.bangkhung.go.th 
 

คณะผูบริหาร (ขอมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553) 
นายสุวิทย      ทองสงค        นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลัง 
นายสมเด็จ หลวงนุช          ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลัง 
ส.ต.ท.วิทยา    เกสรพรหม ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลัง 
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ตําบลเมืองบางขลังที่เปนรูปธรรมในรูปแบบการจัดทําหนังสือ ซึ่งนับเปนชองทางหนึ่งในการบริการ
ประชาชน  
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 14-15 หนังสือประวัติศาสตร “ที่นี่...เมืองบางขลัง” เลม 1 และ เลม 2 

 

 -  โครงการประวัติศาสตรเมืองบางขลังบูรณาการสูหลักสูตรทองถิ่น ภายหลังมีการเพ่ือเผยแพร
ความเปนมาของเมืองโบราณบางขลังใหเปนที่รูจักแกประชาชนที่สนใจในรูปแบบการจัดทําแบบเรียน
ประวัติศาสตรทองถิ่นที่สามารถใชเปนขอมูลอางอิงทางวิชาการ และบูรณาการสูหลักสูตรทองถิ่นนําไปสู
การจัดทําหลักสูตรทองถิ่นสําหรับนักเรียนตั้งแตชั้น ป.1-ม.3  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  16-17 ผลงานหนังสือ “ประวัติศาสตรเมืองบางขลัง” ของอาจารยสมถวิล สอนแจม 
โรงเรียนบานขอนซุง ตําบลเมืองบางขลัง 

 

แหลงขอมูลเพิ่มเติม 
 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลัง 
ที่อยู:  ถนนสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย อําเภอสวรรคโลก จงัหวัดสุโขทัย 64140 
โทรศัพท:  055-601-015 
เว็บไซต: http://www.bangkhung.go.th 
 

คณะผูบริหาร (ขอมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553) 
นายสุวิทย      ทองสงค        นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลัง 
นายสมเด็จ หลวงนุช          ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลัง 
ส.ต.ท.วิทยา    เกสรพรหม ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลัง 

 - โครงการประวัติศาสตร์เมืองบางขลังบูรณาการสู่หลักสูตรท้องถิ่น  

ภายหลังมีการเพื่อเผยแพร่ความเป็นมาของเมืองโบราณบางขลังให้

เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนที่สนใจในรูปแบบการจัดทำแบบเรียน

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการ และ

บูรณาการสู่หลักสูตรท้องถิ่นนำไปสู่การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับ

นักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1-ม.3  
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ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

ภาพที่  16-17 ผลงานหนังสือ “ประวัติศาสตร์เมืองบางขลัง”  

ของอาจารย์สมถวิล สอนแจ่ม โรงเรียนบ้านขอนซุง ตำบลเมืองบางขลัง 

13 
 

ตําบลเมืองบางขลังที่เปนรูปธรรมในรูปแบบการจัดทําหนังสือ ซึ่งนับเปนชองทางหนึ่งในการบริการ
ประชาชน  
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 14-15 หนังสือประวัติศาสตร “ที่นี่...เมืองบางขลัง” เลม 1 และ เลม 2 

 

 -  โครงการประวัติศาสตรเมืองบางขลังบูรณาการสูหลักสูตรทองถิ่น ภายหลังมีการเพ่ือเผยแพร
ความเปนมาของเมืองโบราณบางขลังใหเปนที่รูจักแกประชาชนที่สนใจในรูปแบบการจัดทําแบบเรียน
ประวัติศาสตรทองถิ่นที่สามารถใชเปนขอมูลอางอิงทางวิชาการ และบูรณาการสูหลักสูตรทองถิ่นนําไปสู
การจัดทําหลักสูตรทองถิ่นสําหรับนักเรียนตั้งแตชั้น ป.1-ม.3  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  16-17 ผลงานหนังสือ “ประวัติศาสตรเมืองบางขลัง” ของอาจารยสมถวิล สอนแจม 
โรงเรียนบานขอนซุง ตําบลเมืองบางขลัง 

 

แหลงขอมูลเพิ่มเติม 
 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลัง 
ที่อยู:  ถนนสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย อําเภอสวรรคโลก จงัหวัดสุโขทัย 64140 
โทรศัพท:  055-601-015 
เว็บไซต: http://www.bangkhung.go.th 
 

คณะผูบริหาร (ขอมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553) 
นายสุวิทย      ทองสงค        นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลัง 
นายสมเด็จ หลวงนุช          ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลัง 
ส.ต.ท.วิทยา    เกสรพรหม ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลัง 
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ตําบลเมืองบางขลังที่เปนรูปธรรมในรูปแบบการจัดทําหนังสือ ซึ่งนับเปนชองทางหนึ่งในการบริการ
ประชาชน  
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 14-15 หนังสือประวัติศาสตร “ที่นี่...เมืองบางขลัง” เลม 1 และ เลม 2 

 

 -  โครงการประวัติศาสตรเมืองบางขลังบูรณาการสูหลักสูตรทองถิ่น ภายหลังมีการเพ่ือเผยแพร
ความเปนมาของเมืองโบราณบางขลังใหเปนที่รูจักแกประชาชนที่สนใจในรูปแบบการจัดทําแบบเรียน
ประวัติศาสตรทองถิ่นที่สามารถใชเปนขอมูลอางอิงทางวิชาการ และบูรณาการสูหลักสูตรทองถิ่นนําไปสู
การจัดทําหลักสูตรทองถิ่นสําหรับนักเรียนตั้งแตชั้น ป.1-ม.3  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  16-17 ผลงานหนังสือ “ประวัติศาสตรเมืองบางขลัง” ของอาจารยสมถวิล สอนแจม 
โรงเรียนบานขอนซุง ตําบลเมืองบางขลัง 

 

แหลงขอมูลเพิ่มเติม 
 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลัง 
ที่อยู:  ถนนสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย อําเภอสวรรคโลก จงัหวัดสุโขทัย 64140 
โทรศัพท:  055-601-015 
เว็บไซต: http://www.bangkhung.go.th 
 

คณะผูบริหาร (ขอมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553) 
นายสุวิทย      ทองสงค        นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลัง 
นายสมเด็จ หลวงนุช          ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลัง 
ส.ต.ท.วิทยา    เกสรพรหม ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองบางขลัง 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง 

ที่อยู่: ถนนสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย อำเภอสวรรคโลก  

  จังหวัดสุโขทัย 64140 

โทรศัพท์:  055-601-015 

เว็บไซต์: http://www.bangkhung.go.th     

คณะผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553) 

นายสุวิทย์  ทองสงค์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง 

นายสมเด็จ  หลวงนุช   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

     เมืองบางขลัง 

ส.ต.ท.วิทยา  เกสรพรหม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง 








บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 
ด ้า น ก า ร เ ส ร ิม ส ร ้า ง เ ค ร ือ ข ่า ย  ร ัฐ  เ อ ก ช น  แ ล ะ ป ร ะ ช า ส ัง ค ม 

9ประวัตินักวิจัย 
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บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 

ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล  





สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทสาขานโยบาย

สาธารณะและการบริหารรัฐกิจ จาก London 

School of Economic and Political Science 

ประเทศอังกฤษ และปริญญาเอกสาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยโตรอนโต 

ประเทศแคนาดา  ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น มีความ

เชี่ยวชาญในเรื่องการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น  การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการปกครองท้องถิ่น การวางแผนยุทธศาสตร์และนโยบายท้องถิ่น   

ผลงานวิชาการที่โดดเด่น อาทิ Best Practices ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 

Dialogue on Implementing, the local government provisions of the 

new const itut ion in Thailand, Local Democracy in Thailand: 

Representat ion in Decentral ized Governance, ถอดรหัสรางวัล 

พระปกเกล้า’ 50 และเคล็ดลับการจัดบริการสาธารณะท้องถิ่น บทเรียนจากรางวัล

พระปกเกล้า’ 51 



บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 

ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
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ฉัตรระวี  ปริสุทธิญาณ  

 

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขารัฐ

ศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) และระดับ

ปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสนมหาบัณฑิต 

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปั จจุบัน เป็น 

นักวิชาการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 

สถาบันพระปกเกล้า มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับโครงการวิถีใหม่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย โครงการการเสริมสร้างขีดความสามารถของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านกรณีศึกษานวัตกรรม และโครงการศูนย์ติดตาม

ประชาธิปไตยไทย (Thailand Democracy Watch) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มีความสนใจเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ การจัดบริการสาธารณะ 

และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีผลงานวิชาการอาทิ 

เคล็ดลับการจัดบริการสาธารณะท้องถิ่น บทเรียนจากรางวัลพระปกเกล้า’ 52 

กรณีศึกษา โครงการแข่งขันฟุตบอล “อบจ.กระบี่คัพ” ต้านภัยยาเสพติด,  

การศึกษาวิจัยการยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และการศึกษาการนำร่อง 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายบทบาทและภารกิจงานยุติธรรมสู่ท้องถิ่น 
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บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 

ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

อาจารย์ทวนธง  ครุฑจ้อน 



สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการทั่วไป จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้  และ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หมวด

วิชาบริหารรัฐกิจ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสน-

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยขณะนี้กำลังอยู่ใน

ช่วงการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร Publ ic Management  

ณ Universiti Utara Malaysia  มีงานเขียนทั้งงานวิจ้ยและบทความวิชาการ อาทิ  

รายงานการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสนับสนุนการเข้าถึงสวัสดิการสุขภาวะของ

ผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอ

ละงู จังหวัดสตูล” ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) “แนวโน้มการเลิกใช้ภาษาจีนฮกเกี้ยนในจังหวัด

ภูเก็ต” ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตภูเก็ต บทความวิชาการเรื่อง “การจัดการขยะฐานศูนย์การประยุกต์แนว

ความคิดของเทศบาลตำบลปริกเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างเสริมสุขภาพ

ชุมชน” “การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์บนฐานการใช้บริการแหล่ง

ภายนอกเพื่อสอดรับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์” “กะเทาะปัญหา

ธรรมาภิบาลในองค์การภาครัฐ : บทวิเคราะห์จากกรณีศึกษา” และงานเขียนเรื่อง

อื่นๆ โดยมีความสนใจงานด้านการบริหารและการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

การบริหารงานท้องถิ่น และการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 



อาจารยทวนธง  ครุฑจอน 
 

 
 

สําเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จากมหาวิทยาลัยแมโจ  และ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร หมวดวิชาบริหารรัฐกิจ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ปจจุบันเปนอาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยขณะนี้ กําลังอยูในชวงการลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอกหลักสูตร Public Management ณ Universiti Utara Malaysia  มีงานเขียนทั้งงานวิจยและ
บทความวิชาการ  อาทิ  รายงานการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสนับสนุนการเขาถึงสวัสดิการสุขภาวะ
ของผูสูงอายุในองคกรปกครองสวนทองถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลกําแพง อําเภอละงู จังหวัดสตูล”  
ภายใตการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  (สสส.) “แนวโนม
กา ร เ ลิ ก ใ ช ภ า ษ า จี น ฮก เ ก้ี ย น ใ นจั ง ห วั ด ภู เ ก็ ต ” ภ า ย ใ ต ก า ร ส นั บส นุ น ง บ ป ร ะ ม าณ จ า ก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต บทความวิชาการเรื่อง “การจัดการขยะฐานศูนยการ
ประยุกตแนวความคิดของเทศบาลตําบลปริกเพ่ือการรักษาสิ่งแวดลอมและสรางเสริมสุขภาพชุมชน” “การ
จัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธบนฐานการใชบริการแหลงภายนอกเพ่ือสอดรับการเปลี่ยนแปลงใน
กระแสโลกาภิวัตน”  “กะเทาะปญหาธรรมาภิบาลในองคการภาครัฐ : บทวิเคราะหจากกรณีศึกษา” และ
งานเขียนเรื่องอ่ืนๆ  โดยมีความสนใจงานดานการบริหารและการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน การ
บริหารงานทองถิ่น และการวิจัยทางสังคมศาสตร 
 

 
 



บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’ 52 

ด้านด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
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อาจารย์นพรัตน์  วงศ์วิทยาพาณิชย์  





ปัจจุบันเป็นอาจารย์วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 

มหาวิทยาลัยบูรพา จบการศึกษาปริญญาตรีและ

โทด้านการเมืองการปกครองจากคณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทางด้านความสามารถ

ทางการวิจัยได้รับทุนวิจัยจากแผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษา

ไทย เพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข

ภาพ (สสส.) ให้จัดทำวิจัยเรื่องการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทย กรณีศึกษา 

ตลาดการค้าชายแดนโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว และยังเป็นนักวิจัยร่วม “โครงการ

วิจัยเรื่องการศึกษาระบบการบริหารจัดการของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัด (OSM)” สนับสนุนโดยสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย 

นอกจากนั้นที่ผ่านมายังมีผลงานวิชาการกับสถานบันพระปกเกล้าอีกมากมาย อาทิ  

“โครงการสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่นในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว”  

“โครงการการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (Best Practices) : กรณีศึกษาเทศบาลนคร

ตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง” “โครงการจัดทำสารานุกรมการเมืองไทย หมวด

พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง” และ“โครงการวิจัยประเด็นหลักในการจัดทำ 

รัฐธรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : สิทธ ิเสรีภาพ การมีส่วนร่วม 

ของประชาชน และการกระจายอำนาจ”  สนับสนุนโดย สถาบันพระปกเกล้า 
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อาจารย์ศุทธิกานต์  มีจั่น 





สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

ส า ข า ก า ร ป ก ค ร อ ง จ า ก ค ณ ะ รั ฐ ศ า ส ต ร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ทำงานเคย

เ ป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ ส ม า ชิ ก วุ ฒิ ส ภ า แ ล ะ 

ผู้ช่วยวิจัยหลายโครงการ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์และ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มีความสนใจในการศึกษาพรรคการเมือง การเลือกตั้งและการเมืองท้องถิ่น  ผลงาน

วิจัยที่ผ่านมา ได้แก่ ความเป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัล

พระปกเกล้า ประจำปี 2550 กรณีศึกษาเทศบาลนครอุดรธานีและองค์การบริหาร

ส่วนตำบลวังแสง จ.มหาสารคาม  ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม 

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2551 จ.มหาสารคาม เป็นต้น 
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ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สริโิฉม  พเิชษฐบญุเกยีรต ิ





สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเอก 

Development Education และสาขาวิชาโท 

Rural Development ณ มหาวิทยาลัย Central 

Luzon State University, ประเทศ Philippines. 

และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอน

สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ

สังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอก ประวัติศาสตร์ และสาขาวิชาโท ภาษาอังกฤษ 

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย และปฏิบัติงานใน 

สายงานบริหารงานวิชาการ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย 

ประสบการณ์และผลงานเกี่ยวกับการวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีความเชี่ยวชาญ

ในด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น ผลงานที่สร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลจากการพัฒนาชุมชน 

คือ รางวัลชนะเลิศ อันดับหนึ่ง และรางวัลมหาชน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลล้านนาและบริษัทในเครือเบทาโกรเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลป่าก่อดำ) ในด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนแบบมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี คือ 

การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยส้านดอนจั่น หมู่ 3 ตำบลจอมหมอกแก้ว 

อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
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อาจารย์สุพรรณี  เกลื่อนกลาด 





ภูมิลำเนาจังหวัดสุโขทัย   สำเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี  สาขาประวัติศาสตร์  จากคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย

นเรศวร จังหวัดพิษณุโลกในปี พ.ศ. 2545  และ

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง  

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2549 ปัจจุบัน ดำรง

ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
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อาจารย์อำพร  ปวงรังษี 





สำเร็จการศึกษาในระปริญญาตรีศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ และระดับ

ปริญญาโทพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต สาขาการ

พัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย มีความสนใจทางด้าน

การปกครองท้องถิ่น การพัฒนาชุมชน และกระบวนการเคลื่อนไหวของภาค

ประชาชน  




