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รางวัลพระปกเกล้าทองคำ2557




ที่มาและความสำคัญ 

สืบเนื ่องจากสถาบันพระปกเกล้ากำหนดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำ

ทุกๆ2ปีโดยมีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี254925512553และ2555ดังนั้นในปี2557นี้

สถาบันพระปกเกล้าได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำขึ้นเป็นครั้งที่ห้า

รางวัลพระปกเกล้าทองคำเป็นรางวัลที่ริเริ ่มขึ ้นเพื ่อเป็นแรงจูงใจแก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้ามีการพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและ

สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารงานท้องถิ่นอยู่เสมอทั้งนี้รางวัลพระปกเกล้าทองคำจะเป็น

เครื่องหมายเชิดชูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริหารงานและ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่อย่างโดดเด่นต่อเนื่องรวมถึงมีการสร้างสรรค์

นวัตกรรมทางการบริหารงานใหม่ๆอันเป็นแบบอย่างที ่ดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอื ่น

ในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ 

 B เพื่อจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้าเข้าร่วมโครงการ

รางวัลพระปกเกล้าและพัฒนาความเป็นเลิศและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

 B เพื่อเชิดชูเกียรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสุดยอดด้านความโปร่งใสและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์

และด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคมพร้อมสู ่การเป็น

แบบอย่างแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

 B	เพื่อธำรงรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของรางวัลพระปกเกล้า
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ประเภทของรางวัลพระปกเกล้าทองคำ  

แบ่งเป็น3ประเภทดังนี้

 B ประเภทที่1รางวัลพระปกเกล้าทองคำ

  สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 B ประเภทที่2รางวัลพระปกเกล้าทองคำ

  สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและ

ความสมานฉันท์ 

 B ประเภทที่3รางวัลพระปกเกล้าทองคำ

  สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ 

เอกชน และประชาสังคม 

คุณสมบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ 

 B ต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้าในระดับเป็นเลิศ

ในประเภทเดียวกันมาแล้ว2ครั้งในระยะเวลา5ปีนับย้อนหลังไป(ในปี2557

ใช้ช่วงเวลาปี2552ถึงปี2556)

 B ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจ

การมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำ 

 B สถาบันฯจัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลพระปกเกล้าทองคำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก

ของคณะกรรมการรางว ัลพระปกเกล้าในงานประชุมว ิชาการประจำปีสถาบัน

พระปกเกล้าครั้งที่16(KPICongress16)ในเดือนพฤศจิกายน2557

 B องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำในปี2557จะไม่สามารถ

เข้าร่วมการพิจารณาให้รางวัลพระปกเกล้าในประเภทที่ได้รับรางวัลในปีถัดไปเป็นเวลา

1ปีและเมื่อเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้าอีกครั้งสถาบันฯจะเริ ่มนับการ

พิจารณาการได้รับรางวัลพระปกเกล้าตามประเภทรางวัลฯที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า

ทองคำไปใหม่ทั้งหมด

หลักเกณฑ์การมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำ 

เกณฑ์การมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำแบ่งเป็น2ลักษณะโดยต้องผ่านเกณฑ์

ขั้นพื้นฐานก่อนจึงจะได้รับการพิจารณาเกณฑ์ขั้นนวัตกรรมของรางวัลพระปกเกล้าทองคำในแต่ละ

ประเภทรางวัลฯดังนี้

1. เกณฑ์ขั้นพื้นฐาน 

เกณฑ์ขั้นพื้นฐาน คำอธิบาย การประเมิน 

1. การทุจริตคอรัปชั่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นไม่ม ีกรณีทุจร ิต
คอรัปชั่นหรือการฟ้องร้องที่เกี ่ยวข้องกับทุจริต
คอรัปชั่นอันเชื่อได้ว่ามีมูล
ผู ้บร ิหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ ่นไม ่อยู ่
ระหว่างการถูกพิจารณาเพิกถอนสิทธิเลือกตั ้ง
(ใบแดง)

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

2. การดำเนินการตาม

ภารกิจหน้าที่ 

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

จัดให้มีห้องข้อมูลข่าวสารบริการแก่ประชาชน
ในท้องถิ ่นรวมทั้งมีวิธีการหรือแนวทางที่ทำให้
ข้อมูลทันสมัยและเข้าใช้บริการได้ง่าย
จ ัดทำรายงานผลการดำเน ินงานของท ้องถ ิ ่น
ที่แสดงถึงการดำเนินกิจกรรมตลอดจนรายรับ-
รายจ่ายของท้องถิ ่นรวมทั ้งมีการเผยแพร่ให้
ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบ
มีประกาศจัดซื้อจัดจ้างติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงานหรือลงเว็บไซต์หน่วยงานรวมทั้ง
มีการเผยแพร่ให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบ
อื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดไว้

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

เกณฑ์รางวัล 

พระปกเกล้าทองคำ 
คำอธิบาย การประเมิน 

ด้านความโปร่งใส

และส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชน 

จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่โดดเด่นซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอเป็นเรื่องที่สะท้อนให้
เห็นมิติความโปร่งใสในการบริหารงานหรือการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและมีจำนวนโครงการหรือ
กิจกรรมที่โดดเด่นอย่างเหมาะสมไม่น้อยเกินไป
และควรเป็นโครงการหรือกิจกรรมซึ่งเป็นที่รู ้จัก
โดยทั่วไป
โครงการหร ือก ิจกรรมที ่ โดดเด ่นซ ึ ่งองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอมีลักษณะต่อเนื่อง
ให้เกิดความยั ่งยืนในการดำเนินงานไม่ใช่เป็น
ลักษณะชั่วคราวหรือเฉพาะกิจ
โครงการหร ือก ิจกรรมที ่ โดดเด ่นซ ึ ่งองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอสะท้อนให้เห็นถึง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือเป็นนวัตกรรมทั้งนี้
ถ้ามีความเหมือนกับที่อื ่นจะต้องสามารถบอกถึง
ความแตกต่างจากที่อื่นและบอกถึงลักษณะเฉพาะ
ของตนเองได้
โครงการหร ือก ิจกรรมที ่ โดดเด ่นซ ึ ่งองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอควรสะท้อนให้เห็น
ถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับสูง
ซ ึ ่ งส ่ ง เสร ิมหร ือให ้บทบาทของประชาชนใน
กระบวนการตัดสินใจร่วมทำและร่วมรับผิดชอบ
มิใช่เพียงการรับประโยชน์เท่านั้น
โครงการหร ือก ิจกรรมที ่ โดดเด ่นซ ึ ่งองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นนำเสนอควรเป็นกิจกรรม
ที ่แตกต่างจากกิจกรรมที ่ได ้เคยได้ร ับรางว ัล
พระปกเกล้าความแตกต่างนั้นอาจเป็นกิจกรรม
ใหม่หรือมีการพัฒนากิจกรรมเดิมให้มีความ
ต่อเนื่องยั่งยืนไม่หยุดอยู่กับที่

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

เกณฑ์รางวัล 

พระปกเกล้าทองคำ 
คำอธิบาย การประเมิน 

ด้านการเสริมสร้าง 
สันติสุขและความ 
สมานฉันท์ 

จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่โดดเด่นซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอเป็นเรื่องที่สะท้อนให้
เห ็นมิต ิด ้านการเสร ิมสร้างสันติสุขและความ
สมานฉันท์และมีจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่
โดดเด่นอย่างเหมาะสมไม่น้อยเกินไป
โครงการหร ือก ิจกรรมที ่ โดดเด ่นซ ึ ่งองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอมีลักษณะต่อเนื่องให้
เก ิดความยั ่งย ืนในการดำเน ินงานไม ่ใช ่ เป ็น
ลักษณะชั่วคราวหรือเฉพาะกิจ
โครงการหร ือก ิจกรรมที ่ โดดเด ่นซ ึ ่งองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอสะท้อนให้เห็นถึง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือเป็นนวัตกรรมทั้งนี้
ถ้ามีความเหมือนกับที่อื ่นจะต้องสามารถบอกถึง
ความแตกต่างจากที่อื่นและบอกถึงลักษณะเฉพาะ
ของตนเองได้
โครงการหรือกิจกรรมท่ีโดดเด่นซ่ึงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นนำเสนอควรสะท้อนให้เห็นถึงการ
จัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้โดย
มิได้พึ่งพาระบบการจัดการความขัดแย้งของระบบ
ราชการและมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม
โครงการหรือกิจกรรมที่โดดเด่นควรเป็นการเสริม
สร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ในเชิงป้องกัน
การเกิดความขัดแย้งในพื้นที่มีการให้ความสำคัญ
กับบริบทหรือสภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นๆตามความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ
ศาสนาวัฒนธรรมหรือปัจจัยที่เป็นมูลเหตุเบื ้อง
หลังทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นดำเนิน
กิจกรรมนั้นขึ้นมา
โครงการหร ือก ิจกรรมที ่ โดดเด ่นซ ึ ่งองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นนำเสนอควรเป็นกิจกรรม
ที ่แตกต่างจากกิจกรรมที ่ได ้เคยได้ร ับรางว ัล
พระปกเกล้าความแตกต่างนั้นอาจเป็นกิจกรรม
ใหม่หรือมีการพัฒนากิจกรรมเดิมให้มีความ
ต่อเนื่องยั่งยืนไม่หยุดอยู่กับที่

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

พระปกเกล้าทองคำ 
คำอธิบาย การประเมิน 

ด้านการเสริมสร้าง 

เครือข่ายรัฐ เอกชน  

และประชาสังคม 

จำนวนเครือข่ายหรือกิจกรรมเครือข่ายที่โดดเด่น

ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอเป็นเรื่องที่

สะท้อนให้เห็นมิติด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ

เอกชนและประชาสังคมและมีจำนวนเครือข่าย

หรือกิจกรรมเครือข่ายที่โดดเด่นอย่างเหมาะสม

ไม่น้อยเกินไป

เคร ือข ่ายหร ือก ิจกรรมเคร ือข ่ายท ี ่ โดดเด ่น

ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอมีลักษณะ

ต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงานไม่ใช่

เป็นลักษณะชั่วคราวหรือเฉพาะกิจ

เครือข่ายหรือกิจกรรมเครือข่ายที ่โดดเด่นซึ ่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนำเสนอสะท้อนให้เห็น

ถึงความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์หรือเป็นนวัตกรรม

ทั้งนี้ถ้ามีความเหมือนกับที่อื่นจะต้องสามารถบอก

ถึงความแตกต่างจากที่อื ่นและบอกถึงลักษณะ

เฉพาะของเครือข่ายตนเองได้

เครือข่ายหรือกิจกรรมเครือข่ายที ่โดดเด่นซึ ่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนำเสนอควรเป็นเครือข่าย

ที่เกิดขึ้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆเป็น

ผู้ริเริ่มให้เกิดเครือข่ายหรือกิจกรรมเครือข่ายขึ้น

เครือข่ายหรือกิจกรรมเครือข่ายที ่โดดเด่นซึ ่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอต้องมีการ

ดำเนินงานต่างๆให้เห็นเป็นรูปธรรมไม่ใช่อยู่ใน

ระยะเริ่มต้นหรือเริ่มก่อตั้งเครือข่ายเท่านั้น

เครือข่ายหรือกิจกรรมเครือข่ายที ่โดดเด่นซึ ่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอมีการทำงาน

ในลักษณะPartnershipเติมเต็มซึ่งกันและกัน

มีหน้าที่ร่วมมือกันอย่างชัดเจนไม่ใช่ขับเคลื่อนงาน

ไปได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น

พิจารณาจาก

เอกสารข้อมูลเบื้องต้น

ที่ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นส่งมา

การลงพื้นที่เพื่อตรวจ

สอบข้อมูลเชิงประจักษ์

ของคณะกรรมการฯ

การสัมภาษณ์อย่าง

ไม่เป็นทางการกับ

ประชาชนกลุ่มหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การเข้าพบผู้กำกับดูแล

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์รางวัล 

พระปกเกล้าทองคำ 
คำอธิบาย การประเมิน 

 เครือข่ายหรือกิจกรรมเครือข่ายที ่โดดเด่นซึ ่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนำเสนอควรเป็น

กิจกรรมที ่แตกต่างจากกิจกรรมที ่ได้เคยได้รับ

รางวัลพระปกเกล้าความแตกต่างนั ้นอาจเป็น

กิจกรรมใหม่หรือมีการพัฒนากิจกรรมเดิมให้มี

ความต่อเนื่องยั่งยืนไม่หยุดอยู่กับที่
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ผลการตัดสิน
การพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 

เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2557 




ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

จำนวน6แห่งได้แก่

1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

2.เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์

�.เทศบาลเมืองสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา

�.เทศบาลตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูน

5.เทศบาลตำบลพนาอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญ

6.องค์การบริหารส่วนตำบลส้านอำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน



ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคม

จำนวน6แห่งได้แก่

1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

2.เทศบาลนครเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

�.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

�.เทศบาลตำบลลานกระบืออำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร

5.เทศบาลตำบลปริกอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา

6.เทศบาลตำบลเมืองบางขลังอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย

กระบวนการประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ  

การประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ

อันเป็นรางวัลสูงสุดของสถาบันพระปกเกล้าที่จะมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ

เป็นเลิศในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมีขั้นตอนหลักดังนี้

ตรวจสอบรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้า 2 ครั้ง  
ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552 – 2556) 

 
เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการตรวจสอบรายชื่อเข้าร่วมโครงการ 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบรับเข้าร่วมโครงการ และให้ข้อมูลกิจกรรมเบื้องต้น 

เพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตามแบบฟอร์มที่สถาบันฯ กำหนด 
 

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

(ต้องไม่มีเรื่องที่ชี้มูลแล้วว่ามีการทุจริตจริง) 
 

คณะกรรมการ ฯ ลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อพิจารณาให้รางวัลพระปกเกล้าทองคำ 
ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง โดยดำเนินการใน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

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

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

 
คณะกรรมการฯ นำผลการประเมินในทุกขั้นตอนที่ได้ดำเนินการมา เข้าร่วมหารือ  

เพื่อสรุปผลในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำ 
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ด้านความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน






รางวัลพระปกเกล้าทองคำ’ 57 

1�

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ’ 57 

1�



องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลสะบารังอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานี94000

    โทรศัพท์073-349-789โทรสาร073-331-533

 ประชากร 671,615คน(ชาย322,109คนหญิง339,506คน)

 พื้นที่  1,940.35ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน12อำเภอ)

 รายได้  334,728,993.92บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 144,366,425.75บาท

คณะผู้บริหาร 

 1. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

 2. นางสาวรอฮานี มาหะมะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

 3. นางสาวจันทรา ไวทย์รุ่งโรจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 26คน

 หญิง 4คน

จังหวัดปัตตานีเป็นหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่เผชิญเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงมีความพยายามอย่างย่ิงท่ีจะเป็นหน่วยงานหลักในการบรูณาการ

การดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆของภาครัฐเอกชนและประชาชนเพื่อให้ชาวปัตตานีดำเนิน

ชีวิตได้ตามปกติในสังคมที่มีลักษณะพหุวัฒนธรรมหรือสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ระหว่างชาวไทยพุทธไทยมุสลิมและไทยจีนซึ่งแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่ว่า	“สร้างปัตตานีให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้		

คู่คุณธรรม	มีวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ดำรงอยู่บนพื้นฐานความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม	อยู่ร่วมกันอย่างสันติ”	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลโดยเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งการร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมดำเนินการร่วมติดตามประเมินผล

ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมรับผิดชอบอาทิการจัดเวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดและการจัดให้มีพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านในสถานศึกษาขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเป็นต้นนอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานียังเน้นการสื่อสารแบบสองทาง

(Two-wayCommunication)และมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ

เพื่อให้การดำเนินโครงการและกิจกรรมเป็นไปด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้อันส่ง

ผลลัพธ์ในบั้นปลายคือการจัดบริการสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง

ตรงจุดและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
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สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที ่เป็นเลิศที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ   

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี  ได้แก่ 

กลุ่มพลังเยาวชนดือรามัน 

กลุ่มพลังเยาวชนดือรามันก่อตั้งขึ้นในปี2550โดยการรวมตัวของเยาวชนในระดับชั้น

อุดมศึกษาจำนวน5คนที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผ่านการเรียนรู้ทางศาสนาแบบนั่ง

เป็นวงกลม(การทำฮาลาเกาะห์)การจัดตั้งกลุ่มมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่คำสอนและวิถีปฏิบัติ

ในหลักศาสนาอิสลามให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่หมู่บ้านตะโละดือรามันหมู่ที่4ประกอบกับ

กลุ่มพลังเยาวชนดือรามันต้องการแก้ไขปัญหาและป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงจากยาเสพติดเพราะ

ขณะนั้นปัญหายาเสพติดในพื้นที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเด็กและเยาวชนประมาณร้อยละ80

มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่เด็กอายุน้อยที่สุดที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่คือเด็กอายุ9ขวบรวมทั้ง

ยาเสพติดประเภทใบกระท่อมระบาดในกลุ่มวัยรุ่น

กลุ ่มเยาวชนเริ ่มต้นด้วยการเก็บเงินจากสมาชิกทั ้ง5คนๆละ200บาทเพื ่อเป็น

งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมโดยนำเงินส่วนนี้ไปซื้อหนังสืออัซกัรนาบาวีมาจำหน่ายเพื่อหา

งบประมาณมาใช้ในการบริหารงานเพิ่มเติมหลังจากการดำเนินงานเพียง1ปีเด็กและเยาวชน

ในหมู ่บ ้านให้ความสนใจเข้าร ่วมกลุ ่มมากขึ ้นและการรวมกลุ ่มมีความชัดเจนมากยิ ่งข ึ ้น

ในปีต่อมากลุ่มเยาวชนจึงได้จัดค่ายอบรมภาคฤดูร้อนให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับชั้นประถม

ศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในหมู ่บ้านตะโละดือรามันหมู ่ท ี ่4โดยให้ความรู ้เกี ่ยวกับ

หลักศาสนาอิสลามวิถีการปฏิบัติที่ดีตามหลักศาสนาและการพัฒนาประชาธิปไตยพร้อมทั้งให้

ความรักความเอาใจใส่ควบคู่กันวิทยากรพี่เลี้ยงได้แก่เยาวชนแกนนำที่มีความรู้ความสามารถ

ในด้านต่างๆนอกจากนี้การจัดค่ายอบรมภาคฤดูร้อนได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจาก

ชาวบ้านตะโละดือรามันทั้งฝ่ายมุสลีมีนและมุสลีมะฮฺอย่างเต็มที่โดยใช้มัสยิดเป็นสถานที่ดำเนิน

การจัดทำค่ายชาวบ้านบริจาคเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกระทั่งผลจากการจัดค่ายเป็น

ที่ยอมรับของชาวบ้านและมีการพูดถึงโครงการนี้ปากต่อปากโดยต้องการให้มีการจัดค่ายเช่นนี้

เป็นประจำทุกปีซึ่งกลุ่มเยาวชนก็ได้จัดค่ายอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเป็นเวลากว่า7ปีการจัด

ค่ายในปีต่อๆมากลุ่มเป้าหมายของค่ายได้ขยายไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียง

ซึ ่งผู ้ปกครองยินดีที ่จะส่งบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมค่ายได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้าน

เป็นอย่างมากกลายเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสามัคคีให้แก่คนในพื้นที่และคนต่างพื้นที่

ผู้ปกครองร่วมกันดูแลช่วยเหลือในเรื่องอาหารการกินอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่และ

มีการผลัดเปลี่ยนกันเป็นเวรยามคอยดูแลความปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชนในค่ายกล่าวได้ว่า

ชาวบ้านได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมค่ายอบรมฤดูร้อนซึ่งกลายเป็นความภาคภูมิใจ

ของชาวบ้าน

 โครงการค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชนบ้านตะโละดือรามัน ปี 2556 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนำโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเล็งเห็นถึง

ความสำคัญในการพัฒนาคนเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งการจัดค่ายฤดูร้อนของกลุ่ม

พลังเยาวชนดือรามันมีเป้าหมายสอดคล้องในทิศทางเดียวกันองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

จึงให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชนบ้านตะโละดือรามันปี2556

จำนวน150,000บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ค่าวิทยากรค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าจัด

สถานที่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดปัตตานีโดยเจ้าหน้าที ่กองแผนและงบประมาณได้ร ่วมกับกลุ ่มเยาวชนกำนัน

ผู้ใหญ่บ้านผู้นำศาสนามหาวิทยาลัยอิสลามยะลาผู้ปกครองและชาวบ้านประชุมวางแผนการ

ดำเนินงานและระหว่างการเตรียมงานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ประสานงาน

ระหว่างกลุ่มเด็กเยาวชนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งในปี2556ค่ายจัดขึ้นในระหว่างวันที่

12-17เมษายน2556ณโรงเรียนบ้านตะโละดือรามันหมู่ที่4ตำบลตะโละดือรามัน

ค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชนบ้านตะโละดือรามันปี2556เป็นค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของการละหมาดร่วม

กันที่มัสยิด

 2) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาให้เด็กและเยาวชนถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของ

ศาสนาที่ถูกต้องตามแบบอย่างท่านนบีมูฮัมหมัด(ซล.)

 3) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการปฏิบัติตนที่ดีในสังคม

 4) เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนให้รู้จักคุณค่าของการเป็นคนดีที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ

 5) เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในหมู่บ้านในทุกระดับ
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 6) เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักอันตรายและบทลงโทษจากอัลลอฮฺ(ซบ.)จากการเกี่ยวข้อง

กับยาเสพติด

ทั้งนี้อิหม่ามคอเต็บบิหล่านในเขตตำบลตะโละดือรามันประธานชมรมค่ายจริยธรรม

เยาวชนบ้านตะโละดือรามันและผู ้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ ่นเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู ้และ

ประสบการณ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณได้เข้าร่วมนิเทศโครงการ

ตั้งแต่วันแรกกระทั่งสิ้นสุดโครงการและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการและ

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อไปและเพื่อเป็นการต่อยอดขยายผล

กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดปัตตานีในปี2557องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานีได้บรรจุโครงการค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชนไว้ในแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย

กลุ่มพลังเยาวชนตะโละดือรามันมีการบริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบโดยทำการบันทึก

กิจกรรมการดำเนินงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตลอดจนมีระบบการเบิกจ่ายงบประมาณอย่าง

เคร่งครัดมีการจัดทำระบบบัญชีรายรับรายจ่ายมีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดทำ

กิจกรรมและรายงานสถานะทางการเง ินของกลุ ่มให้ชาวบ้านในหมู ่บ ้านรับทราบหลังจาก

การละหมาดในทุกวันศุกร์

จากการจัดทำค่ายของกลุ่มพลังเยาวชนดือรามันอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา7ปีส่งผล

ให้ปัจจุบันไม่มีเด็กในระดับประถมศึกษาสูบบุหรี่รวมทั้งแกนนำกลุ่มเยาวชนทุกคนสามารถเลิก

บุหรี่ได้เยาวชนยังได้เรียนรู้ศาสนาฝึกมารยาทความอ่อนน้อมถ่อมตนการเสียสละและการ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่สำคัญเด็กและเยาวชนมีความตั้งใจที่จะเป็นคนดีเชื ่อฟังผู้ปกครอง

ขณะที่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงกลายเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมต่างๆแก่เยาวชนเช่นกิจกรรมดะวะห์

สัญจรกิจกรรมกีฬาประจำของนักเรียนตาดีกากิจกรรมถือศีลอดวันจันทร์และพฤหัสบดีกิจกรรม

เดือนรอมฎอนกิจกรรมประชุมสัญจรการจัดตั้งกลุ่มแกนนำให้คำปรึกษาด้านการใช้ชีวิตและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดและวิทยากรประจำกลุ่มให้ความรู้ด้านศาสนาและด้านวิชาการเป็นต้นนอกจากนี้

ผลพวงที่ได้รับจากการจัดค่ายคือการเกิดพื้นที่ในการรวมตัวของผู้ใหญ่คนชราสตรีและเด็ก

ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้อันนำไปสู่การพูดคุยรู้จักสนิทสนมและไว้วางใจกันซึ่งมิใช่

เรื่องง่ายนักที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่

กลุ ่มพลังเยาวชนดือรามันยังคงพัฒนาและต่อยอดกิจกรรมการจัดค่ายผ่านการทำ

ฮาลาเกาะห์และสภากาแฟรวมทั้งมีแนวคิดในการเผยแพร่วิธีการจัดค่ายให้แก่หน่วยงานหรือ

ผู้ที่สนใจทั่วไป

กลุ่มพลังเยาวชนดือรามันมิได้ดำเนินกิจกรรมจัดค่ายฤดูร้อนเพียงเท่านั้นแต่ได้ดำเนิน

กิจกรรมหลากหลายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า“ชุมชนสร้างคนคนสร้างชาติ

อิสลามคืนทางนำ”โดยมีรายละเอียดดังนี้

 =	 อัฟละห์	ตาดีกา	การแข่งขันความสามารถด้านกีฬาและความรู ้จัดขึ ้นในเดือน

กุมภาพันธ์

 =	 เอี้ยติกาฟ	การสานสัมพันธ์สิบวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนในการทำอามาลในมัสยิด

จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม

	 =	 เยี่ยมบ้านถึงบ้านการไปเยี่ยมทุกครัวเรือนและให้อภัยซึ่งกันและกันในช่วงปีผ่านมา

จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม

	 =	 ดะวะห์สัญจร	กิจกรรมฝึกตนเองและการเรียนรู้ในศาสนาอิสลามจัดขึ ้นในเดือน

เมษายน

 = คอตัมอัลกุรอานการแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการอ่านอัลกุรอาน

จัดขึ้นในเดือนมิถุนายน

	 =	 ปฐมนิเทศผู ้ปกครองก ีรออาต ี	การช ี ้แจงระเบ ียบและข ้อตกลงของสถาบ ัน

อามาลกุรอานจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม

	 =	 อิ ้นดิ ้ลฟิตรี	คัพ	(ฟุตบอลบีนิงตะบีนิง)กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลจัดขึ ้นในเดือน

กรกฎาคม

	 =	 กุรบานคัพ(ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์เขตรับผิดชอบ)การแข่งขันฟุตบอลระหว่างเขต

รับผิดชอบจัดขึ้นในเดือนตุลาคม

 =	 ต้อนมูฮัมรามกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านจัดขึ้นในเดือนมีนาคม

 = การศึกษาดูงานในต่างประเทศและภายในประเทศ	

	 =	 ฮาลาเกาะห์สัญจรการประชุมนอกสถานที่เป็นประจำทุกเดือน

 =	 ปอซอสุนัตรอบเดีอนการละศีลอดในแต่ละเดือน

 =	 สวัสดิการเยียวยาผู้ป่วยการไปเยี่ยมผู้ป่วยในหมู่บ้านทุกวันศุกร์
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 =	 ฮาลาเกาะห์อัลกุรอาน	การอ่านอัลกุรอานร่วมกันทุกเช้าวันศุกร์หลังซุบฮี

 =	 ฮาลาเกาะห์รอบสัปดาห์	การประชุมเพื่อริเริ่มโครงการต่างๆในทุกวันเสาร์

 =	 คลินิกอัลกุรอาน	การประเมินครูสอนอัลกุรอานและเรียนรู้ซึ ่งกันและกันในทุกเช้า

วันศุกร์

	 =	 คิดมัด	(ออมทรัพย์ชุมชน)การบริการรับฝากเงินในรูปแบบอิสลาม

	 =	 สถานบันอามาลกุรอาน	สถานที่สอนอัลกุรอานในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง

 =	 กลุ่มกะทิสด	การผลิตและขายกะทิสดในราคากันเอง

	 =	 กลุ่มเลี้ยงวัว	การเลี้ยงวัวสร้างอาชีพให้ผู้ยากไร้

	 =	 กลุ่มอิฐบล็อกการผลิตและขายอิฐบล็อกเพื่อสร้างรายได้

กลุ่มพลังเยาวชนดือรามันมีผลงานมากมายเป็นที่ประจักษ์ในระดับจังหวัดทำให้กลายเป็น

แหล่งศึกษาดูงานของภาคส่วนต่างๆเช่นนักศึกษาองค์กรอิสระโรงพยาบาลและกลุ่มเผยแพร่

ศาสนาเป็นต้น





เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์46000

    โทรศัพท์043-821-354-6โทรสาร043-811-233

 ประชากร 35,066คน(ชาย16,976คนหญิง18,090คน)

 พื้นที่  16.96ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน38ชุมชน)

 รายได้  182,072,452.56บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 120,814,530บาท

คณะผู้บริหาร 

 1. นายจารุวัฒน์บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

 2. นายโฆษิตธีรกุล ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

 3. นายฉลองฆารเลิศ ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 16คน

 หญิง 2คน
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เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า“กาฬสินธุ์เป็นเมืองน่าอยู่คู่ธรรมาภิบาล”	

ดังนั้นหลักการทำงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์คือการสร้างเมืองให้น่าอยู่ต้องควบคู่กับความมี

ธรรมาภิบาลและสองหลักในธรรมาภิบาลคือหลักความโปร่งใสและหลักการมีส่วนร่วม

เป็นหลักการที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ตระหนักและยึดถือมาโดยตลอด

เทศบาลเม ืองกาฬส ินธุ ์ เป ิดโอกาสให ้ประชาชนและภาคส ่วนต ่างๆม ีส ่วนร ่วม

ในกระบวนการการบริหารงานของเทศบาลตั้งแต่การวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่มี

คณะกรรมการมาจากภาคประชาชนภาคราชการภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม

และเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลโดยเฉพาะอย่างย่ิง

มี“อาสาสมัครตรวจสอบการทุจริต”ที่มีประชาชนจากทุกภาคส่วนทุกวัยเข้ามาร่วมและมีการ

ปลกูฝังค่านิยมความสจุริตให้อยูใ่นวิถีชีวิตของประชาชนเร่ิมต้นต้ังแต่ในวัยเรียนทำให้การดำเนินงาน

ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีความก้าวหน้าสามารถพัฒนาการให้บริการใหม่ๆมีความโปร่งใส

เป็นที่น่าเชื่อถือและศรัทธาของประชาชนส่งผลให้ประชาชนหลายกลุ่มหลายภาคส่วนอาสาสมัคร

เข้ามาทำงานกับร่วมกับเทศบาลทำให้กิจกรรมและโครงการต่างๆประชาชนมีความรู้สึกเป็น

เจ้าของสามารถพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนได้

สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที ่เป็นเลิศที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ   

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ได้แก่ 

โครงการการมีส่วนร่วมจัดระเบียบพ่อค้าแม่ค้าตลาดโต้รุ่ง เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ 

สภาพชุมชนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป็นชุมชนเมืองที่นับวันจะขยายความเจริญสู่ชุมชน

ต่างๆสูงขึ้นประชากรจากอำเภอต่างๆอพยพเข้ามาสู่เมืองเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมภาคการค้า

รวมถึงการเข้าถึงสถานศึกษาชั้นนำเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตกาฬสินธุ์

วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ประกอบกับประชากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้

เกิดความสอดคล้องกับพฤติกรรมการทำงานการเรียนจึงส่งผลให้อาชีพพ่อค้าแม่ค้าจำหน่าย

อาหารสำเร็จรูปได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งนี้เพื่อลดเวลาการประกอบอาหารจะเห็นได้จากในเขต

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีร้านจำหน่ายอาหารที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทั้งสิ้น287ร้าน

แผงลอยจำหน่ายอาหาร135แผงอีกทั้งยังมีร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหารหลายแห่งที่ยังไม่

ได้จดทะเบียนหรือฝ่าฝืนจำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์มิได้

ประกาศให้เป็นจุดผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าเช่นแผงลอยจำหน่ายอาหารที่สามารถเคลื่อนย้าย

ไปเรื่อยๆหรืออาศัยบริเวณทางเท้าเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารมักก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบ

ความไม่สะอาดปลอดภัยของอาหารการสร้างความเดือดร้อนจากกลิ่นควันขยะน้ำเสียจากการ

ประกอบอาหารไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของเทศบัญญัติเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เรื่องการจำหน่าย

สินค้าในที่หรือทางสาธารณะพ.ศ.2543

เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นระเบียบของเมืองและสุขอนามัยของประชาชนเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์จึงมีแนวคิดในการพัฒนาตลาดโต้รุ ่งทั้งการบริหารจัดการความสะอาดปลอดภัยของ

อาหารตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกลูกค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันกับร้านค้าแผงลอยที่สะดวก

ซื้อแต่ไม่เป็นระเบียบและไม่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายความ

สามารถของผู้บริหารเทศบาลการบริหารงานที่จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัย

การมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลพ่อค้าแม่ค้าตลาดโต้รุ่ง

การพัฒนาตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แบบมีส่วนร่วมได้มีพัฒนาการมาโดยตลอด

ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นตลาดโต้รุ่งพ.ศ.2536และมีการย้ายสถานที่อีกหลายต่อหลายครั้งเนื่องจาก

ก่อปัญหาให้กับประชาชนและชุมชนในบริเวณนั้นอาทิการจราจรติดขัดมลพิษทางเสียงกลิ่น

ควันจากการประกอบอาหารรวมทั้งอาหารที่ขายไม่ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในปีพ.ศ.2545



รางวัลพระปกเกล้าทองคำ’ 57 

2�

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ’ 57 

2�

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีนโยบายที่จะพัฒนาปรับปรุงตลาดโต้รุ่งและยกระดับมาตรฐานร้านอาหาร

และแผงลอยของตลาดโต้รุ่งให้ได้มาตรฐานจึงได้มีการคัดเลือกตัวแทนของพ่อค้าแม่ค้าในตลาด

โต้รุ่งมาปฏิบัติงานในนาม“คณะกรรมการตลาดโต้รุ่ง”เพื่อร่วมพิจารณาและกำหนดแนวทางในการ

พัฒนาตลาดโต้รุ่งร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งคณะกรรมการตลาดโต้รุ่งนี้มีที่มาจากการ

รับสมัครพ่อค้า-แม่ค้าในตลาดโต้รุ่งที่มีความสนใจสมัครเป็นคณะกรรมการตลาดโต้รุ่งพร้อมทั้ง

มีการแบ่งหน้าที่ชัดเจนเช่นเหรัญญิกประชาสัมพันธ์ปฏิคมโดยมีการเลือกตั้งแบบหย่อนบัตร

ลงคะแนน

คณะกรรมการตลาดโต้รุ่งได้มีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในการบริหารและพัฒนาตลาดโต้รุ่ง

ในปีพ.ศ.2546เทศบาลมีนโยบายย้ายตลาดโต้รุ่งอีกครั้งคณะกรรมการตลาดโต้รุ่งมีบทบาท

ในการให้ความเห็นชอบแนะนำปรับปรุงแบบแปลนอาคารตลาดการก่อสร้างตลาดโต้รุ่งแห่งใหม่

แล้วเสร็จในปี2551โดยออกแบบและก่อสร้างให้เป็นแบบศูนย์อาหารมีบูธสำหรับขายอาหาร-

เครื ่องดื ่มจำนวน103บูธและยังมีแผงสำหรับจำหน่ายกิ ๊ฟชอปจำนวน28แผงโดยคณะ

กรรมการตลาดโต้รุ่งซึ่งเป็นตัวแทนที่พ่อค้า-แม่ค้าคัดเลือกร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้จัดทำ

ข้อตกลงและข้อปฏิบัติเพื ่อเตรียมพื้นที ่ตลาดโต้รุ ่งแห่งใหม่ได้แก่จำกัดจำนวนร้านอาหาร/

แผงลอยให้มีการรวมกลุ่มแผงลอยจำหน่ายอาหาร5แผงโดยมีประเภทอาหารที่แตกต่างกัน

ให้ตัวแทนของกลุ่มแผงลอยจำหน่ายอาหารทำการจับฉลากพื้นที่เข้าขายและพื้นที่รวมบริเวณนั่ง

รับประทานอาหารให้แต่ละแผงร่วมกันทำความสะอาดและเก็บภาชนะของตนเอง

นอกจากนี ้คณะกรรมการตลาดโต้รุ ่งเครือข่ายจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ ์และชมรม

ถ่ายภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เห็นปัญหาของลูกหลานของพ่อค้า-แม่ค้าตลาดโต้รุ่งที่มีความแตกต่าง

จากเด็กในวัยเดียวกันอื่นๆเช่นพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลเด็กในช่วงเวลาจำหน่ายอาหารเด็กนอนดึก

เพราะต้องรอพ่อแม่ที่ค้าขายในตลาดโต้รุ่งจึงได้ขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณห้องล้างจานรวมซึ่งยังไม่

ได้ใช้งานจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เพื่อปรับปรุงเป็นห้องสมุดบ้านหนังสือสำหรับเด็กโดยใช้

งบประมาณจากการเล่นดนตรีเปิดหมวกเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธากว่า50,000บาทซึ่งการเปิด

ห้องสมุดบ้านหนังสือนี้ทำให้คุณภาพชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าและลูกหลานถูกพัฒนาดีขึ้นลูกหลาน

ได้รับการพัฒนาทักษะในการเรียนการอ่านและทักษะชีวิตควบคู่กันนอกจากนี้ยังขยายผลสู่การ

คุ้มครองผู้บริโภคด้วยการให้ลูกหลานตลาดโต้รุ่งร่วมตรวจผลิตภัณฑ์อาหารที่วางจำหน่ายในตลาด

ผ่านกิจกรรม“อย.จิ๋ว”

คณะกรรมการตลาดโต้รุ่งยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เทศบาลปรับปรุงโครงสร้างตลาด

โต้รุ่งและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในตลาดหลายอย่างชำรุดอาทิกันสาดหลังคาโต๊ะเก้าอี้

สำหรับลูกค้าทางเท้าทางลาดเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริงสอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้บริโภคเทศบาลจึงได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างในตลาดตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการได้แก่

 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างตัวอาคารจัดทำรางรองรับน้ำฝนจัดทำกันสาดปรับปรุงทาง

ลาดเพื่ออำนวยความสะดวกผู้พิการต่อเติมกันสาดห้องสมุดบ้านหนังสือปรับปรุง

ลานน้ำพุมาเป็นเวทีการแสดงเยาวชนซ่อมแซมหลังคาห้องสมุดบ้านหนังสือฯลฯ

 2. การพัฒนาด้านดูแลรักษาความสะอาดภายในร้านของผู้ประกอบการจัดสถานที่

ล้างจานให้เหมาะสมการจัดเก็บอาหารการจัดเก็บขยะและการทำความสะอาด

 3. การพัฒนาด้านความสะดวกสบายกับลูกค้าติดตั้งพัดลมโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียง

ลานการแสดงเยาวชนจัดทำป้ายเมนูอาหารภาษาอังกฤษ

 4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตรวจสุขภาพของพ่อค้าแม่ค้าประจำปีจัดงานมหกรรม

อาหารปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์

 5. การทำงานเพื ่อสังคมจัดสร้างห้องสมุดเด็กเล็กและเยาวชนจัดกิจกรรมวันเด็ก

แห่งชาติกิจกรรมอย.จิ๋วตลาดโต้รุ่งลานกิจกรรมเยาวชน

 6. การพัฒนาโครงสร้างการทำงานของชมรมมีโครงการอบรมบุคลากรเพื ่อพัฒนา

ศักยภาพของชมรมในด้านภาษาเช่นการอบรมภาษาต่างประเทศด้านความรู ้

ความสามารถเช่นการฝึกอบรมทักษะอาชีพมีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย

เดือนละ1ครั้งจัดทำสมุดหน้าเหลืองเพื่อการติดต่อประสานงานมีการมอบหมาย

หน้าที่กับบุคลากรที่เหมาะสมและมีการหมุนเวียนกันในการทำหน้าที่ต่างๆรวมถึงมี

การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนเช่นสาธารณสุขจังหวัด

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์

สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพและองค์กรภาคเอกชนชมรมต่างๆ



รางวัลพระปกเกล้าทองคำ’ 57 

�0

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ’ 57 

�1

คณะกรรมการตลาดโต้รุ ่งได้มีการสลับสับเปลี ่ยนประธานตลาดโต้รุ ่งเพื ่อเป็นการ

เปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าตลาดโต้รุ ่งมีส่วนร่วมในการบริหารงานอย่างโปร่งใสร่วมถึงหาก

คณะกรรมการคนใดไม่สามารถปฏิบัติงานได้ก็มีการเปิดโอกาสให้ผู ้ที ่มีความพร้อมสมัครใจ

และได้ร ับการรับรองจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเข้ามาบริหารงานในระหว่างปี2553-2556

มีคณะกรรมการชุดใหม่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อย่างมีส่วนร่วมโดยการมอบอำนาจให้กลุ่ม

ตัดสินใจและบริหารงานกันเองทำให้กลุ่มคณะกรรมการตลาดโต้รุ่งมีความเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจ

กันพัฒนาตลาดโต้รุ่งให้ยั่งยืนจนเกิดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อประชาชนเช่นเมนูใจดี

อาหารปลอดภัยและกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดทั้งปีส่งผลให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีความเชื่อมั่น

ที่จะกล่าวว่าตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป็นตลาดโต้รุ่งที่ดีที่สุดในประเทศไทยด้วยเหตุผล

ดังนี้

การลดความขัดแย้ง ก่อนย้ายเข้าตลาดโต้รุ ่งแห่งใหม่ไม่มีการร้องเรียนเดินขบวน

มีการกระจายตัวสินค้าตามความหลากหลายประเภทอาหารลดปัญหาทำเลการขายที่ได้เปรียบด้วย

การจับฉลากค่าใช้จ่ายส่วนกลางมีการกำหนดมาตรฐานอย่างเป็นธรรม/ตามศักยภาพพ่อค้าแม่ค้า

ลดขั้นตอนการแก้ไขปัญหาต่างๆลดระยะเวลาการแก้ไขปัญหามีบรรยากาศการปรึกษาหารือ

ที่ผ่อนคลายไม่ตึงเครียด

ประชาชนทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์ แบ่งตามประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น4กลุ่ม

ได้แก่

 1. กลุ่มพ่อค้าแม่ค้ามีสถานที่ทำมาหากินที่เหมาะสมค่าเช่าถูกมีรายได้สามารถเลี้ยง

ครอบครัวได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 2. กลุ ่มประชาชนมีตลาดโต้รุ ่งที ่มีแหล่งอาหารสะอาดปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที ่ดี

จากการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยมีสถานที่พักผ่อนที่ปลอดภัยเหมาะต่อการนั่ง

รับประทานอาหารและชมกิจกรรมการแสดงมีทางเลือกในบริโภคอาหารที่หลากหลาย

 3. เจ้าหน้าที่การปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้นแก้ไขปัญหารวดเร็วมีความสบายใจในการทำงาน

ไม่ต้องปฏิบัติงานท่ามกลางความขัดแย้งทำให้ได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้ามากข้ึน

 4. ผู ้บร ิหารเทศบาลบรรลุนโยบายตามแผนพัฒนาเทศบาลด้านพัฒนารายได้

ด้านพัฒนาตลาดอาหารปลอดภัยด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านส่งเสริมการสร้างพื้นที่

กิจกรรมสำหรับเยาวชน

โรงเรียนทางเลือกเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิในการ

จัดการศึกษาได้ทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จึงได้จัดการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐาน(School–BasedManagement:SBM)ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตแก่ประชาชน

ในท้องถิ่นจึงได้จัดโครงการ“โรงเรียนทางเลือกเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”โดยการมีส่วนร่วมของ

โรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลและบริเวณใกล้เคียงได้เข้ามาใช้

โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทั้งนี้โรงเรียนทาง

เลือกเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีการจัดการศึกษา3รูปแบบได้แก่

 1.  การจัดการศึกษาในระบบมีการจัดการเรียนการสอนอยู่ในรายวิชาเพิ่มเติมและ

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมชุมนุม)ซึ่งผู้เรียนในโรงเรียนทุกคนสามารถ

สมัครเรียนกิจกรรมแต่ละกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของตนเองตลอด

ปีการศึกษา

 2.  การจัดการศึกษานอกระบบมีการส่งเสริมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นและการศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551

 3.  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยจัดการเรียนรู้โดยหาองค์ความรู้ด้วยตนเองเรียนรู้จาก

แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายใน-ภายนอกโรงเรียนรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน

เรียนรู ้จากครูผู ้สอนจากศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอเมือง

กาฬสินธุ์ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์และสถานประกอบการต่างๆ

โครงการโรงเรียนทางเลือกเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ที่เข้าร่วมโครงการมีการแบ่งการจัดกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในสถานศึกษา

ดังนี้
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โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ “กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง”ได้มีการสำรวจ

ความต้องการของนักเรียน–ผู้ปกครองเพื่อที่จะนำมาพัฒนาเป็นกิจกรรมซึ่งผลสรุปที่ได้จากการ

สำรวจได้แก่กิจกรรมรักการออมกิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์กิจกรรมเพาะเห็ดกิจกรรม

สมุนไพรใกล้ตัวกิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพกิจกรรมการปุ๋ยหมักในบ่อซีเมนต์จากนั้นได้มี

การประชุมวางแผนกำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำหลักสูตรจัดหาวิทยากรกำหนดเวลาดำเนินงาน

ดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆที่ได้กำหนดไว้มีการทำผลผลิตจากการทำในแต่ละกิจกรรมสู่การ

สร้างรายได้มีการประชุมสรุปประเมินผลกิจกรรมต่างๆเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดสู่ความยั่งยืน

ต่อไป

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา “โรงเรียนทางเลือกเพื ่อการศึกษาตลอดชีว ิต 

(SBMLD)”จัดการศึกษานอกระบบที่มุ่งให้กลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาชีวิตและสังคมเพื่อให้เกิดการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน

ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ฝึกทักษะปลูกฝังเจตคติที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและการประกอบ

สัมมาชีพอีกทั้งสามารถปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการต่างๆได้อย่างมีความสุข

ควรแก่อัตภาพโรงเรียนเทศบาล2วัดสว่างคงคาจึงได้ดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบโดยมี

หลักสูตรที่ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้5สาระคือทักษะการเรียนรู้ความรู้พื้นฐานการประกอบ

อาชีพทักษะการดำเนินชีวิตและการพัฒนาสังคมการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการจัดทำ“บันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษานอกระบบ”

ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์

นอกจากนี ้โรงเรียนเทศบาล2วัดสว่างคงคายังได้จัดการศึกษาตามอัธยาศัยเป็น

การศึกษาที่เกิดขึ ้นตามวิถีชีวิตที่เป็นการเรียนรู ้จากประสบการณ์จากการทำงานจากบุคคล

ครอบครัวชุมชนจากแหล่งความรู้ต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะความบันเทิงและการพัฒนา

คุณภาพชีวิตโดยมีลักษณะที่สำคัญคือไม่มีหลักสูตรไม่มีเวลาเรียนที่แน่นอนไม่จำกัดอายุไม่มี

การสอนสามารถเรียนได้ตลอดเวลาโดยโรงเรียนได้ทำการสำรวจความต้องการของเด็กเยาวชน

และประชาชนในท้องถิ่นที่สามารถเรียนรู้ตามความต้องการของตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียน

จัดหาให้ซึ่งผลที่ได้จากการสำรวจเช่นบริการสนามกีฬาบริการห้องศูนย์การเรียนรู้การเปิดให้

บริการห้องสมุดเพื่อชุมชนหลังเลิกเรียนและวันหยุดราชการการเปิดให้บริการห้องคอมพิวเตอร์

และอินเตอร์เน็ตพร้อมทั้งจัดให้มีโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมงานอาชีพหลักสูตรระยะสั้นได้แก่

หลักสูตรขนมอบหลักสูตรการเลี ้ยงปลาในบ่อซีเมนต์หลักสูตรการถักโครเชต์หลักสูตร

การแปรรูปสมุนไพรและหลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่สังคมอาเซียนเป็นต้น

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ “กิจกรรมร่วมกันฉันท์มิตร สร้างชีวิตพอเพียง”จัดระบบ

การศึกษา3ระบบในโรงเรียนเดียวได้แก่การศึกษาระดับปฐมวัยตามหลักสูตรกระทรวง

ศึกษาธิการพ.ศ.2546การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดใต้โพธิ์ค้ำ  “กิจกรรมโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน”ได้มีการดำเนิน

กิจกรรมโดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ประชุมปรึกษาหรือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานเกี ่ยวกับการจัดทำ

โครงการและการดำเนินงานโดยให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ

แสดงความคิดเห็น

 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารคณะครูคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน

 3. สำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครอง

และชุมชน

 4. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมตามสภาพและความต้องการ

ของนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน

 5. จัดทำหลักสูตร/กิจกรรมและสรรหาวิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งสามารถจัดเนื้อหา

และประสบการณ์ต่างๆแบ่งออกเป็นหลักสูตรย่อย31หลักสูตรเช่นคอมพิวเตอร์

ช่างเสริมสวยดนตรีพื้นบ้าน(โปงลาง)นวดฝ่าเท้าลีลาศเพื่อสุขภาพการประดิษฐ์

เศษวัสดุและสิ่งของเหลือใช้เป็นต้น

การดำเนินโครงการโรงเรียนทางความสำเร็จของการดำเนินงานโรงเรียนทางเลือก

เพื่อพัฒนาท้องถิ่นเกิดขึ้นกับหลายภาคส่วนดังนี้
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 ผลที่เกิดกับครู 

 1. ได้รับความรู้จากการฝึกอาชีพและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 2.นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับผู้เรียนในการจัดการศึกษาในระบบ

การจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

 3.สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม

 4.ได้เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตประจำวันและพึ่งตนเองได้

 ผลที่เกิดกับผู้เรียน 

 1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่สถานศึกษากำหนด

 2.ผู้เรียนเกิดทักษะมีประสบการณ์ตามความสนใจและความถนัดของตนเองสามารถนำ

ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์เผยแพร่หรือขยายผลให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

 3.ผู้เรียนสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี

ความสุข

 4.นักเรียนที่มีปัญหาและไม่สามารถเรียนในระบบให้จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับได้

สามารถที่จะเรียนให้จบตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบที่จัดขึ้น

 ผลที่เกิดกับผู้บริหารและสถานศึกษา 

 1.ผลการจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการสถานศึกษาฯมีความโปร่งใส

ตรวจสอบได้

 2.ได้จัดหลักสูตรที่สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเช่นประวัติศาสตร์เมืองกาฬสินธุ์

หลักสูตรส่งเสริมการตีโปงลาง

 3.ได้รับรางวัลทางการศึกษาหลายรางวัลรวมถึงผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)

 4.โรงเร ียนได้เป ็นฐานในการพัฒนาท้องถิ ่นผู ้ เร ียนประกอบด้วยเด็กเยาวชน

ผู้ปกครองชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเกิดความเชื่อถือ

ศรัทธาแก่ประชาชนทำให้เปลี ่ยนจากโรงเรียนที ่“เหลือเลือก”เป็นโรงเรียนที ่

ผู้ปกครองไว้วางใจ

ผลที่เกิดกับชุมชน 

 1.ผู้ปกครองพึงพอใจในผลสัมฤทธิ์ที่เกิดกับผู้เรียน

 2.ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้สร้างอาชีพเสริมในชุมชน

 3.ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถพึ่งตนเองได้

 4.ประชาชนในชุมชนมีรายได้ลดปัญหาด้านเศรษฐกิจในชุมชน

 5.ชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลแก่เพื่อนบ้านในชุมชนได้

 6.ผู้ปกครองชุมชนได้รับการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจเกิดทักษะ

ชีวิตสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตอย่างต่อเนื่องได้

 7.โรงเรียนมีสัมพันธ์อันดีกับบ้านและชุมชนเป็นที่พึ่งของชุมชนและเป็นส่วนหนึ่งของ

ชุมชน
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เทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลมิตรภาพอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา30140

    โทรศัพท์044-986-043โทรสาร044-986-040

 ประชากร 18,266คน(ชาย8,682คนหญิง9,584คน)

 พื้นที่  11.63ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน19ชุมชน)

 รายได้  72,886,207.65บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 48,540,659บาท

คณะผู้บริหาร 

 1.นายปรีชาจันทรรวงทอง นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

 2.นายสะอาดนาคาเริงฤทธิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว

 3.นายสมโภชน์จันทร์วงษ์ ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 16คน

 หญิง 2คน

เทศบาลเมืองสีคิ้วมีความพยายามที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อให้บริการประชาชนภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาลดังปรากฏให้เห็นจากการขับเคลื่อนภารกิจที่เน้นความโปร่งใสในการบริหารงานและ

การมีส่วนร่วมของประชาชนมาโดยตลอดเพราะเทศบาลเมืองสีคิ้วเชื่อมั่นว่าการสร้างความโปร่งใส

และการมีส่วนร่วมสามารถจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและได้รับความไว้วางใจในการทำงานจาก

ภาคประชาชนซึ่งช่วยให้การบริหารงานมีความคล่องตัวและง่ายมากขึ้นโดยเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ได้มีการกำหนดมาตรฐานที่จะสร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมที่แตกต่างจากที่อื ่นคือ

องค์ประกอบ3กลไกที่เรียกว่า6ล้อ6ร.และ4ป.

กลไกที่หนึ่ง : หลัก 6 ร. ได้แก่ 

1. ร่วมรู้  หมายถึงการบริหารงานของเทศบาลจะต้องทำให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ

ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลได้ผ่านช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ได้แก่ปฏิทินแจ้งข่าวบอกกล่าวภารกิจการรับทราบจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับ

บริการประชาชนกระบอกข่าวตัวอย่างการร่วมรู้เห็นได้จากการส่งเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา

ถึงมือผู้รับจ้างโดยให้มากรายที่สุดการประกาศตามเสียงไร้สายบอกข่าวเล่าเรื่องการบริหารงานของ

เทศบาลบอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลและทางเว็บไซด์เป็นต้น

2. ร่วมคิด หมายถึงการเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมกำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนา

อย่างยั่งยืนโดยประชาชนร่วมกันคิดและเสนอแผนงานโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนของ
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ตนเองผ่านเวทีต่างๆทั้งนี้เพื่อให้ได้กิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่

มากกว่าที่จะให้ฝ่ายเทศบาลเป็นผู้ริเริ่มทำโครงการ

3. ร่วมทำ หมายถึงโครงการหรือกิจกรรมที ่เกิดขึ ้นนั ้นประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ดำเนินการเองเช่นโครงการชุมชนปลอดขยะ(บ้านเหนือ)ซึ่งเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ

ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนลดปริมาณขยะในพื้นที่และมีการขยายต่อโครงการเป็น

เครือข่ายในชุมชนใกล้เคียงเป็นต้น

4. ร่วมแก้ไขปัญหา หมายถึงการส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีศักยภาพและมีส่วนร่วม

ในกลไกการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืนกล่าวคือการพัฒนาให้สมาชิกชุมชนร่วมถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์

การทำงานของเทศบาลให้ข้อแนะนำและคำนึงถึงต่อประโยชน์ส่วนร่วมของเทศบาลทั้งนี้เพื่อร่วม

กันแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ได้ตรงจุดและตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกในชุมชนซึ่งใช้

เวทีการประชุมประชาคมในแต่ละชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว

5. ร่วมตรวจสอบ หมายถึงการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางตรงและสร้างกลไกล

การตรวจสอบการทำงานของเทศบาลอย่างแท้จริงเช่นการแต่งตั้งประชาชนในชุมชนให้เข้ามาเป็น

กรรมการจัดซื้อจัดการแจ้งเบาะแสให้เทศบาลทราบถึงปัญหาการทุจริตในโครงการของเทศบาล

ใช้วิธีการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนเพื่อเป็นคณะกรรมการในการเปิดซองสอบราคาและเป็น

คณะกรรมการในตรวจรับงานจ้าง

6. ร่วมรับประโยชน์  หมายถึงผลความสำเร็จในภารกิจของเทศบาลริเริ่มจากสมาชิก

ในชุมชนและสมาชิกเป็นผู้ดำเนินการและผลักดันโครงการแน่นอนว่าสมาชิกในชุมชนได้รับ

ประโยชน์ทางตรงเช่นโครงการทางด้านสาธารณูปโภคด้านการศึกษาสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ประโยชน์ดังกล่าวส่งผลให้คุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กลไกที่สอง : หลัก 6 ล้อ  

หลัก6ล้อหมายถึงการบริหารงานแบบทีมเพื่อให้กิจกรรมและโครงการต่างๆของ

เทศบาลเกิดการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสในการบริหารงานอันประกอบด้วย

1. สภาเทศบาล คือฝ่ายสภาที่มีหน้าที่ตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้

ภารกิจและโครงการต่างๆของเทศบาลมีความโปร่งใสครอบคลุมรวมทั้งกำกับติดตามประเมินผล

ฝ่ายบริหารให้อยู่ภายใต้ระเบียบปฏิบัติ

2. คณะผู้บริหาร คือกลุ่มผู้บริหารงานที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายเพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่

3. ข้าราชการพนักงานคือกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการนำนโยบายของฝ่ายบริหาร

และร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการต่างๆตามแผนงานที่กำหนดไว้

4. ประชาสังคม คือกลุ่มประชาชนที่เข้ามาร่วมกันผลักดันให้แผนงานหรือกิจกรรมต่างๆ

ของเทศบาลสามารถประสบความสำเร็จนอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มที่ยังสร้างความเข้มแข็งให้แก่

ประชาชนในการเรียกร้องต่อผลประโยชน์สาธารณะในพื้นที่

5. ภาครัฐ คือองค์กรหรือหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ที่คอยดูและอำนวยความสะดวก

ให้แก่เทศบาลในการขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญรวมทั้งการประสานงานและดูแลความสัมพันธ์

ระหว่างภาคส่วนต่างๆร่วมกับเทศบาลเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่

6. กฎหมายคือเครื่องมือที่เป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานในการบริหารงานของเทศบาลและ

องค์กรที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นเครื่องมือก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อบและสร้างความถูกต้อง

นำมาซึ่งความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในการทำงานของเทศบาล

กลไกที่สาม : หลัก 4 ป. ได้แก่  

1. ปฏิบัติตามระเบียบได้แก่การบริหารงานภายในเทศบาลจะต้องมีการปฏิบัติตามหลัก

กฎหมายอย่างถูกต้องดังนั้นวิธีการของทางเทศบาลจึงจะควบคุมและยึดระเบียบวิธีการทำงาน

อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณและการบริหารงานคลังเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการ

กำหนดราคากลางการใช้แผนที่ภาษีการเร่งรัดลูกหนี้การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุในสำนักงาน

2. ประหยัดกล่าวคือแนวทางของโครงการหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นของเทศบาลจำเป็นต้อง

คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเช่นการประหยัดงบประมาณและการดำเนินการกิจกรรม

เพื่อการประหยัดพลังงาน

3. โปร่งใสคือการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นเป้าหมายใช้พระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารเป็นเครื ่องมือในการสื ่อสารให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมตรวจสอบและติดตาม
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การบริหารงานนอกเหนือไปจากการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายสภาโดยเฉพาะอย่างยิ ่ง

ทางเทศบาลได้มีการกำหนดกรอบแนวคิดผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการประกาศ

มาตรฐานด้านคุณธรรมและจริยธรรมไว้ให้พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำของเทศบาลมีการจัด

ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารในชุมชนทั้ง19ชุมชนจัดตั้งศูนย์ป้องกันการทุจริตของเทศบาลที่ตั้งขึ้นในปี

พ.ศ.2555ของสำนักงานป.ป.ช.

4. ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คือเป็นแนวทางที ่นำมาปฏิบัติใช้ในการดำเนิน

โครงการหรือกิจกรรมต่างๆของเทศบาลทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาลและประชาชน

สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที ่เป็นเลิศที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ   

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลเมืองสีคิ้ว  ได้แก่ 

โครงการชุมชนปลอดขยะ (ชุมชนบ้านเหนือ) 

ชุมชนเมืองที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วภายในพื้นที่เขตเทศบาลปัญหาสำคัญของการขยายตัว

ของชุมชนดังกล่าวในพื้นที่คือปัญหาขยะซึ่งมีแนวโน้มที่ทางเทศบาลไม่สามารถจัดเก็บขยะได้หมด

ในแต่ละวันนอกจากนี้ปัญหาขยะยังส่งผลต่อการเกิดความเสี่ยงทางด้านสุขภาวะของประชาชน

ในพื้นที่อาทิเป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรคเช่นแมลงวันแมลงสาบยุง

เป็นต้นซึ ่งเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื ้อโรคมีกลิ ่นเหม็นและก่อให้เกิดความรำคาญสทำลาย

สุนทรียภาพด้านสิ่งแวดล้อมดังนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาขยะของชุมชนที่ดีที่สุดคือการแก้ไขปัญหา

พื้นฐานโดยเริ่มต้นภายในจากชุมชนซึ่งทางเทศบาลได้เริ่มดำเนินการร่วมกับชุมชนบ้านเหนือตั้งแต่ปี

พ.ศ.2553จนถึงปัจจุบัน

โครงการชุมชนปลอดขยะนั้นเริ่มจากการที่ทางเทศบาลร่วมกับชุมชนในการสร้างความรู้

และความเข้าใจให้ชุมชนก่อนหลังจากนั้นได้มีการลงมือปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังด้วยการ

ให้สมาชิกจำนวน254ครัวเรือนได้ดำเนินการคัดแยกขยะของตนเองในแต่ละครัวเรือนควบคู่ไปกับ

การประสานบริษัทวงษ์พาณิชย์จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญเรื่องการบริหารจัดการขยะเพื่อ

นัดหมายวันเวลาในการมารับซื้อขยะต่อจากชุมชนโดยชุมชนบ้านเหนือจะมีกิจกรรมการรีไซเคิล

ขยะทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่4ของเดือนและยังได้ขยายกิจกรรมซื้อขายขยะรีไซเคิลไปที่ชุมชนบ้าน

โนนกุ่มซึ่งต่อมาได้กลายเป็นเครือข่ายชุมชนสะอาดและเป็นตัวอย่างการต่อยอดของโครงการ

ดังกล่าววิธีการที่ชุมชนบ้านเหนือนำมาใช้นี้เป็นการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน(Community

BasedSolidWasteManagement:CBM)ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสามารถสนองตอบ

แนวคิดชุมชนน่าอยู่ได้เพราะทำให้ปัญหาขยะในพื้นที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดกล่าวคือก่อนเริ่ม

ดำเนินโครงการจะมีขยะอยู ่ที ่720กิโลกรัม/วันแต่หลังจากร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ

มีปริมาณขยะอยู ่ท ี ่330กิโลกรัม/วันส่งผลให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที ่ดีข ึ ้นเป็นชุมชน

ไร้ขยะสสะอาดสวยงามปราศจากความเสี่ยงต่อโรคที่อาจมาจากภัยขยะจนในที่สุดโครงการนี้ได้

รับการผ่านเกณฑ์การประเมิน“โคราชเมืองสะอาด“KoratGreenandCleanระดับดีเยี่ยม

ประจำปี2555–2556จากจังหวัดนครราชสีมา

การส่งเสริมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชนบ้านมูลตุ่น 

แนวคิดเรื่องการก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนเป็นเพียงความฝันในระยะแรกของชุมชน

บ้านมูลตุ่นที่ต้องการให้สมาชิกของชุมชนมีเงินออมไว้ใช้สอยในครัวเรือนในกรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุ

จำเป็นซึ่งสมาชิกในชุมชนมีความไว้วางใจและรู้จักกันเป็นอย่างดีดังนั้นจึงมีความเห็นร่วมกันว่า

ควรจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนขึ้นแต่ในขณะนั้นทางชุมชนบ้านมูลตุ่นยังไม่มีความรู้และ

ความเข้าใจในการบริหารกิจการออมทรัพย์ดังนั้นชุมชนบ้านมูลตุ่นจึงขอให้เทศบาลเข้ามาชี้แนะ

แนวทางในการบริหารกิจการออมทรัพย์อย่างเป็นระบบมีการคัดเลือกคณะกรรมการที่จะเข้ามา

บริหารจัดการพร้อมจัดทำระเบียบข้อบังคับกติกาการฝากเงินและการกู้เงินเพื่อการลงทุนหรือเพิ่ม

นำไปต่อยอดการประกอบอาชีพได้โดยจัดให้สมาชิกกลุ่มมีการฝากหุ้นละ20บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน

2,000บาทต่อ1คนและให้มีการปันผลให้แก่สมาชิกกลุ่มปีละ1ครั้งซึ่งการกำหนดเงินออม

ดังกล่าวไม่ให้เกิน2000บาทเพราะชุมชนเห็นร่วมกันว่าหากคิดจะสะสมเงินควรจะเริ่มจากการ

สะสมทีละน้อยก่อนและเห็นว่าการออมทรัพย์เป็นเรื่องของการให้ความไว้เนื้อเชื่อใจแก่กันว่า

บรรดาสมาชิกทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสะสมทรัพย์ของตนเองด้วยเหตุนี้จึงตั้งชื่อกลุ่มว่า

‘กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชนบ้านมูลตุ่น’โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2544จนถึงปัจจุบัน

เป็นเวลา13ปีมีสมาชิกจำนวน482คนและมีเง ินทุนให้กู ้ย ืมจำนวน3,167,289บาท

(สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)อย่างไรก็ดีสิ่งที่สำคัญของการ

จัดตั้งกลุ่มก็เพื่อฝึกฝนให้สมาชิกรู้จักการเก็บออมเพื่ออนาคตของสมาชิกในชุมชนนั่นเอง
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โครงการการประสานงานแบบไร้รอยต่อของศูนย์บริการสุขภาพชุมชน
เทศบาลเมืองสีคิ้ว 

ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้าเป็นหนึ่งใน

ภารกิจพื้นฐานที่ทางเทศบาลจำเป็นต้องดำเนินการปัญหาสำคัญคือการมีโรงพยาบาลสีคิ้วซึ่งเป็น

หน่วยบริการด้านสาธารณสุขเพียงแห่งเดียวทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการกับผู้ป่วยจำนวนมากได้

อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบุคลากรงบประมาณและจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการ

ที ่แผนกผู ้ป่วยนอกจำนวนมากถึง500–600คน/วันดังนั ้นเทศบาลเมืองสีคิ ้วจึงร่วมกับ

โรงพยาบาลสีคิ้วจึงได้ออกเปิดบริการให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตนอกเขตอย่างไรก็ตามการออก

เปิดบริการให้กับประชาชนดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายในบริหารงานเช่นค่าเช่าสถานที่ค่าน้ำค่าไฟ

ค่าโทรศัพท์และอื่นๆเฉลี่ยเดือนละ20,000บาท

นอกจากนี้เทศบาลมีความต้องการที่จะยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุขว่าจะต้องมี

การผ่านประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชนของกระทรวงสาธารณสุขทั้ง3ด้านอันได้แก่

มาตรฐานด้านการบริการมาตรฐานด้านบริหารจัดการมาตรฐานด้านวิชาการหน่วยงานทั้งสองแห่ง

ได้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละหน่วยงานแต่มีเป้าหมายเดียวกันคือการให้บริการงานด้าน

สาธารณสุขให้เข้าถึงประชาชนและยกระดับการบริหารงานทางด้านสาธารณสุขดังนั้นจึงเกิดการ

ประสานงานแบบไร้รอยต่อโดยทั้งสองหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงการจัดตั้ง

ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนขึ้นเพื่อดำเนินงานและบริหารจัดการศูนย์บริการสุขภาพชุมชนโดยใช้

สถานที่คืออาคารศูนย์บริการสุขภาพชุมชนของเทศบาลเมืองสีคิ ้วและมีจัดสรรบุคลากรของ

โรงพยาบาลสีคิ้วร่วมปฏิบัติงานประจำในศูนย์และตั้งแต่มีการเปิดให้บริการตั้งแต่ปีพ.ศ.2555

มีจำนวนประชาชนเข้ารับบริการมากขึ้นถึง400–500คน/เดือนและช่วยคัดกรองผู้ป่วยที่ไม่จำเป็น

ต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างมากในการ

เดินทางไปรอคิวเข้ารับบริการเพราะที่ศูนย์ฯแห่งนี้สามารถช่วยเหลือและให้บริการขั้นพื้นฐาน

ได้เช่นเดียวกับโรงพยาบาลสีคิ้วทำให้ประชาชนไม่จำเป็นต้องไปเข้ารับการรักษาพยาบาลเพียง

แห่งเดียวจึงช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลสีคิ้วได้เป็นอย่างมาก

และได้มีการขยายขอบเขตการให้บริการเพื่อรองรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้วและพื้นที่

ใกล้เคียงกล่าวได้ว่าทั้งสองหน่วยงานมีการประสานงานแบบการประสานงานแบบไร้รอยต่อทั้งแบบ

เป็นทางการและไม่เป็นทางการเป็นการร่วมมือกันเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มี

คุณภาพตามมาตรฐานสาธารณสุขช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตด้วยโรคที่สามารถ

ป้องกันได้เป็นอย่างมากโดยทั้งสองหน่วยงานร่วมกันผลักดันงานด้านสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์

สูงสุดและเกิดเครือข่ายในการทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต 

เนื่องจากเทศบาลเมืองสีคิ้วได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ

ด้านการป้องกันการทุจริตด้วยเหตุผลที่ว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นอาจเกิดขึ้นได้ในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นโดยในลักษณะนี้เป็นกระทำการทุจริตที่มีลักษณะซับซ้อนของผู้กำหนด/บริหาร

นโยบายสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินที่มีเจตนาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้

แก่ตนเองกลุ่มธุรกิจเครือญาติและพวกพ้องดังนั้นเทศบาลเมืองสีคิ ้วจึงมีความจำเป็นต้อง

เข้าร่วมกิจกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบดังกล่าวเพื่อสร้างมาตรฐานให้เป็นตัวอย่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นรวมทั้งให้ผู้บริหารสภาข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลให้มีจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตมีการ

บริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ที่สำคัญคือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

การทำงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอดดังนั้นเทศบาลเมืองสีคิ้วจึงได้จัดตั้งคณะทำงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบด้านการป้องกันการทจุริตข้ึนมาเพ่ือดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจร ิตมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับเทศบาลเมืองสีคิ้วเพื่อกำหนดเงื่อนไข

ในการป้องกันการทุจริต

เมื่อได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้วทางเทศบาลเมืองสีคิ้วจึงกลายเป็นศูนย์แลกเปลี่ยน

เรียนรู้และขยายผลหรือขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แห่งอื ่นด้วยและเพื่อให้การป้องกันการทุจริตสร้างความโปร่งใสและได้ดำเนินการจัดอบรม

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประชุมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตคุณธรรมจริยธรรม

จำนวน2ครั้งให้กับฝ่ายการเมืองฝ่ายประจำภาคธุรกิจประชาชนและเยาวชนซึ่งในรายละเอียด

การเข้าร่วมเป็นต้นแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติได้นั้นกล่าวได้ว่าจำเป็นต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพและบริหารงาน

มีการบริหารงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วย
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ตรวจสอบหรือข้อร้องเรียนจากประชาชนซึ่งมีการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง

ในการบริหารงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าร่วมตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลอีกทั้ง

ประชาชนต้องมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการของเทศบาลอยู่ในระดับดีและดีมากที่สำคัญ

ประชาชนมีความเชื่อถือศรัทธาต่อการบริหารงานของเทศบาล

จนในที่สุดเทศบาลเมืองสีคิ้วได้รับการคัดเลือกเป็น“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีด้าน

การป้องกันการทุจริตปี2555”จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต่อมาในปี

พ.ศ.2556ได้ดำเนินกิจกรรมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบและขยายผลหรือขยาย

เครือข่ายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆนอกจากนี้ยังมีการการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

“เครือข่ายอปท.โปร่งใสหัวใจคุณธรรม”มีหน่วยงานในอำเภอสีคิ้วเข้าร่วมทั้งหมด14องค์กร

ประกอบด้วยเทศบาลจำนวน3แห่งองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน11แห่งกลุ่มเป้าหมาย

จำนวน75คนซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน79คนซึ่งการดำเนินการเหล่านี้ไม่เคยมี

หน่วยงานใดดำเนินการมาก่อนด้วยดังนั ้นจึงเป็นนวัตกรรมที ่โดดเด่นด้านการปฏิบัติการ

ความโปร่งใส



เทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูน51120

    โทรศัพท์053-505-048โทรสาร053-505-048

 ประชากร 5,946คน(ชาย2,905คนหญิง3,041คน)

 พื้นที่  17.92ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน9หมู่บ้าน)

 รายได้  13,184,570.04บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 12,487,167บาท

คณะผู้บริหาร 

 1.นายเพลินวรพงศ์วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง

 2.นางกรรจนาจันทรเสนา ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองล่อง

 3.นายณราวุฒิกลิ้งจักร ปลัดเทศบาลตำบลหนองล่อง

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 10คน

 หญิง 2คน
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เทศบาลตำบลหนองล่อง พัฒนาท้องถิ่นภายใต้วิสัยทัศน์“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม”โดยมีกรอบแนวคิดในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมดังนี้

ภารกิจคือการบริการสาธารณะ

เป้าหมายคือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและความเจริญของท้องถิ่น

วิธีการ คือการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในรูปแบบหุ้นส่วนการพัฒนา

เทศบาลตำบลหนองล่องบริหารงานโดยให้ทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกองค์กร

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นโดยแต่ละภาคส่วนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม

ในการบริหารงานได้ดังนี้

สมาชิกสภาเทศบาลผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญของสมาชิกสภาท้องถิ่นในฐานะที่เป็น

ฝ่ายนิติบัญญัติและตรวจสอบรวมทั้งเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่จึงได้มีการประชุมปรึกษา

หารือร่วมกับสมาชิกสภาท้องถิ่นอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการเป็นประจำสม่ำเสมอทั้งนี้

เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นรับทราบนโยบายเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของผู้บริหารตลอดจน

ให้สมาชิกสภาได้ร่วมแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาตลอดจนนำเสนอ

ข้อเรียกร้องหรือปัญหาของประชาชนต่อคณะผู้บริหาร

พนักงานของเทศบาลเป็นผู้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเทศบาลตำบลหนองล่องจึงจัด

ประชุมพนักงานร่วมกับผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือนเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน

นโยบายไปสู่การดำเนินโครงการ/กิจกรรมในทางปฏิบัติ

ประชาชนถือเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นหากประชาชนมีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นย่อมส่งผลให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนเทศบาล

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมดำเนินการและร่วมตรวจสอบ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 = ร่วมรับรู้ เทศบาลตำบลหนองล่องส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

ผ่านช่องทางต่างๆได้แก่เสียงไร้สายของเทศบาลในเวลา7.30–8.00น.เป็นประจำ

ทุกวัน,หอกระจายข่าว,ผู้นำหมู่บ้านเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิกสภาเทศบาล

และเว็บไซต์ของเทศบาล

 = ร่วมคิด เทศบาลตำบลหนองล่องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดแก้ไขปัญหา

และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ

วางแผนพัฒนาท้องถิ่น

 = ร่วมตัดสินใจเนื ่องจากเทศบาลตำบลหนองล่องมุ ่งหวังให้การดำเนินโครงการ/

กิจกรรมต่างๆตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

จึงส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าต้องการดำเนินโครงการและ

กิจกรรมใดบ้างในชุมชนของตน

 = ร่วมดำเนินการเทศบาลตำบลหนองล่องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนิน

โครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ประชาชนเป็นเจ้าของงานโดยตรง

 = ร่วมตรวจสอบเทศบาลตำบลหนองล่องแต่งตั ้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการ

ตรวจรับการจ้างในโครงการต่างๆมีการประเมินโครงการหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงาน

ทุกครั้งและมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีรวมทั้งรายงานการเงิน

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาล

ภาคีเครือข่ายเทศบาลตำบลหนองล่องแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในด้าน

ต่างๆโดยที่ผ่านมาเทศบาลได้เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการคิดผ่านเวทีประชุม

มีส่วนร่วมสนับสนุนด้านงบประมาณและวิชาการมีส่วนร่วมดำเนินโครงการ/กิจกรรมและมี

ส่วนร่วมติดตามประเมินผล
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สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที ่เป็นเลิศที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ   

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ของ เทศบาลตำบลหนองล่อง ได้แก่ 

การบริหารจัดการน้ำประปาแบบมีส่วนร่วม 

แต่เดิมภายในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองล่องประสบปัญหาน้ำประปาไม่สะอาดโดยมีหินปูน

และสนิมปนเปื้อนอยู่ในน้ำหากนำมาใช้อุปโภคบริโภคมักส่งผลให้ประชาชนเจ็บป่วยซึ่งข้อมูลของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองล่องแสดงให้เห็นว่าภายในพื ้นที ่ตำบลหนองล่อง

ในปี2554-2556มีผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงในอัตรา3.44,4.45และ3.96ต่อประชากรแสนคน

ตามลำดับสาเหตุสำคัญเกิดจากประชาชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ถูกหลักสุขอนามัยหรือบริโภค

อาหาร/น้ำดื่มที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคและสารปนเปื้อน

ในปี2553เทศบาลตำบลหนองล่องริเริ่มโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้านโดยมี

เป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาของกรมอนามัยและ

เพื่อให้ใช้บริโภคได้อย่างปลอดภัยขณะเดียวกันเทศบาลยังสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการ

น้ำประปาแบบมีส่วนร่วมซึ่งได้ดำเนินโครงการนำร่องในหมู่ที่9บ้านวังสะแกงใต้

เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำประปาแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลหนองล่อง

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการดำเนินงานกระทั่งประชาชนกลายเป็น

เจ้าของโครงการเริ่มต้นตั้งแต่การขับเคลื่อนโครงการให้เกิดขึ้นในช่วงแรกเทศบาลจัดประชุม

ประชาคมทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลเพื่อรับฟังปัญหาคุณภาพน้ำประปาจากชาวบ้าน

ผู้ประสบปัญหาโดยตรงร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาและคัดเลือกรูปแบบแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาจากนั้นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรมจึงมีการแต่งตั้งคณะทำงานในระดับ

ตำบลและระดับหมู่บ้านซึ่งคณะทำงานที่มาจากตัวแทนทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้ร่วมกันประชุม

ปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานคณะทำงานทั้งในระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน

รวมถึงผู้ดูแลน้ำประปาหมู่บ้านได้รับการอมรมจากเทศบาลให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร

จัดการการตรวจวัดคณุภาพน้ำประปาและการปรับปรงุคณุภาพน้ำประปาท้ังน้ีเพ่ือให้การดำเนินงาน

เกิดประสิทธิผลสูงสุด

สำหรับกิจกรรมการตรวจวัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาทั้งเทศบาลตำบลหนองล่อง

อำเภอเวียงหนองล่องและชาวบ้านร่วมกันดำเนินการอย่างเต็มที่โดยเทศบาลเป็นผู้สนับสนุน

งบประมาณในการจัดซ้ือวัสดอุปุกรณ์ในการตรวจวัดคณุภาพน้ำและสารกรองน้ำอำเภอเวียงหนองล่อง

ร่วมสมทบงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดซื้อสารกรองน้ำขณะที่ชาวบ้านทั้ง9หมู่บ้านสมทบแรง

ในการดำเนินงานโดยเป็นผู้ตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาเทศบาลตำบลหนองล่องมิได้ส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนเพียงเท่านั้นแต่ยังบริหารงานด้วยความโปร่งใสในการก่อสร้างระบบ

ประปาประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับงานจ้างรวมทั้งมีการประชุม

ติดตามผลการดำเนินงานสม่ำเสมอในทุกสองเดือน

ระบบการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วมได้รับการออกแบบผ่านการประชุม

ปรึกษาหารือของคณะทำงานในระดับตำบลและระดับหมู่บ้านโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารน้ำประปาหมู่บ้านซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นการกำหนด

อัตราค่าน้ำประปาการจัดทำระบบบัญชีรายรับรายจ่ายและการจัดกิจกรรมการดูแลบำรุงรักษาและ

ปรับปรุงคุณภาพน้ำนอกจากนี้คณะกรรมการยังบริหารงานภายใต้หลักความโปร่งใสโดยมีการ

รายงานสถานะทางการเงินในการบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านและแจ้งผลการดำเนินงานต่างๆ

ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านและเสียงตามสายของเทศบาลตำบลหนองล่อง

แม้เทศบาลตำบลหนองล่องมีข้อจำกัดด้านงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และบุคลากรในการ

ดำเนินโครงการนี้ก็ตามแต่ด้วยการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมจึงส่งผลให้การดำเนิน

งานบรรลุเป้าหมายกล่าวคือสามารถพัฒนาคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์น้ำประปา

สามารถใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้โดยไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนที่สำคัญประชาชน

ได้กลายเป็นเจ้าของหรือดำเนินการบริหารจัดการระบบน้ำประปาหมู่บ้านด้วยตนเองซึ่งปัจจุบัน

บางหมู่บ้านประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการโดยมีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและ

มีกำไรนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการเรียกได้ว่าสามารถพึ่งพาตนเองได้

โครงการกองทุนขยะเพื่อสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลหนองล่อง 

เขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองล่องมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการ

สำรวจข้อมูลอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1จังหวัดเชียงใหม่พบว่า

ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูนประชากร1คนก่อให้เกิดขยะมูลฝอย1กิโลกรัมต่อวันขณะนี้เทศบาล

ตำบลหนองล่องมีประชากร5,917คนจึงประมาณการได้ว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในพื้นที่

5,917กิโลกรัมต่อวันหรือประมาณ2,130ตันต่อปีนอกจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่าง
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ต่อเนื่องได้กลายเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่วิถีชีวิตของคนที่มุ่งแต่ประกอบ

อาชีพเพื่อหารายได้เลี้ยงปากท้องและครอบครัวยังส่งผลให้คนในพื้นที่ขาดการตระหนักถึงความ

สำคัญของปัญหาขยะมูลฝอยและมีพฤติกรรมทิ้งขยะในที่สาธารณะซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

อนามัยของประชาชนและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองล่องเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น

และได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมโดยให้มีการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่แบบมุ่งเน้นการมี

ส่วนร่วมของชุมชนภายใต้หลักคิดที่ว่าครัวเรือนเป็นผู้ก่อให้เกิดขยะครัวเรือนจึงต้องมีส่วนใน

การรับผิดชอบนโยบายดังกล่าวนี้ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติโดยมีกลุ่มเป้าหมายแรกคือผู้สูงอายุใน

พื้นที่เนื่องจากเขตพื้นที่ตำบลหนองล่องมีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากปัจจุบันมีประมาณ1,183คน

และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจนกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุในอนาคตผู้สูงอายุจึงนับเป็นกำลังสำคัญ

ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยรวมทั้งผู้สูงอายุยังเป็นที่เคารพนับถือของลูกหลานและ

เครือญาติจึงเป็นต้นแบบสำคัญที่มีอิทธิพลต่อคนรุ่นลูกรุ่นหลานดังนั้นการร่วมกันคิดค้นหา

แนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยระหว่างเทศบาลตำบลหนองล่องและชมรมผู้สูงอายุผ่าน

การประชุมและเวทีรับฟังความคิดเห็นจึงเกิดขึ้นกระทั่งเกิดเป็นโครงการที่มีชื่อว่ากองทุนขยะ

เพื่อสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลหนองล่องโครงการนี้มุ ่งเน้นการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่และผลพวงที่ได้รับยังช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมด้วย

ผู้สูงอายุประธานผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้านและผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆได้รับการ

แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกองทุนขยะเพื่อสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลหนองล่องและคณะกรรมการ

ระดับหมู่บ้านซึ ่งมีการประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานกระทั่งปัจจุบันการ

คัดแยกขยะส่งผลให้ผูส้งูอายท่ีุเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทนุได้รับสวัสดิการทางสังคมซ่ึงมีการกำหนด

ออกมาเป็นระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของกองทุนอย่างเป็นทางการชัดเจนในกรณีต่างๆดังนี้

 = กรณีสมาชิกกองทุนเสียชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน200บาทต่อราย

 = กรณีสมาชิกกองทุนป่วยและเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาลได้รับเงิน

ช่วยเหลือจำนวน100บาทต่อคนต่อปี

สำหรับการคัดแยกขยะผู้สูงอายุดำเนินการคัดแยกขยะและนำขยะไปขายให้ร้านรับซื้อ

ของเก่าเพื่อนำเงินเข้ากองทุนสำหรับจัดเป็นสวัสดิการซึ่งร้านจะมาตั้งจุดรับซื้อเป็นประจำทุกเดือน

ในวันรับเบี้ยยังชีพนอกจากนี้กองทุนยังมีการจัดกิจกรรมผ้าป่าการกุศลเพื่อหารายได้เข้ากองทุน

เพิ่มเติมในอีกทางหนึ่งซึ่งประชาชนทั่วไปในพื้นที่ต่างร่วมกันนำขยะหรือเงินมาบริจาคให้แก่กองทุน

เทศบาลตำบลหนองล่องได้บรรจุกิจกรรมการดำเนินงานของกองทุนไว้ในแผนพัฒนาสามปีเพื่อให้

เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการกองทุนขยะเพื่อสวัสดิการผู้สูงอายุระดับหมู่บ้านมีการจัดทำทะเบียนและ

สมุดบันทึกประจำตัวการร่วมกิจกรรมของสมาชิกมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกองทุน

มีการแจ้งผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนให้สมาชิกทราบในวันรับเบี้ยยังชีพ

ของทุกเดือนขณะที่คณะกรรมการกองทุนระดับตำบลมีการประชุมเป็นประจำทุกสองเดือน

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนในแต่ละหมู่บ้านรวมทั้งทำการ

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนแต่ละหมู่บ้านผ่านทางวิทยุ

กระจายเสียงและเสียงไร้สายของเทศบาลเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานของกองทุน

การจัดตั้งกองทุนขยะเพื่อสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลหนองล่องได้แสดงให้เห็นถึงความพยาม

ยามในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยให้ผู้สูงอายุเป็นแกนนำ

สำคัญผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานได้แก่การลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนและ

ชุมชนโดยในปี2556สามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำไปขายต่อได้ประมาณ29ตันต่อปี

รวมทั้งผลพวงที่ได้รับจากโครงการนี้คือผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการทางสังคมโดยมีการจัดตั้งกองทุน

เพื่อสวัสดิการผู้สูงอายุครบทั้ง9หมู่บ้านและแต่ละกองทุนมียอดเงินสะสมโดยเฉลี่ยหมื่นกว่าบาท

นอกจากนี้ผู ้สูงอายุยังรู ้สึกภาคภูมิใจและรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในการทำประโยชน์เพื่อสังคม

ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนที่เข้าร่วมกิจกรรมพบว่าสมาชิกกองทุน

มีความพึงพอใจในภาพรวมการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากและมีความพึงพอใจหรือภาคภูมิใจ

ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนในระดับมากที่สุด

เทศบาลตำบลหนองล่องขยายผลต่อยอดการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ด้วยการแต่งตั้ง

คณะทำงานขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนซึ่งคณะทำงาน

ประกอบด้วยผู ้แทนชุมชนและพนักงานเทศบาลเพื ่อทำหน้าที ่ในการติดตามส่งเสริมและ

สนับสนุนการดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยในทุกหมู่บ้าน
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โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง 

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองล่องประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวน

ลำไยซึ่งนิยมกำจัดใบลำไยที่มีอยู่จำนวนมากในแต่ละปีด้วยการเผาอันเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหา

มลพิษทางอากาศหรือปัญหาหมอกควันในพื้นที่อย่างไรก็ตามก้าวสำคัญที่ส่งผลให้เกษตรกร

ลดการเผาทำลายเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่คือการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิต

ปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง

โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองเริ่มต้นจากการที่เทศบาลตำบล

หนองล่องเข้าร่วมประชุมเรื่อง“การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากจากเศษพืชแบบไม่พลิกกลับกอง

เพื่อลดการเผาทำลาย”ซึ่งสำนักงานวิจัยแห่งชาติ(วช.)ร่วมกับคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม

เกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดขึ้นในปี2554ในการประชุมครั้งนี้มีการรับสมัครองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นเครือข่ายจำนวน3แห่งและเทศบาลตำบลหนองล่องได้รับคัดเลือกให้

เป็นเครือข่ายฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง

ในปี2555เทศบาลตำบลหนองล่องดำเนินการรณรงค์และอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร

ทั้ง9หมู่บ้านในการผลิตปุ๋ยแบบไม่พลิกกลับกองโดยใช้เศษพืชได้แก่ใบลำไยกากหอม-กระเทียม

ฟางข้าวต้นถั่วลิสงเป็นต้นและยังสนับสนุนมูลสัตว์ให้แก่เกษตรกรเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบ

ในการผลิตปุ ๋ยกลุ ่มละ300กระสอบกระทั ่งในปี2556เกษตรกรสามารถผลิตปุ ๋ยอินทรีย์

ได้ประมาณ20ตันและสามารถลดการเผาทำลายเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรได้มากกว่า

40ตัน

เนื่องจากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองสามารถทำได้ง่ายประหยัดแรงงาน

ประหยัดเวลาผลิตได้ในปริมาณมากและมีคุณภาพตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตรจึงเป็นแรง

จูงใจสำคัญที่ทำให้เกษตรกรหันมาผลิตปุ๋ยด้วยวิธีนี้เทศบาลตำบลหนองล่องจึงอนุมัติงบประมาณ

ในปี2557ให้แก่กลุ่มเกษตรกรแต่ละหมู่บ้านเพื่อเป็นทุนในการจัดซื้อมูลสัตว์เพื่อการผลิตปุ๋ย

เกษตรกรจึงรวมกลุ่มกันผลิตปุ๋ยปุ๋ยส่วนหนึ่งที่ผลิตได้นำไปแจกจ่ายให้สมาชิกเป็นการช่วยลด

ต้นทุนในการประกอบเกษตรกรรมและอีกส่วนหนึ่งแบ่งจำหน่ายก่อเกิดเป็นรายได้ในอีกทางหนึ่ง

ขณะเดียวกันเทศบาลตำบลหนองล่องยังส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มที่ยั่งยืนคือกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนเพื่อจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่สมาชิกและผู้ที่สนใจ

ปัจจุบันการผลิตปุ ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองของเทศบาลตำบลหนองล่องได้รับ

คัดเลือกจากกองทุนสิ่งแวดล้อมสำนักนโยบายและแผนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐาน

เรียนรู้และแหล่งศึกษาดูงานสมาชิกกลุ่มสามารถพัฒนาศักยภาพเป็นวิทยากรประจำฐานเรียนรู้

และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจต่อไป
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เทศบาลตำบลพนา อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลพระเหลาอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญ37180

    โทรศัพท์045-463-032โทรสาร045-463-032

 ประชากร 2,788คน(ชาย1,310คนหญิง1,478คน)

 พื้นที่  2.8ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน5ชุมชน)

 รายได้  17,593,509.59บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 28,185,767.10บาท

คณะผู้บริหาร 

 1. ว่าที่พันตรีเผชิญลาภอินทรจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลพนา

 2.นายสวาทภาแก้ว  ประธานสภาเทศบาลตำบลพนา

 3.นายเทพพิทักษ์วงละคร  ปลัดเทศบาลตำบลพนา

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 8 คน

 หญิง 4 คน

เทศบาลตำบลพนาเป็นเทศบาลขนาดเล็กมีสังคมแบบเครือญาติประชากรส่วนใหญ่

จะเป็นพี่น้องเครือญาติหรือมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันทำให้มีวัฒนธรรมแบบเกื้อกูลช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกันส่งผลให้สังคมและชุมชนเข้มแข็งเทศบาลตำบลพนาจึงได้นำทุนทางสังคมนี้มาเป็น

จุดแข็งและแนวทางในการพัฒนาเทศบาลแบบประชาชนมีส่วนร่วมโดยได้ใช้วิธีการดำเนินงาน

ดังนี้

 = การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนโดยการจัดประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ

และวางแผนร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านให้รับทราบเรื ่องราวของ

กิจกรรมที่จะดำเนินการและหาข้อสรุปเป็นมติร่วมกันทั้ง5ชุมชน

 = การสร้างทีมผู้นำโดยการเชิญผู้นำชุมชนประกอบด้วยกรรมการชุมชนปราชญ์-

ชาวบ้านข้าราชการเกษียณที่อาศัยในชุมชนผู้นำกลุ่ม/องค์กรในชุมชนร่วมหารือ

อย่างสม่ำเสมอจนเกิดเป็นทีมผู้นำชุมชนที่ร่วมวางแผนการทำงานร่วมกันกับเทศบาล

 = การใช้สำนักงานเทศบาลเป็นศูนย์กลางการประสานงานกิจกรรมทั้งหลายไม่ว่า

จะเป็นการปรึกษาหารือในทีมผู้นำการจัดประชุมชาวบ้านการพบปะกันเพื่อประสาน

ความร่วมมือระหว่างชุมชนองค์กรกลุ่มต่างๆและหน่วยงานภาครัฐจะใช้สำนักงาน

เทศบาลเป็นศูนย์กลางในการประสานงานเพื่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างชุมชนกับ

เทศบาลและเทศบาลจะเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะพี่เลี้ยงโดยจัดทีมงานของพนักงาน
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เทศบาลตามภารกิจหน้าที่เป็นผู้ประสานงานทุกชุมชนคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือ

โดยมอบหมายให้แต่ละกองงานรับผิดชอบแต่ละชุมชน

 = การมอบหมายภารกิจ ภายหลังการประชุมทำความเข้าใจและมีมติร่วมกันแล้วจะมี

การมอบหมายภารกิจกระจายตามบทบาทหน้าที่ความถนัดของบุคคลและให้กระจาย

ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆให้ทุกคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

ทุกกระบวนการ

 = การติดตามผลการดำเนินงานมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโดยจะมีการ

ประชุมรายงานผลร่วมกันระหว่างเทศบาลและชุมชน

การใช้ทุนทางสังคมร่วมกับแนวทางการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมดังกล่าวเป็นกลไกในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาเทศบาลตำบลพนาส่งผลให้โครงการและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบล

พนาสามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดีเนื่องจากประชาชนที่ได้มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการมีความ

รู้สึกเป็นเจ้าของผนวกกับได้ส่วนราชการที่มีอยู่ในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในด้านวิชาการส่งผล

ให้การพัฒนาเทศบาลมีความยั่งยืน

สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที ่เป็นเลิศที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ   

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของ เทศบาลตำบลพนา ได้แก่ 

โครงการชุมชนปลอดถังขยะ 

เทศบาลตำบลพนาแม้จะเป็นเทศบาลขนาดเล็กที่มีพื ้นที ่รับผิดชอบเพียง2.8ตาราง-

กิโลเมตรมีจำนวนชุมชนทั้งสิ้น5ชุมชนลักษณะชุมชนในปัจจุบันเป็นชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่

อย่างหนาแน่นการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆมากมายและผลที่

ตามมาจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ก่อให้เกิดปัญหาการทำลายสภาพแวดล้อมของชุมชน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลครัวเรือนในเขตเทศบาลไม่มีระบบการ

คัดแยกขยะก่อนที่ทางเทศบาลจะทำการจัดเก็บขนย้ายไปทิ้งทำให้ปริมาณขยะมีมากจนบางครั้ง

เอ่อล้นถังลงมาเกล่ือนกลาดตามบาทวิถีส่งกล่ินเหม็นรบกวนและเป็นทัศนียภาพท่ีไม่ดีประกอบกับ

เทศบาลไม่มีพื้นที่ทิ้งขยะของตนเองต้องขนย้ายไปกำจัดที่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญต้องเดินทางไป

กลับวันละประมาณ100กิโลเมตรซึ่งเกิดค่าใช้จ่ายทั้งค่าขนย้ายค่ากำจัดขยะค่าบุคลากรฯ

คิดเป็นเงินงบประมาณจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปีทำให้ขยะกลายเป็นปัญหา

สำคัญของเทศบาลตำบลพนา

ในปีพ.ศ2551เทศบาลตำบลพนาจึงได้ริเริ่ม“โครงการชุมชนปลอดถังขยะ”ขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้และมีความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะอย่าง

ครบวงจรและเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดจิตสำนึกในการรับผิดชอบปัญหา

ร่วมกันในการดำเนินการโครงการชุมชนปลอดถังขยะเทศบาลตำบลพนาได้เริ่มต้นด้วยการประชุม

เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของเทศบาลแก่ผู้นำชุมชนคณะกรรมการชุมชน

อาสาสมัครสาธารณสุขและตัวแทนชุมชนแล้วจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่องจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนคณะกรรมการชุมชนอาสาสมัคร

สาธารณสุขและตัวแทนชุมชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดคือจากครัวเรือนของ

ตนเองและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนแบบครบวงจรรวมทั้งนำถังขยะออกจากชุมชน

แม้ในระยะแรกของการดำเนินโครงการจะประสบปัญหาเรื ่องความไม่เข้าใจและความร่วมมือ

ของประชาชนแต่ด้วยทุนทางสังคมที ่มีมาแต่เดิมที ่ประชาชนถ้อยทีถ้อยอาศัยพูดคุยกันได้

ประกอบกับผลสำเร็จของโครงการที่ลดปริมาณขยะได้จริงสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนดีขึ้นทำให้

โครงการได้รับการยอมรับจากประชาชนและเข้ามามีส่วนร่วมทุกครัวเรือนทำให้เทศบาลตำบลพนา

เป็นชุมชนปลอดถังขยะ

เทศบาลตำบลพนายังคงดำเนินการโครงการชุมชนปลอดถังขยะมาจนถึงปัจจุบันนี ้

ผลความสำเร็จของโครงการนอกจากทำให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทิ้งขยะไม่มีถังขยะ

ตั ้งตามหน้าบ้านหรือริมถนนกลายเป็นวัฒนธรรมชุมชนทำให้ชุมชนมีความสะอาดสวยงาม

ยังทำให้ปริมาณขยะลดลงจากก่อนดำเนินการที่มีขยะเฉลี่ยวันละ2.8ตันหรือคิดเป็นจำนวน

1กิโลกรัมต่อคนต่อวันลดลงเหลือวันละ1.2ตันหรือคิดเป็นจำนวน0.4กิโลกรัมต่อคนต่อวัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะก็ลดลงจากเดิมต้องมีการขนย้ายขยะไปกำจัดทุกวันก็ลดลงเหลือเพียง

สัปดาห์ละ2ครั้งคือวันพุธและวันเสาร์และเทศบาลยังประหยัดงบประมาณในการซื้อถังขยะ

เนื่องจากประชาชนไม่เห็นความจำเป็นในการมีถังขยะอีกต่อไปอีกทั้งยังช่วยทำให้ชุมชนมีรายได้

เพิ่มขึ้นจากการคัดแยกขยะรีไซเคิลขายและการทำปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์

นอกจากความสำเร็จที่เห็นเป็นรูปธรรมแล้วโครงการชุมชนปลอดถังขยะยังมีส่วนสำคัญ

ในการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนให้มากขึ้นเนื่องจากประชาชนได้ประจักษ์ถึงผลประโยชน์
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จากการเสียสละเพื่อส่วนรวมและการมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนของตนเองทำให้การมีส่วนร่วม

กับกิจกรรมอื่นๆของเทศบาลเป็นไปอย่างกระตือรือร้นนำไปสู่การรวมกลุ่มของประชาชนอย่าง

เข้มแข็งเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนใจร่วมกันถึง27กลุ่มเช่นกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มกองบุญสัจจะ

สวัสดิการชุมชนธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อพัฒนาชุมชนเป็นต้น

นอกจากนี้โครงการชุมชนปลอดถังขยะทำให้เทศบาลตำบลพนามีชื่อเสียงในเรื่องการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะและเป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

จนเป็นต้นแบบชุมชนปลอดถังขยะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอพนาและมีการจัดทำ

บันทึกข้อตกลง(MOU)โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพนา

จังหวัดอำนาจเจริญประกอบไปด้วยเทศบาลตำบลพนาเทศบาลตำบลพระเหลาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลพนาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอนองค์การบริหารส่วนตำบลจานลานเพื่อดำเนิน

การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน

โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลพนา  

ต้นทุนของชาวพนาคือเป็นผู้มีการศึกษาดีเพราะได้มีการก่อตั้งโรงเรียนอุดมวิทยากรณ์

ขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2440เป็นโรงเรียนแห่งที่2ของจังหวัดอุบลราชธานี(อำเภอพนาเดิมอยู่ในเขต

พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี)ทำให้มีค่านิยมที่มีมาแต่ดั้งเดิมคือการให้บุตรหลานได้เรียนหนังสือ

ในโรงเรียนดีๆจนเมืองพนาได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองนักปราชญ์มาจนถึงทุกวันนี้ค่านิยมการ

ส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อในโรงเรียนดีๆที่มีชื่อเสียงเป็นเหตุให้ลูกหลานต้องจากบ้านจากครอบครัว

เพื่อไปศึกษาต่างอำเภอต่างจังหวัดเกิดปัญหาสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเด็กอยู่ห่างไกลจากการดูแล

ของผู ้ปกครองทำให้ประชาชนตั ้งคำถามกับเทศบาลว่าเหตุใดเทศบาลไม่ม ีโรงเร ียนดีๆ

ให้ลูกหลานได้เรียนใกล้บ้านให้สมกับที่เป็นเมืองนักปราชญ์จนเป็นแรงบันดาลใจให้เทศบาลตำบล

พนาได้หารือกันในที่ประชุมสภาเทศบาลและลงความเห็นร่วมกันว่าเทศบาลตำบลพนาควรจะ

จัดการศึกษาสำหรับบุตรหลานขึ้นในท้องถิ่นของตนเองและได้พิจารณาเห็นว่าสถานศึกษาที่จัดการ

ศึกษาขั ้นพื ้นฐาน(ป.1–ม.3)มีการจัดการศึกษาและมีคุณภาพอยู่แล้วแต่เทศบาลยังไม่มี

สถานศึกษาในระดับปฐมวัย(กลุ่มอายุ3–5ปี)จึงมีความเห็นว่าจะต้องจัดตั้งโรงเรียนระดับ

ปฐมวัยขึ้นเป็นสถานศึกษาอีกแห่งหนึ่งในสังกัดเทศบาลตำบลพนาเพื่อรับเด็กต่อจากศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กของเทศบาลตำบลพนามาพัฒนาและเตรียมความพร้อมอย่างในทุกๆด้านอย่างสมดุล

ตามวัยเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและพร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคม

อาเซียนและเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาต่อไป

ในการดำเนินงานจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพนามีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

 = จัดการศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลต้นแบบเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินโครงการ

 = จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาเทศบาลตำบลพนาซึ ่งประกอบด้วย

ผู้บริหารเทศบาลผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวางแนวทางการจัดตั้ง

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพนา

 = จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนทั ้ง5ชุมชนเพื ่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและ

ข้อเสนอแนะในการจัดตั้งโรงเรียนซึ่งคณะกรรมการชุมชนได้มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า

สมควรจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพนา

 = จัดตั้งคณะกรรมการการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพนาและทำการสำรวจ

ความต้องการของชุมชนและเตรียมความพร้อมในเรื่องของอาคารสถานที่และคัด

เลือกครูที่มีคุณภาพจบปริญญาตรีสาขาวิชาเอกปฐมวัยโดยตรง

 = การสำรวจความคิดเห็นประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำประชาพิจารณ์

การจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพนาโดยการจัดชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น

ในการจัดตั้งโรงเรียนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นก่อนที่จะ

มีการลงมติซึ่งผู้ได้ผลสรุปว่าประชาชนผู้มาเข้าร่วมการประชาพิจารณ์ร้อยละ96

เห็นด้วยในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพนาและเห็นว่าเทศบาลมีความ

พร้อมในการดำเนินการ

จากนั้นได้นำเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพนาซึ่งที่สภาเทศบาล

ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพนาและได้ดำเนินการตามขั้นตอน

ขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเพื่อเป็นการพัฒนาให้โรงเรียนก้าวสู่ความเป็นเลิศเทศบาลตำบล

พนาได้ส่งบุคลากรเข้าอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและได้เชิญคณบดีคณะ

ครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมาเป็นผู้ให้คำแนะนำโดยพัฒนาให้เป็นโรงเรียน

อนุบาลสาธิตร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาล

สาธิตเทศบาลพนา
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การจัดตั ้งโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลพนานับว่าเป็นโครงการที ่มีความสำคัญอีก

โครงการหนึ่งซึ่งเกิดจากความต้องการของประชาชนเองที่เป็นผู้เสนอโครงการและมีส่วนร่วม

ในทุกกระบวนการขั้นตอนโดยมีส่วนร่วมผ่านการประชุมคณะกรรมการชุมชนการประชาคม

ประชาพิจารณ์รวมถึงร่วมบริจาคเงินเพื่อพัฒนาการศึกษาและร่วมดูแลครูอาสาสมัครต่างชาติ

จนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพนาได้จัดตั้งแล้วเสร็จและเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา

2556โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลพนาได้รับความไว้วางใจความเชื ่อถือและศรัทธาจาก

ผู้ปกครองทั้งในและนอกเขตเทศบาลโดยประเมินจากจำนวนเด็กนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา

2556จากเดิม108คนเพิ ่มขึ ้นเป็น132คนในปีการศึกษา2557และได้ร ับความสนใจ

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมาศึกษาดูงาน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลส้านอำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน55110

    โทรศัพท์054-690-122โทรสาร054-690-141

 ประชากร 7,066คน(ชาย3,542คนหญิง3,524คน)

 พื้นที่  130ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน10หมู่บ้าน)

 รายได้  16,729,672บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 22,248,990บาท

คณะผู้บริหาร 

 1.นายด่านชัยด่านธนะทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน

 2. นายวิชาณพูใบ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน

 3.นายชูชาติบัติปัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 19คน

 หญิง 1คน
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องค์การบริหารส่วนตำบลส้านหลังจากการได้รับรางวัลพระปกเกล้าด้านความโปร่งใสและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในปี2555และ2556แล้วก็ยังคงมุ่งมั่นสานต่อการบริหาร

งานอย่างต่อเนื่องโดยใช้รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนของคนตำบลส้านเป็นหัวใจ

สำคัญกิจกรรมและโครงการที่เกิดขึ้นจะมีมาจากกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองในพื้นที่

ชุมชนริเริ ่มโครงการและกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์ให้พื้นที่มีความน่าอยู่มีการตั้งกฎเกณฑ์และ

ระเบียบเพื่อควบคุมสมาชิกในชุมชนให้สร้างชุมชนที่น่าอยู่ระหว่างชุมชนด้วยกันเองซึ่งเป็นการใช้

มาตรการทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสมาชิกให้ร่วมกันเข้ามามีส่วนร่วมและ

ช่วยเหลือซึ่งและกันอีกทั้งยังสะท้อนปัญหาและสำรวจความต้องการของชุมชนในการพัฒนาพื้นที่

ให้สอดคล้องกับความต้องการมากขึ้นนอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ยึดหลักธรรมมา-

ภิบาลในการบริหารงานเน้นให้ประชาชนเข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน

อย่างหลากหลายรูปแบบเช่นการร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการร่วมเป็นคณะกรรมการ

จัดการโครงการต่างๆการมีส่วนร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติและมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาตลอดจน

การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามประเมินผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลต้องการสร้างให้พื้นที่ตำบลส้านกลายเป็นแหล่งชุมชนที่ที่น่าอยู่อย่างเป็นสุขทำให้พื้นที่

ตำบลส้านน่าอยู่และเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที ่เป็นเลิศที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ  

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลส้าน 

ได้แก่ 

โครงการตำบลส้านน่าอยู่และสังคมอยู่ดีมีสุข 

เป็นโครงการที่ได้มีการต่อยอดการพัฒนาจากปีพ.ศ.2556เพื่อรักษาและแก้ไขปัญหาของ

ชุมชนให้มีความยั่งยืนซึ่งเป็นการจัดประกวดหมู่บ้านประจำทุกๆปีละ2ครั้งเพื่อให้สอดคล้อง

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลส้านที่ต้องการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นศูนย์กลางการ

เรียนรู้สู่ชุมชนที่น่าอยู่และเป็นที่มาของการดำเนินโครงการที่ต้องการเน้นให้ประชาชนในพื้นที่เกิด

กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เป็นชุมชนที่มีความพร้อมทางด้านปัจจัย

พื้นฐานเป็นสำคัญก่อนเพราะเล็งเห็นว่าประชาชนในพื้นที่คือพลังพลเมืองที่สำคัญในการสร้างสังคม

ที่อยู่ดีมีสุขด้วยการกำหนดแนวทางว่าประชาชนในพื้นที่จะต้องเข้าถึงปัจจัยที่ว่า‘กินอิ่มนอนอุ่น

สุขภาพดี’ก่อน

โครงการนี้เริ่มจากการที่ชุมชนคิดทำแผนสร้างชุมชนน่านอยู่และมาร่วมปรึกษาหารือกับ

ส่วนราชการในพื้นที่ร่วมกับแกนนำแต่ละหมู่บ้านเพื่อกำหนดแนวทางการจัดประกวดอย่างยั่งยืน

มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำหมู่บ้านเพื่อระดมแนวความคิดในการทำงานโครงการตำบล

ส้านน่าอยู่และสังคมอยู่ดีมีสุขและให้มีการกำหนดเกณฑ์ชี้วัดชุมชนน่าอยู่เปิดเวทีชาวบ้านเพื่อหา

แนวทางร่วมกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเสนอความคิดเห็นพร้อมซักถามมีการดำเนิน

กิจกรรมต่างๆในโครงการประกอบด้วยการจัดทำร่างหลักเกณฑ์วิธีการประกวดการประชุมชี้แจง

แนวทางการดำเนินงานการตรวจประเมินหมู่บ้านจากคณะกรรมการโดยการสุ ่มตรวจแต่ละ

ครัวเรือนการสรุปผลการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคี

การพัฒนาในพื้นที่ตำบลส้านในการร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมินและสุ่มตรวจครัวเรือนเพื่อให้

คะแนนในแต่ละหมู่บ้านเช่นตัวแทนจากอบต.ปลัดอำเภอโรงเรียนเกษตรกศน.โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านพัฒนากรมีการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและ

พัฒนาตัวชี้วัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือประชาชนตำบลส้านมีส่วนร่วมใน

การทำกิจกรรมโครงการให้สำเร็จลุล่วงในทุกปีโดยใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นในการรักษา

ความสะอาดเรียบร้อยของหมู่บ้านการจัดเก็บขยะสาธารณะการคัดแยกขยะในครัวเรือนการดูแล

พื้นที่ทางเท้าสาธารณะของหมู่บ้านเป็นต้นซึ่งได้มีการดำเนินการเป็นประจำอยู่เสมอในแต่ละ

หมู่บ้านสิ่งที่โดดเด่นและสร้างความเข้มแข็งทีเกิดจากโครงการดังกล่าวคือการสร้างกฎเกณฑ์และ

วินัยขึ้นระหว่างกันเองในชุมชนกล่าวคือการมีกฎเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยกฎและ

ข้อบังคับพ.ศ.2555เพื่อควบคุมสมาชิกในชุมชนในการสร้างบ้านและชุมชนให้พื้นที่ที่น่าอยู่และมี

สุขตลอดจนการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกที่อาจนำไปสู่การสร้างความเดือนร้อนให้แก่ผู้อื่น

เช่นการทะเลาะวิวาทในหมู่บ้านการใช้ยาเสพติดการยิงปืนในงานประเพณีหรือหมู่บ้านเป็นต้น

มาตรการเช่นนี้จะเป็นการรับประกันถึงความสุขร่วมกันในสังคมตำบลส้านภายใต้ความร่วมมือ

ระหว่างกันเป็นอย่างดี

ความโดดเด่นและผลสำเร็จสำหรับโครงการที่มีพัฒนาการมาโดยตลอดคือเป็นโครงการ

ที่ชุมชนดำเนินการอย่างแข่งขันเพื่อสร้างชุมชนที่น่าอยู่อาศัยด้วยการคิดและลงมือสร้างสรรค์

กิจกรรมต่างๆด้วยตนเองและได้รับความร่วมมือจากทุกชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีการพัฒนาในพื้นที่ตำบลส้านมีการแสวงหาแนวร่วมในการ

ทำงานเพื่อชุมชนโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนส่วนใหญ่

ซึ่งโดยปกติต้องอาศัยความพยายามและความอดทนของแต่ละหมู่บ้านในการปรับและเปลี่ยน

พฤติกรรมที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างสังคมน่าอยู่มีความสามัคคีเสียสละในกิจกรรมสาธารณะ
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ประโยชน์มากขึ้นรวมทั้งแต่ละชุมชนเห็นว่าโครงการดังกล่าวสร้างประโยชน์ต่อชุมชนของตนเอง

และสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที ่ดีขึ ้นทั้งในด้านสุขภาพจิตใจแต่ละหมู่บ้านก็มีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยครอบครัวมีความน่าอยู่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ70และสามารถควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคเช่นโรคไข้เล ือดออกได้อย่างมากโครงการนี ้จ ึงประสบความสำเร ็จตาม

วัตถุประสงค์ได้แล้วถึงขยายผลไปสู่กิจกรรมอื่นๆในชุมชนแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยการเรียนรู้

ร่วมกัน

การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

องค์การบริหารส่วนตำบลส้านได้เน้นและให้ความสำคัญแก่ประชาชนในพื้นที่มาอย่าง

ต่อเนื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลส้านจึงเป็นหัวใจหลักสำคัญที่สุดอย่างไรก็ตามแม้ว่า

ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลส้านจะมีจำนวนผู้สูงอายุมากกว่าวัยอื่นๆแต่คุณภาพของ

ผู้สูงอายุมิได้เป็นเกณฑ์ชี้วัดความล้มเหลวในการพัฒนาของตำบลส้านในทางตรงกับข้ามคุณภาพ

ของผู้สูงอายุต่างหากที่เป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพในการเป็นพลังของกลุ่มบุคคลจากหลายกลุ่มที่เป็น

กำลังหลักในการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่กล่าวคือหากคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย

ที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีสุขภาพจิตที่ดีมีความสุขแล้วจะสามารถสร้างให้ตำบลส้าน

เป็นแหล่งชุมชนเข้มแข็งสามารถประหยัดงบประมาณในการรักษาพยาบาลอย่างมากรวมทั้งยัง

เป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพในการจัดทำบริการสาธารณะอันเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของผู้สูงอายุที่สามารถ

เข้าไปดูแลและส่งเสริมวิถีชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ประจักษ์ได้ว่ากลุ่ม

ผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นตัวแทนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัยในชุมชน

และสังคมดังนั้นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุก็คือการช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี

มีความสุขและพึงพอใจสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมช่วยเหลือตนเองได้ตาม

อัตภาพไม่เป็นภาระให้แก่ผู้อื่นและดำรงไว้ซึ่งการมีคุณค่าในตนเองซึ่งหมายถึงการส่งเสริมให้

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลส้านจึงผลักดันให้มีโครงการที่เห็นความสำคัญของสุขภาพ

ผู้สูงอายุและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงด้วยการจัดทำกิจกรรมหลาย

รูปแบบเช่นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่

ผู ้สูงอายุในพื ้นที ่รวมทั ้งการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ ่นของตำบลเช่นการการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านพืชสมุนไพรแก่คนรุ ่นหลัง

การสืบทอดประเพณีสู ่ขวัญการฟ้อนล่องน่านการฟ้อนเจิงและกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข

(อสม.)นำมาพัฒนาต่อยอดเป็นอาหารต้านโรคเมนูต่างๆเพื่อป้องกันการเกิดโรคด้วยคุณค่า

ผักพื้นบ้านอาหารปลอดภัย

โครงการนี้ได้รับความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้านบ้านทรายทอง,

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้าน,ชมรมผู้สูงอายุตำบลส้าน,ชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่1-10,ผู้นำ

ชุมชน,ประชาชนในเขตตำบลส้านที่ได้เข้ามามีเป็นเครือข่ายและมีส่วนร่วมในการจัดประชุมเพื่อ

การวางแผนการดำเนินงานโดยให้ชมรมผู้สูงอายุจัดกิจกรรมแต่ละครั้งหมุนเวียนกันไปในทุก

หมู่บ้านโดยขอความร่วมมือจากพระสงฆ์แกนนำและผู้บริหารท้องถิ่นที่จัดกิจกรรมให้มีส่วนร่วม

ช่วยเหลือเรื่องการจัดเตรียมสถานที่อาหารแก่ผู้เช้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งการเป็นผู้แทน

คณะกรรมการตัดสินผลงานของชุมชนเป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลส้านเห็นว่ากิจกรรมที่จัดให้แก่ผู้สูงอายุเป็นประจำทุกปีนี้จะเป็น

กิจกรรมที ่ได้แสดงให้เห็นว่าผู ้สุงอายุมีคุณค่าสามารถแสดงศักยภาพและความสามารถได้

เท่าเทียมกับคนในวัยทำงานเช่นการแสดงความสามารถของผูส้งูอายใุนการตีกลองปูจ่าการแข่งขัน

กีฬาสะบ้าเปตองเกิดเป็นความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและเพื่อให้เป็นที่พึ่งทางใจ

ของบุตรหลานรวมทั้งได้รับการยกย่องจากสังคมในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์และเป็นปูชนียบุคคล

ที่สำคัญมีการค้นหาผู้มีภูมิปัญญา/จิตสาธารณะมอบเกียรติบัตรจากการดำเนินโครงการดังกล่าว

นี้เองได้ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุได้พบปะและแลกเปลี่ยนปัญหาของแต่ละชุมชนจนสุดท้ายได้มีความ

คิดที่จะนำปัญหาของผู้สูงอายุหลายท่านในชุมชนนำมาต่อยอดให้เกิดกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ขึ้น

มาถึง10กองทุนซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกประมาณ600คนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุ

ได้รับค่าใช้จ่ายในกรณีเจ็บป่วยหรือจัดการศพในกรณีเสียชีวิต

ความสำเร็จที่โดดเด่นในโครงการนี้ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือผู้สูงอายุโดยทั่วไปมีสุขภาพ

จิตดีขึ้นโดยประเมินผลจากจำนวนครั้งของผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ย้อนหลัง3ปีที่มีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการนอนโรงพยาบาลจากความเจ็บป่วยของ

ผู้สูงอายุลดลงจากเดิมในปีพ.ศ.2554ที่มีผู้สูงอายุนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน150คน

คิดเป็นร้อยละ36.14จนในปีพ.ศ.2556มีจำนวนผู้สูงอายุที่นอกรักษาตัวเหลือเพียง67คน

คิดเป็นร้อยละ16.14
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โครงการ อบต.สีขาว 

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลส้านซึ่งมีบทบาทหลักในการสร้างความเชื่อมั่น

ศรัทธาและความไว้วางใจต่อประชาชนนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

โครงการหรือกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์

ปราศจากการความเคลือบแคลงสงสัยต่อการบริหารงานดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลส้านจึงมี

ความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิก

สภาท้องถิ่นพนักงานได้นำไปใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อทำให้ประชาชนตำบลส้านไว้วางใจและ

ช่วยให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความคล่องตัวมากขึ ้นเพราะเชื ่อมั ่น

ในศักยภาพการบริหารงานที่ไร้ปัญหาการทุจริต

วิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลส้านนำมาใช้ในการสร้างความโปร่งใสคือการยึดมั่น

ในแนวคิดจาก“การปลูกฝังเยาวชน”ให้มีแนวความคิดที่รังเกียจและต่อต้านการทุจริต“สร้างค่า

นิยมความซื่อสัตย์สุจริต”ให้แก่บุคลากรในสังกัดให้มีจิตสำนึกในการให้บริการตลอดจนถึงคนใน

ชุมชนและการสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบการพัฒนากระบวนการ

ตรวจสอบจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้มีการถ่วงดุลการใช้อำนาจหน้าที่การโดยองค์การบริหาร

ส่วนตำบลส้านได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ

สภาพการบริหารงานภายในหน่วยงานที ่จะช่วยสร้างความโปร่งใสมากขึ ้นเช่นการแต่งตั ้ง

คณะทำงานศึกษาปรับปรุงแก้ไขบัญญัติและประกาศต่างๆที่ได้ดำเนินการมาในตำบลส้านโดยมี

เป้าหมายสำคัญที ่สุดคือต้องการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้บุคลากรและยึดหลัก

ธรรมภิบาลในการทำงานและการให้บริการแก่ประชาชนในขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบล

ส้านต้องปรับทิศทางการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการเพิ่มกลไกการตรวจสอบ

ถ่วงดุลการใช้อำนาจหน้าที ่ของผู้บริหารเพื่อให้ประชาชนตำบลส้านได้รับบริการสาธารณะที่มี

คุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง

โครงการอบต.สีขาวที่องค์การบริหารส่วนตำบลส้านดำเนินการคือการผลักดันและ

ขับเคลื่อนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานด้านความโปร่งใสดังต่อไปนี้

1. โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลส้านอันเป็นการสร้างจิตสำนึก

ที่ดีให้แก่เยาวชนได้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมรังเกรียดการคดโกงทุจริตและ

สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขกล่าวได้ว่าเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความ

พยายามในการพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับการปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานเพื่อสังคมที่เข้มแข็ง

โดยเริ่มจากเด็กและเยาวชนก่อน

2. โครงการพิจารณาความดีความชอบอย่างโปร่งใสด้วยใจที่มีคุณธรรมซึ่งโครงการนี้

เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ผลตอบแทนแก่บุคลากรในหน่วยงานจาก

แนวคิดทำดีต้องได้ดีโดยการกำหนดตัวชี้วัดและวิธีที่เป็นกลางเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อ

ความเป็นธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงาน

3. โครงการจัดทำระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลส้านกล่าวได้ว่าเป็นการ

จัดวางระบบควบคุมภายในโดยมีการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ว่ามีความพียงพอหรือไม่เพียงใด

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงต่างๆซึ่งการควบคุมที่มีอยู่เดิมอาจไม่เหมาะสมจำต้อง

มีการจัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของการปฏิบัติราชการทำให้การปฏิบัติ

ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกำหนดระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ.2544

4. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล

ส้านมีกิจกรรมการพัฒนาและการให้บริการสาธารณะแก่ชุมชนตามภารกิจดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้

ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลตรวจสอบการบริหารกิจการต่างๆมีการคัดเลือกตัวแทนของ

ประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล

ส้านและให้ความรู้แก่ประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าใจบทบาท

หน้าที่ของตนเองและขั้นตอนการดำเนินโครงการต่างๆส่งผลให้ประขาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ

และร่วมกันสร้างความรับผิดชอบจากการร่วมกิจกรรมต่างๆกับองค์การบริหารส่วนตำบลส้านเช่น

คณะกรรมการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรหมู่ที่4เป็นต้น

5. โครงการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส้านร่วมติดตามผลการดำเนินงานของผู้บริหาร

แม้ว่าบทบาทของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะเป็นหน้าที่ที่ได้มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าให้สภาซึ่งถือเป็นตัวแทนของประชาชนมีบทบาทในการตรวจสอบการ

บริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลส้านก็ตามแต่สภาขององค์การบริหารส่วนตำบล

ส้านจะมีความโดดเด่นในความกล้าที่จะตรวจสอบการบริหารงานอย่างตรงไปตรงมาต่อฝ่ายบริหาร

ตลอดจนการดำเนินโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลส้านให้เป็นไปตามระเบียบ

กฎหมายของทางราชการเช่นการเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญตรวจสอบและติดตาม

การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของผู้บริหารและคณะกรรมการ
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ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย
รัฐเอกชนและประชาสังคม





สามัญตรวจสอบการจัดซื ้อจัดจ้างของฝ่ายบริหารนอกจากนี ้ยังมีความพยายามในการให้

ประชาชนเข้าร่วมการรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส้านอย่างเป็นประจำเพื่อสร้าง

การรับรู้และร่วมตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหารด้วยอีกทางกล่าวได้ว่าเป็นการเปิดพื้นที่

ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างสูง

6. โครงการองค์กรโปร่งใสห่างไกลการทุจริตการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอบต.

สีขาวให้ประสบความสำเร็จได้มีความอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น

และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอยู่ขององค์การบริหารส่วนตำบลส้านให้ชัดเจนขึ้นอีกทั้งเป็นการปลูกฝัง

เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและยึดหลักการมีส่วนร่วมเพื่อเป็นแบบ

อย่างที่ดีไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชนด้วยและถือเป็นส่วนหนึ่งของที่มาในการศึกษาปรับปรุงแก้ไข

ข้อบัญญัติและประกาศต่างๆที่จะประกาศใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส้านด้วย

7. โครงการ“เครือข่ายอปท.โปร่งใสหัวใจคุณธรรม”สร้างเครือข่ายการทำงานด้าน

การป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆในเขตอำเภอเวียงสาจนในที่สุด

องค์การบริหารส่วนตำบลส้านได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้าน

การป้องกันการทุจริตจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและ

ได้มีการขยายผล/ขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตโดยการเชิญชวนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่นในเขตอำเภอเวียงสาเพื่อเข้าร่วมดำเนินการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานของตนด้วย

ผลจากความพยายามและมุ่งมั่นในการสร้างโครงการอบต.สีขาวขึ้นผ่านโครงการข้างต้น

ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลส้านได้รับการประเมินและถูกตรวจสอบจากฝ่ายอำเภอจังหวัด

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน(สตง.)สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)

จนกระทั่งไม่พบการทุจริตในหน่วยงานทั้งสิ้นนอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลส้านได้รับ

การขยายประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสจนกระทั่งได้รับรางวัลองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ดีด้านการป้องกันการทุจริตประจำปีพ.ศ.2555และได้รับการคัดเลือกให้เป็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต(ประจำปีพ.ศ.2557–2559)จาก

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)เพียงแห่งเดียว

ในจังหวัดน่านและนำมาสู่การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ร่วมกับสำนักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื ่อสร้างเครือข่ายด้านการป้องกัน

การทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆในพื้นที่ในอำเภอเวียงสาจำนวน13แห่งเพื่อสร้าง

การมีส่วนร่วมและการป้องกันการทุจริตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  จังหวัดกระบี่ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลไสไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่81000

    โทรศัพท์074-600-289โทรสาร074-600-290

 ประชากร 444,490คน(ชาย221,743คนหญิง222,737คน)

 พื้นที่  4,708.41ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน8อำเภอ)

 รายได้  360,400,000บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 49,600,000บาท

คณะผู้บริหาร 

 1. นายสมศักดิ์กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

 2.นายวิชัยลิ้มวัฒนากูล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

 3.นางสาวอรนุชหนูแดง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 24 คน

 หญิง - คน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมาอย่างยาวนานและเพื่อเป็นการต่อยอดความร่วมมือให้ขยาย

วงกว้างขึ้นและยกระดับขึ้นแนวคิดการส่งเสริมเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่อบจ.กระบี่ได้ผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็น

รูปธรรมในการบริหารงานในปัจจุบันทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้กำหนดกลยุทธ์

ในการบริหารงานด้วย“การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่น”โดยดึงศักยภาพของเครือข่าย

ประชาชนในท้องถิ่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากความเป็นเครือข่ายย่อมเกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติภายใต้มิติเชิงพื ้นที ่ที ่จะต้องมีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกันมีการรวมตัวกัน

เพื ่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นด้วยกระบวนการเรียนรู ้และการถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันซึ ่ง

เครือข่ายตามธรรมชาตินี้จะเป็นเครือข่ายที่ต้องใช้ระยะเวลาในการก่อตัวที่ยาวนานแต่เมื่อเกิด

เครือข่ายขึ้นแล้วก็จะเป็นเครือข่ายที่มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนา

ท้องถิ่นที่ยั่งยืน

ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กระบี่จึงได้มีแนวนโยบายในการสร้างและส่งเสริมให้เครือข่ายดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่นโดยการใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงและประสานกลุ่มประชาชนเข้า

ด้วยกันประกอบกับใช้ประโยชน์เครือข่ายธรรมชาติที่มีอยู่เดิมตามมิติเชิงพื้นที่ทำให้การพัฒนา

เกิดการขยายตัวที่รวดเร็วจากระดับปัจเจกชนไปสู่ระดับชุมชนระดับหมู่บ้านระดับตำบลและ
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ระดับจังหวัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการเครือข่ายที่มีหน้าที่แต่

เพียงคอยดูแลและส่งเสริมให้เครือข่ายดำเนินการไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ในขณะที่การดำเนินงาน

ของแต่ละเครือข่ายจะเป็นการดำเนินงานในลักษณะร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ในลักษณะWin-Winไม่มีการสั ่งการจากฝ่ายใดเรียนรู ้โดยผ่านการทำงานร่วมกันมีการ

สนับสนุนกิจกรรมให้แต่ละเครือข่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายและเครือข่าย

มีการจัดตั้งองค์กรที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมีตราสัญลักษณ์เครือข่ายมีระบบการบริหารงานมีการ

จัดทำฐานข้อมูลของสมาชิกการประชุมและสรุปการดำเนินงานของเครือข่ายเพื ่อรายงาน

ผลการดำเนินงานและปรับปรุงแก้ไขให้เครือข่ายมีความเข้มแข็งสามารถดำเนินงานเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ตามที่ได้จัดตั้งให้มากที่สุดโดยเชื่อว่าเมื่อเครือข่ายมีการดำเนินงานร่วมกันและ

ประสบผลสำเร็จเครือข่ายจะขยายผลขยายกิจกรรมของเครือข่ายให้กว้างขวางและมีการพัฒนา

เครือข่ายต่อเป็นองค์ที่เป็นทางการมากขึ้นจนได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากภาคส่วนต่างๆ

รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เครือข่ายอื่นๆต่อไปและขยายเครือข่ายให้สามารถพึ่งตนเองได้

ในที่สุดเกิดเป็น“เครือข่ายที่เข้มแข็งมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที ่เป็นเลิศที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ   

ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  

ได้แก่ 

เครือข่ายสภาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่   

ด้วยแนวความคิดที่จะส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการเมืองการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขโดยยึดหลักประชาชนเป็น

ศูนย์กลางในการใช้อำนาจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กระบี ่ทุกขั ้นตอนตั ้งแต่กระบวนการวางแผนพัฒนาจนกระทั ้งสิ ้นสุดการดำเนินการและ

ร่วมตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ตามกระบวนการมีส่วนร่วมคือ

ร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมปฎิบัติร่วมติดตามประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์เพื่อให้การ

พัฒนาจังหวัดกระบี่ตรงกับความต้องการของประชาชนจังหวัดกระบี่มากที่สุดและให้การพัฒนานั้น

ยั่งยืนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และประเทศชาติอบจ.กระบี่จึงได้ริเริ่ม

โครงการสภาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ขึ้น

ทั้งนี้โครงสร้างของเครือข่ายสภาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นั้นได้จัดตั้ง

ขึ ้นในรูปแบบของสภามีประธานสภาประชาคมรองประธานสภาประชาคมเลขานุการสภา

ประชาคมและคณะกรรมการสภาประชาคมเพื่อเปิดให้ประชาชนทุกภาคส่วนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจ

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองอย่างเสมอภาคและอย่างเท่าเทียมกัน

สำหรับการจัดตั้งสภาประชาคมอบจ.กระบี่ทำโดยการคัดเลือกผู้แทนประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน

จากจำนวนทั้งหมด389หมู่บ้านในจังหวัดกระบี่หมู่บ้านละ2คนซึ่งบุคคลดังกล่าวมาจากกลุ่ม

ผู้นำชุมชนผู้นำธรรมชาติกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มผู้นำทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกลุ่มผู้นำ

ทางศาสนาผู้สื่อข่าวและกลุ่มสื่อมวลชนในท้องถิ่นนั้นๆที่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากชาวบ้าน

รวมทั้งสิ้น778คนเพื่อดำเนินการคัดเลือกกรรมการสภาประชาคมประจำเขตอำเภอทั้ง8อำเภอ

โดยคิดจากจำนวนสัดส่วนจากจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ในแต่ละอำเภอ

1ต่อ8เฉลี่ยจนครบทั้งสิ้น200คน

เครือข่ายสภาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่มีการดำเนินงานภายใต้คำขวัญ

“เสียสละสามัคคีมีส่วนร่วม”และมีการร่วมกันระเบียบข้อบังคับของสภาประชาคมองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ขึ้นมาและประกาศใช้นอกจากนี้หลังจากที่มีการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภา

ประชาคมแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้จัดทำคู่มือสมาชิกสภาประชาคมฯและได้จัด

ให้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆเช่นสิทธิหน้าที่ของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ

ทางราชการอำนาจหน้าที ่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี ่กระบวนการในการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างความรู้

เกี่ยวกับการก่อสร้างถนนและสะพานรวมทั้งเทคนิคในการตรวจการจ้างเป็นต้นซึ่งหลังจากที่ผ่าน

การอบรมแล้วสมาชิกสภาประชาคมก็ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ดำเนินงานตาม

บทบาทหน้าที่โดยมีกิจกรรมการดำเนินงานดังนี้

 = นำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของพี ่น้องประชาชน ต่อผู ้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกระบี่

 = นำเสนอโครงการที ่ผ ่านกระบวนทำประชาคมโดยการกลั ่นกรองและจัดลำดับ

ความสำคัญเข้าสู่แผนพัฒนาระยะต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

 = ประสานการดำเนินงานร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ในแต่ละ

พื้นที่
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 = ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้าง

 = ร่วมเป็นคณะกรรมการวิสามัญคณะต่างๆในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

 = ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

 = ร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

 = ร่วมเป็นเครือข่าย“จิตอาสาพัฒนาผู้นำคุณธรรมต้นแบบเพื่อป้องกันการทุจริต”

ตามโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตซึ่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.

 = เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี ่ในการนำข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที ่

ได้รับทราบ

คณะกรรมการสภาประชาคมทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอจะมีการจัดประชุม

ร่วมกันเป็นระยะๆเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถ่ายทอดข้อมูลและรับข้อเสนอต่างๆของแต่ละ

พ้ืนท่ีมากล่ันกรองก่อนนำเสนอองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ีและได้มีการจัดต้ังศนูย์ประสานงาน

เครือข่ายประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ณกองกิจการสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกระบี่

สำหรับการต่อยอดหรือทิศทางการดำเนินงานของเครือข่ายในอนาคตคณะกรรมการของ

สภาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ีได้มีการเสนอแนวทางในการพัฒนารปูแบบดำเนินงาน

เอาไว้หลายประการได้แก่

 1. แก้ไขระเบียบข้อคับของสภาประชาคมให้เหมาะสมและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นโดย

มีสาระสำคัญคือต้องการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดโดยการ

เพิ่มตัวแทนของประชาคมหมู่บ้านจากเดิมที่มีตัวแทนหมู่บ้านละ2คนเป็นตัวแทน

หมู่บ้านละ10คนเพื่อให้ครอบคลุมและทั่วถึงกับประชาชนในพื้นที่ทุกฝ่าย

 2.พัฒนาศักยภาพของสมาชิกประชาคมในรูปแบบต่างๆเพื่อรองรับการเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนหรือAEC

 3.นำสมาชิกสภาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตตามโครงการ“จิตอาสาพัฒนาผู้นำคุณธรรมต้นแบบ

ด้านการป้องกันการทุจริต”ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

หรือปปช.

จากผลการดำเนินงานโครงการสภาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ที ่ได้

ขับเคลื่อนเครือข่ายอย่างมีรูปธรรมและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนทำให้การ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาได้ถูกทิศทาง

มีความโปร่งใสตรวจสอบได้มีความคล่องตัวตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของพี่น้อง

ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ก่อให้เกิดความพึงพอใจกับพี่น้องประชาชนและตรงตามหลักการ

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลซึ ่งสอดคล้องกับคำขวัญของสภาประชาคมที่ว่า

“เสียสละสามัคคีมีส่วนร่วม”

เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ.กระบี่ 

ด้วยการที่จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญของประเทศและประชาชน

ในจังหวัดก็มีรายได้จากการท่องเที่ยวทางทะเลและทางธรรมชาติอื่นๆในพื้นที่อยู่มากในขณะที่

สภาวการณ์ในปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่กำลังถูกทำลายลงซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้

เกิดขึ้นสทั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดจิตสำนึกและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลบางกลุ่ม

โดยการบังคับใช้กฎหมายที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปกปักรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่เหล่านี้ไว้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว

จึงได้มีนโยบายเร่งด่วนเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติดังนี้

 = จัดให้มีกิจกรรมและโครงการต่างๆเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนประชาชนใน

ท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ร่วมกัน

อย่างยั่งยืน
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 = จัดให้มีกิจกรรมและโครงการต่างๆเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมและได้รับความเสียหายอันเกิดจากการทำลายของมนุษย์

 = สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายดำเนินการกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการทำลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

 = สนับสนุนให้มีการสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน

ในรูปแบบต่างๆ

 = ร่วมกับกลุ่มองค์กรต่างๆในการสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

จากนโยบายที่กล่าวมาข้างต้นได้ถูกนำมาแปลงเป็นแผนงานตามยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และ

นำไปสู ่การพัฒนาเครือข่ายอนุร ักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกระบี่ได้ก่อกำเนิดขึ้นโดยได้บูรณาการร่วมกับกลุ่มองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐเอกชน

และประชาสังคมในจังหวัดกระบี่ในการดำเนินงานผ่านโครงการสำคัญ2โครงการซึ่งแบ่งเป็น

7กิจกรรมและถือเป็นเป้าหมายในการดำเนินงานดังนี้

1. โครงการเฝ้าระวังป้องกันบำบัดและฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม

ซึ่งประกอบไปด้วย3กิจกรรมคือกิจกรรมสร้างบ้านปลาถวายพ่อกิจกรรมทำความสะอาดบ้าน

ปลาเพื่อพ่อและกิจกรรมกำแพงไม้ไผ่ชะลอคลื่น

2. โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบไปด้วย4กิจกรรมคือกิจกรรมเยาวชนคนรักษ์กระบี่กิจกรรมวันพื้นที่

ชุ่มน้ำโลกกิจกรรมจักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

ทั ้งนี ้จาก2โครงการซึ ่งแบ่งเป็น7กิจกรรมที ่กล่าวมามีหน่วยงานจากภาครัฐ

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมรวมถึงภาคส่วนประชาชนในพื้นที ่เข้าร่วมการดำเนินงาน

อย่างมากมายซึ่งสามารถนำเสนอเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

ในส่วนของการดำเนินงานร่วมกันและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกเครือข่ายส่วนใหญ่จะ

ดำเนินกิจกรรมร่วมกันในหลายกิจกรรมดังนั ้นจึงทำให้เกิดการประสานงานกันกับสมาชิก

เครือข่ายอื่นๆในแนวราบด้วยอาทิ

 = ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่6เป็นสมาชิกทั้งเครือข่ายสร้างบ้านปลา

ถวายพ่อเครือข่ายทำความสะอาดบ้านปลาเพื่อพ่อเครือข่ายกำแพงไม้ไผ่ชะลอคลื่น

เครือข่ายวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกและเครือข่ายวันสิ่งแวดล้อมโลก

 = มูลนิธิรักษ์ไทยเป็นสมาชิกทั้งเครือข่ายสร้างบ้านปลาถวายพ่อเครือข่ายทำความ

สะอาดบ้านปลาเพื่อพ่อเครือข่ายกำแพงไม้ไผ่ชะลอคลื่นเครือข่ายวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

และเครือข่ายวันสิ่งแวดล้อมโลก

 = ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นสมาชิกทั้งเครือข่ายกำแพงไม้ไผ่ชะลอ

คลื่นเครือข่ายจักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกและวันสิ่งแวดล้อมโลก

เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการแบ่งบทบาทและมอบหมายหน้าที ่ให้กับสมาชิกอย่างชัดเจนตาม

ศักยภาพความถนัดความรู้ความเชี ่ยวชาญหรือความชำนาญตลอดจนมีการศึกษาเรียนรู้

แบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันอาทิ 

1. โครงการเฝาระวัง ปองกัน บําบัดและฟนฟูทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ซ่ึงประกอบไป
ดวย  3 กิจกรรม คือ กิจกรรมสรางบานปลา ถวายพอ กิจกรรมทําความสะอาดบานปลาเพ่ือพอ และกิจกรรม
กําแพงไมไผชะลอคล่ืน 

2. โครงการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซ่ึง
ประกอบไปดวย 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมเยาวชนคนรักษกระบ่ี กิจกรรมวันพ้ืนท่ีชุมน้ําโลก  กิจกรรม
จักรยานเพ่ือส่ิงแวดลอม และกิจกรรมวันส่ิงแวดลอมโลก 

ท้ังนี้ จาก 2 โครงการ ซ่ึงแบงเปน 7 กิจกรรม ท่ีกลาวมา มีหนวยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม รวมถึงภาคสวนประชาชนในพ้ืนท่ีเขารวมการดําเนินงานอยางมากมาย ซ่ึงสามารถนําเสนอ
เปนการเช่ือมโยงเครือขายการดําเนินงาน ไดดังแผนภาพตอไปนี ้

ในสวนของการดําเนินงานรวมกันและบทบาทหนาท่ีของสมาชิกเครือขาย สวนใหญจะดําเนิน
กิจกรรมรวมกันในหลายกิจกรรม ดังนั้น จึงทําใหเกิดการประสานงานกันกับสมาชิกเครือขายอ่ืนๆใน
แนวราบดวย  อาทิ  

 ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ี 6 เปนสมาชิกท้ังเครือขายสรางบานปลาถวายพอ 
เครือขายทําความสะอาดบานปลาเพ่ือพอ เครือขายกําแพงไมไผชะลอคล่ืน เครือขายวันพ้ืนท่ีชุม
น้ําโลก และเครือขายวันส่ิงแวดลอมโลก   
 มูลนิธิรกัษไทย เปนสมาชิกท้ังเครือขายสรางบานปลาถวายพอ เครือขายทําความสะอาดบานปลา

เพ่ือพอ เครือขายกําแพงไมไผชะลอคล่ืน เครือขายวันพ้ืนท่ีชุมน้ําโลก และเครือขายวัน
ส่ิงแวดลอมโลก   
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 = โครงการProjectAbroadมีสมาชิกเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดำน้ำและมี

นักวิจัยที่มีความรู้ความชำนาญเรื่องใต้ท้องทะเลก็ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจัดหา

นักดำน้ำและอุปกรณ์ในการเก็บขยะใต้ทะเลในโครงการทำความสะอาดบ้านปลา

เพื่อพ่อในขณะที่นักวิจัยก็ให้รับผิดชอบเรื่องการติดตามวิจัยผลการเปลี่ยนแปลงของ

ท่อระบายน้ำที่ถูกวางใว้ใต้ทะเลในกิจกรรมสร้างบ้านปลาถวายพ่อ

 = ชมรมรักถิ่นฐานบ้านเกิดซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องการดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลก็ได้รับ

มอบหมายให้ประสานงานกับเครือข่ายนักดำน้ำเก็บขยะทั้งในจ.กระบี่และต่างจังหวัด

เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบ้านปลาเพื่อพ่อเป็นต้น

สำหรับการต่อยอดหรือการเดินการในอนาคตของเครือข่ายอบจ.กระบี่มีแผนดำเนินการ

ดังนี้

 1.ขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นเช่นเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนเครือข่ายฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม

เครือข่ายเยาวชนวันสิ่งแวดล้อมโลกเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อสิ่งแวดล้อมฯลฯ

 2.ขยายกิจกรรมเครือข่ายเช่นกิจกรรมเยาวชนคนรักษ์คลองกระบี่ใหญ่กิจกรรม

กระบี่สวยน้ำใสเด็กยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมกิจกรรมมาตรฐานท่องเที่ยวชุมชน

ฯลฯ

 3.พัฒนารูปแบบเครือข่ายไปสู ่การจัดตั ้งชมรมอนุร ักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

 4.จับประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกทำลายหรือ

ถูกรุกรานออกมาตีแผ่ให้ประชาชนรับทราบและกระตุ้นให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ดำเนินการอย่างจริงจังโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมาย

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอบจ.กระบี่

เป็นนวัตกรรมที ่ก ่อให้เก ิดการพัฒนาและแก้ปัญหาเกี ่ยวกับสิ ่งแวดล้อมและการบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนและพื้นที่อย่างมาก



 

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย57000

    โทรศัพท์053-711-333โทรสาร053-713-272

 ประชากร 70,136คน(ชาย33,432คนหญิง36,704คน)

 พื้นที่  60.85ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน64ชุมชน)

 รายได้  381,667.758.83บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 375,953,820.44บาท

คณะผู้บริหาร 

 1.นายวันชัยจงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

 2.นายสมศักดิ์เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย

 3.นางสุรนิตย์อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 22คน

 หญิง 2คน
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เทศบาลนครเชียงราย มีวิสัยทัศน์ว่า“เชียงรายเมืองน่าอยู่นครแห่งความสุข”ดังนั้นจึงมี

ความมุ่งมั่นในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในเทศบาลนครเชียงรายรวมไปถึง

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ได้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงรายได้สัมผัสถึงความ

เป็นเมืองน่าอยู่มีความรู้สึกปลอดภัยในทุกๆที่ที่ได้เดินทางไปและมีความสุขในทุกๆขณะที่ได้

อาศัยอยู่ในเทศบาลนครเชียงรายทั้งนี้ในการบริหารงานของเทศบาลนครเชียงรายได้น้อมนำ

พระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าที่ว่า“ปลูกป่า	สร้างคน”	

มาเป็นหลักแนวทางในการพัฒนาเมืองอย่างยั ่งยืนเพื ่อมุ ่งหวังแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ตอบสนองความต้องการของประชาชนและก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ปลูกป่าคือการสร้างเมืองให้เติบโตในทิศทางที่สอดคล้องกันทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่าวคือหากเทศบาลฯมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเพียงพอ

และทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นถนนทางเดินเท้าระบบไฟฟ้าแสงสว่างหรือระบบระบายน้ำที่ดีแล้วย่อมจะ

มีผลต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนให้การเข้ามาสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับเทศบาลได้

ควบคู่ไปกับการเตรียมพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมุ่งสนับสนุนการ

ดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

4ด้านได้แก่เมืองแห่งต้นไม้เมืองไร้มลพิษเมืองพิชิตพลังงานและเมืองที่มีการบริโภคอย่าง

ยั่งยืน

สร้างคนคือการสร้างคนให้มีคุณภาพมีคุณธรรมและจริยธรรมโดยการศึกษาถือเป็น

เครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพซึ่งต้องเร่งพัฒนาเด็กเยาวชนให้เติบโตในลักษณะแกนดิ่ง

สูงตรงเป็นดั่งต้นไม้ใหญ่เป็นคนเก่งและเป็นคนดีมีคุณธรรมไม่ใช่เติบโตในแนวเฉียงที่ขาดข้อใด

ข้อหนึ่งไปเพราะคนรุ่นต่อไปจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และมีคุณธรรมซึ่งจะเป็นผู้สืบสานการพัฒนา

บ้านเมืองให้ไปสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืนได้อย่างต่อเนื่อง

กระบวนการพัฒนาเพื ่อไปสู ่เป้าหมายของการ“พัฒนาที ่ยั ่งยืน”จึงต้องประสานและ

สนับสนุนให้สอดคล้องซึ่งกันและกันในหลายๆด้านและหลายสาขาพร้อมๆกันอย่างมีระบบเป็น

องค์รวมคือกระบวนการพัฒนาที่มีการวางกรอบวิสัยทัศน์และแนวทางพัฒนาที่สอดคล้องต้อง

กันทั้งในด้านประชากร(คน)ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ที่สร้างขึ้น(โครงสร้างพื้นฐาน)ทรัพยากรด้านศิลปวัฒนธรรมความรู้และวิทยาการสมัยใหม่จึงนำ

ไปสู่การสร้างภาคีเครือข่ายการดำเนินงานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้น

ผนึกกำลังเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคมทั้งภายในและต่างประเทศเข้าร่วมพัฒนาเมือง

ในทุกมิติแบบองค์รวมเปิดโอกาสให้กลุ ่มเครือข่ายต่างๆได้เข้ามามีบทบาทในการร่วมคิด

ร่วมเสนอแนะและร่วมดำเนินงาน

สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที ่เป็นเลิศที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ   

ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ของ เทศบาลนครเชียงราย  ได้แก่ 

เครือข่ายเมืองในภูมิภาคเอเชียเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Asian Cities Climate Change 
Resilience Network – ACCCRN) 

ตามที่เทศบาลนครเชียงรายได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมือง1ใน2แห่งของประเทศไทย

ที่เข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของเมืองในการ

เตรียมรับมือกับผลกระทบหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย

ประสานงานกันเป็นเครือข่ายและร่วมมือกันระหว่างภาคีต่างๆระดับท้องถิ ่นในการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และมาตรการต่างๆเพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเมืองและประชากร

ที ่มีความเสี ่ยงที ่จะได้ร ับผลกระทบทั ้งนี ้จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทำให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมากในการบูรณาการการทำงานของเทศบาลนครเชียงรายซึ่งมีการมองปัญหา
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แบบองค์รวมมากขึ ้นและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการประสานงานจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่

สำหรับการดำเนินงานในโครงการนั้นเริ ่มต้นจากการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

(ShareLearningDialogues-SLD)และวิเคราะห์ความเปราะบางของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ(VulnerabilityAssessment)และการศึกษาผลกระทบที่เกิดกับภาคส่วนต่างๆ

(SectorStudies)ซึ่งเทศบาลนครเชียงรายได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและ

ประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมือง

เชียงรายโดยผูว่้าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นผูแ้ต่งต้ังคณะกรรมการและคณะทำงานในการดำเนินการ

ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆดังแผนภาพต่อไปนี้

ทั้งนี้ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองและการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มแปรปรวนเพิ่มขึ้นในอนาคตรวมถึงการประเมินความเปราะบางของ

เมืองเชียงรายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจากการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ทำให้ทราบว่าภาคส่วนสำคัญที ่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวคือการเกษตรและ

การท่องเที่ยวซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของเมืองเชียงรายรวมทั้งปัญหาด้านสุขภาพจากการขาดแคลน

น้ำและสภาพอากาศที่แห้งแล้งและจากอุทกภัยที่จะเกิดขึ ้นคณะทำงานจึงได้ร่วมกันพัฒนา

แนวทางการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองเชียงรายขึ้นโดยมุ่งหวังให้คนใน

เมืองเชียงรายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่จะเกิด

ขึ้นเพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ทั้งนี้คณะทำงานได้

พัฒนาแนวทางการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองเชียงรายและสอดรับกับ

ประเด็นปัญหาของเมืองเชียงรายใน4ประเด็นสำคัญคือ

 1.การเกษตรมุ่งเน้นเรื ่องการส่งเสริมเกษตรเมือง(เกษตรอินทรีย์)เพื่อส่งเสริมให้

เกษตรกรรอบเมืองผู้มีรายได้น้อยในเมืองมีอาชีพและรายได้รวมทั้งเพิ่มความมั่นคง

ทางด้านอาหารให้กับชุมชนเมือง

 2.การท่องเที่ยวมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบ

การท้องถิ ่นให้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ส่งเสริมการให้บริการการท่องเที่ยวสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการสร้าง

แหล่งท่องเที ่ยวใหม่ๆที ่สามารถเป็นแหล่งท่องเที ่ยวได้ตลอดทั้งปีโดยเน้นการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 3.สุขภาพมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

พัฒนาพื้นที่เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคติดต่อและโรคระบาดจากสภาพ

อากาศรวมทั้งการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพระดับชุมชนให้สามารถปรับตัวและ

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 4.การบริหารจัดการน้ำมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องด้านการบริหารทรัพยากรน้ำในการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ

ให้มีความทันสมัยและถูกต้องเชื ่อถือได้และพัฒนาเครือข่ายเพื ่อร่วมกันจัดทำ

แผนการรับมือด้านทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่

จากประเด็นปัญหาทั้ง4ที่กล่าวมาเครือข่ายในโครงการที่ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ

ได้กำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรม6กิจกรรมหลักที ่มีความเชื ่อมโยงกันและมุ ่งตอบโจทย์

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวดังนี้

เตรียมรับมือกับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับเมืองและประชากรท่ีมีความเส่ียงท่ีจะไดรับผลกระทบ  ท้ังนี้จาก
การเขารวมโครงการดังกลาวทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางมากในการบูรณาการการทํางานของเทศบาล
นครเชียงราย ซ่ึงมีการมองปญหาแบบองครวมมากขึ้น และจําเปนตองอาศัยความรวมมือและการ
ประสานงานจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังในพ้ืนท่ี และนอกพ้ืนท่ี 

สําหรับการดําเนินงานในโครงการนั้น เริ่มตนจากการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น (Share 
Learning Dialogues - SLD) และวิเคราะหความเปราะบางของเมืองตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Vulnerability Assessment) และการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดกับภาคสวนตางๆ (Sector Studies) ซ่ึงเทศบาล
นครเชียงราย ไดเปดโอกาสใหทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เขามามีสวนรวมเปนภาคี
เครือขายในการรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองเชียงราย โดยผูวาราชการจังหวัดเชียงรายเปนผู
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กิจกรรมหลักที่ 1 ศูนย์การเรียนรู้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เมืองเชียงราย  

เจ้าภาพหลักคือเทศบาลนครเชียงรายซึ่งมีบทบาทและภารกิจหลักสำคัญในการกำหนด

ยุทธศาสตร์การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองเชียงรายและเป็นหน่วยประสานงาน

ระหว่างองค์กรและภาคีเครือข่ายต่างๆทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และ

ความร่วมมือในการพัฒนาเมืองเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเมืองเชียงราย

ภายใต้ยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯ

 = ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 -แนวทางที่1การบริหารจัดการเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 -แนวทางที่2การเสริมสร้างความเข็มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

 = ยุทธศาสตร์ 2  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 -แนวทางที่1การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมือง

 -แนวทางที่2การใช้ประโยชน์ที่ดิน

 -แนวทางที่3การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

 = ยุทธศาสตร์ 3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สอดคล้องกับการรับมือ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 -แนวทางที่1ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้

เหมาะสมกับสภาพอากาศและพื้นที่

 -แนวทางที่2สร้างความร่วมมือระหว่างอปท.และผู้ประกอบการในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 = ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการพัฒนาเมืองน่าอยู่ : รับมือ ปรับตัว การเปลี่ยนแปลงสภาพ  

ภูมิอากาศ 

 -แนวทางที่1เมืองคาร์บอนต่ำ(Lowcarboncity)

 -แนวทางท่ี2ยกระดับคณุภาพชีวิตประชาชนให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ(การศึกษาสวัสดิการสุขภาพ)

กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาแบบจำลองเหตุการณ์พัฒนาเมือง  

เป็นกิจกรรมที่ร่วมดำเนินการโดยเทศบาลนครเชียงรายและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อ

บูรณาการการรับมือต่อสภาพภูมิอากาศเข้าไปอยู่ในกระบวนการจัดทำแผนของท้องถิ่นทางองค์กร

ภาคีที่เกี่ยวข้องและผู้ดำเนินกิจกรรมจะช่วยเพิ่มเติมความรู้และเสริมสร้างทักษะในการพัฒนาแบบ

จำลองเหตุการณ์การพัฒนาเมืองที่เชื่อมโยงกับสภาพภูมิอากาศโดยมีการจัดการวิเคราะห์และ

จัดทำผังความเชื่อมโยงองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องและประสานความสัมพันธ์กับผู้ดำเนินการหลักที่มา

จากภาคส่วนการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองและน้ำการพัฒนาแบบจำลองเหตุการณ์จะรวมถึง

การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในปัจจุบันและแนวโน้มจากแผนและนโยบายการพัฒนา

เมืองต่างๆรวมถึงแผนการพัฒนาเศรษฐกิจทางADPCจะให้การสนับสนุนการด้านการวิเคราะห์

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคณะทำงานจะต้องดึงชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ประชุมกลุ่มย่อยและการรับฟังความคิดเห็นในการนำเสนอแผนและร่างแบบจำลองเหตุการณ์

พัฒนาเมืองซึ่งแบบจำลองที่ได้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทางนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

และผู้ที่มีอำนาจในการสั่งการจึงจะเป็นแบบจำลองที่สมบูรณ์

กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาและวางแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบ
บูรณาการ      

มีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นเจ้าภาพหลักซึ่งจะจัดให้มีการประชุมคณะทำงานและ

จัดทำแผนแม่บทการท่องเที ่ยวเชิงอนุรักษ์จังหวัดเชียงรายซึ ่งนำไปสู่การมี“แผนแม่บทการ

ท่องเที ่ยวจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ”ส่งผลให้เกิดต้นแบบในการพัฒนากลายเป็นแรง

ขับเคลื่อนให้องค์กรเอกชนจัดตั้ง“ทีมเชียงราย”ประกอบด้วยหอการค้าสภาอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวและชมรมธนาคารร่วมมือกันจัดทำ“แผนแม่บทการพัฒนาจังหวัดเชียงราย”โดยมี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้การสนับสนุนด้วยการจัดตั้งทีมนักวิชาการมาช่วยดำเนินการซึ่งการ

ทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

เชียงรายมากมายอาทิ

 - การจัดสัมมนาเผยแพร่“แผนแม่บทการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ”
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 -การนำแผนแม่บทไปทดลองใช้ในพื้นที่นำร่อง

 -การดำเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายตามยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทฯ

โดยบูรณาการงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นจังหวัดกลุ่มจังหวัดองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นกรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)

องค์การมหาชน(อพท.สสปน.)เป็นต้น

 -การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดอื่นๆ

ผ่านทางช่องทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที ่ยวจังหวัดเชียงรายสภาอุตสาหกรรม

ท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทยและสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที ่ยวส่วนภูมิภาคแห่ง

ประเทศไทย

กิจกรรมหลักที่ 4  การส่งเสริมการทำพื้นที่สีเขียวและเกษตรในเมือง  

ในกิจกรรมนี้มีเกษตรอำเภอเมืองเชียงรายเป็นเจ้าภาพหลักเน้นการวางแผนการใช้

ประโยชน์ที่ดินเพื่อการรักษาพื้นที่สาธารณะให้เป็นแหล่งผลิตอาหารร่วมถึงกำหนดพื้นที่สีเขียว

เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนและเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางด้านอากาศให้กับเมือง

เชียงรายมีแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับการบริโภคเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้มีกิจกรรมที่ทำในพื้นที่

ได้แก่

 -ขยายพื้นที่ดำเนินกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ชุมชนฮ่องลี่,ศูนย์เรียนรู้ชุมชนป่างิ้ว,ชุมชน

เทิดพระเกียรติ,ชุมชนเกาะลอย,ศูนย์การเรียนรู้และรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศเมืองเชียงราย

 -การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

 -จัดทำศูนย์ข้อมูลการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กิจกรรมหลักที่ 5  การพัฒนาและวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
อย่างบูรณาการ  

สำหรับกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต

เชียงรายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและชลประทานจังหวัดซึ่งการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้แก่

 -รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศข้อมูลอุทกวิทยาของลุ่มน้ำกก(ปริมาณน้ำฝนน้ำท่า,

ปริมาณน้ำต้นทุนปริมาณความต้องการการใช้น้ำ)

 -รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำกกและ

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อทรัพยากรแหล่งน้ำ

 -สำรวจลักษณะทางกายภาพของแม่น้ำกกแม่น้ำกรณ์และแม่น้ำลาว

 -ออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อให้เกิดการรับรู้และตระหนักถึงการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเมืองเชียงราย

 -การสร้างภาคีเครือข่ายกับครูพระผู้นำและคนในชุมชนในการรับรู้ถึงผลของการ

เปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสามารถเก็บข้อมูลพื ้นฐาน(ประมาณน้ำฝน

อุณหภูมิ)

กิจกรรมหลักที่ 6 ประเมินผลกระทบของเมืองโดยการบูรณาการสภาพ  
ภูมิอากาศ  

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายจะดำเนินการทบทวนและ

ศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการเปิดเสรีทางการค้ารวมถึงการ

รวบรวมข้อมูลการขนส่งสินค้าผ่านด่านชายแดนการรวบรวมข้อมูลลักษณะทางกายภาพโครงข่าย

ถนนการรวบรวมข้อมูลปริมาณการจราจรบนทางหลวงศึกษาสภาพปัญหาการจราจรบนเส้นทาง

โครงการและวิเคราะห์ระดับการให้บริการโครงข่ายถนนซึ ่งประกอบไปด้วยการดำเนินงาน

ที่เกี่ยวข้องดังนี้

 -การวิเคราะห์สภาพการจราจรถนนสายหลักที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ไทยพม่าและลาวผ่านจังหวัดเชียงรายเมื่อเปิดการค้าเสรี

 -การวิเคราะห์การวางผังเมืองการออกแบบถนนและระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลนคร

เชียงราย

 -การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการขยายตัวของ

ชุมชนเมือง

ดังนั ้นจะเห็นได้ว่าเครือข่ายเมืองในภูมิภาคเอเชียเพื ่อรับมือกับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับความร่วมมือและการเข้าร่วมจากภาคีหลักที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

มากมายซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมให้เมืองมีศักยภาพและความพร้อมในการรับมือกับ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศซ่ึงกิจกรรมต่างท่ีเกิดข้ึนจากเครือข่ายน้ี
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ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วยงานที่ตระหนักและเห็นความสำคัญของ

โครงการว่าสามารถช่วยให้ประชาชนในพื้นที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในอนาคตได ้อย ่างเหมาะสมโดยได ้ร ่วมก ันกำหนดยุทธศาสตร ์ว ่าด ้วยผลกระทบจาก

การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองเชียงรายและร่วมกันเสนอโครงการต่างๆที ่เป็น

ประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชนในเมืองเชียงรายในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศซึ่งมีแผนงานและการดำเนินงานจัดทำในหลายมิติแบบครบวงจรอย่างบูรณาการในทุก

บริบทของการพัฒนาพื้นที่เมืองเชียงราย

 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด45000

    โทรศัพท์043-511-222โทรสาร043-513-394

 ประชากร 35,347คน(ชาย16,777คนหญิง18,570คน)

 พื้นที่  11.63ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน20ชุมชน)

 รายได้  160,992,481.27บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 202,670,723.00บาท

คณะผู้บริหาร 

 1.นายบรรจงโฆษิตจิรนันท์  นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

 2. นางสาวฐิติพรเชี่ยวพัทธยากร ประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

 3. นายสุเวชชัยทองดี  ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 16คน

 หญิง 2คน



รางวัลพระปกเกล้าทองคำ’ 57 

�0

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ’ 57 

�1

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ยึดหลักการทำงานแบบมีส่วนร่วมทั้งจากเจ้าหน้าที่ภายในเทศบาล

รวมถึงประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาร่วมกันทำให้เกิดภาคีเครือข่ายการทำงาน

จากทุกภาคส่วนทุกระดับที่ร่วมกันคิดร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทำให้ปัจจุบันภาคีเครือข่ายใน

พื้นที่เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีความเข้มแข็งและหลากหลายเช่นเครือข่ายสุขภาพเครือข่าย

ประชาชนเครือข่ายกลุ่มอาชีพเครือข่ายการศึกษาเครือข่ายสวัสดิการทุกเครือข่ายมีสมาชิกจาก

ภาครัฐเอกชนและประชาสังคมมีการกำหนดโครงสร้างและการบริหารจัดการของเครือข่ายที่

ชัดเจนอีกทั้งยังมีการประสานเครือข่ายสามารถช่วยแก้ไขและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็น

องค์รวมและมีความเป็นเอกภาพอันจะนำไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที ่เป็นเลิศที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ   

ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ของ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้แก่ 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมือง – กำแพงเมือง เพื่อคุณภาพชีวิต 
ชาวร้อยเอ็ด 

จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมาแต่โบราณลักษณะที่คงเหลือและมองเห็นได้จนถึงปัจจุบันคือแนว

คลองน้ำรอบเมืองและกำแพงเมืองรอบตัวเมืองแต่เนื่องจากปัจจุบันเมืองมีความเจริญขึ้นทำให้

ประชาชนในชนบทซึ่งมีฐานะยากจนอพยพเข้ามาหางานทำในเมืองมากขึ้นเกิดการสร้างชุมชนเมือง

ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วและไม่มีแบบแผนเกิดปัญหาการรุกล้ำคูเมือง–กำแพงเมืองก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่โบราณสถานและเกิดชุมชนแออัดที่มีความหนาแน่นทรุดโทรมและขาดการพัฒนา

เกิดความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้และปัญหาความยากจนที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งความไม่เท่า

เทียมในการเข้าถึงบริการพื้นฐานทำให้ประชาชนที่ยากจนที่อพยพเข้าเมืองไม่สามารถมีที่อยู่อาศัยที่

มั ่นคงและถูกต้องตามกฎหมายโอกาสสร้างความมั่นคงในการตั้งถิ ่นฐานและการมีชีวิตของ

ครอบครัวเป็นไปตามยถากรรมทำให้เกิดปัญหาคุณภาพชีวิตต่ำ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ร่วมกับการเคหะแห่งชาติสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดสถาบันพัฒนา

องค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)และธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ดจัดตั้งโครงการย้ายชุมชน/จัดหาที่อยู่

ใหม่ให้ผู้บุกรุกคูเมือง-กำแพงเมืองร้อยเอ็ดและที่สาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใน

ชุมชนให้ดีขึ้นและปรับคืนสภาพคูเมือง–กำแพงเมืองซึ่งเป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัด

ร้อยเอ็ดที่เสื่อมโทรมให้กลับมาเป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงเป็นพื้นที่สีเขียวในเขต

เทศบาล

ในการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมือง–กำแพงเมืองเทศบาลดำเนินงานที่ท้าทาย

อย่างยิ ่งคือการย้ายชุมชนได้เริ ่มดำเนินการตั ้งแต่ปีพ.ศ.2536–2539คณะดำเนินงาน

ได้พยายามที่จะย้ายประชาชนผู้บุกรุกคูเมือง–กำแพงเมืองไปอยู่ในพื้นที่แห่งใหม่แต่ไม่ได้รับการ

ยอมรับจากประชาชนผู้บุกรุกโดยมีเหตุผลว่าที่ดินที่จะให้ไปอยู่ไกลเกินไปไม่สามารถเข้ามา

ประกอบอาชีพในเมืองได้อย่างสะดวกทำให้ต้องระงับการดำเนินการไป

ต่อมาเมื ่อปีพ.ศ.2542ได้มีการแต่งตั ้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกคูเมือง–

กำแพงเมืองร้อยเอ็ดขึ้นและทำการสำรวจข้อมูลผู้บุกรุกซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น250ครัวเรือนโดยได้

จัดประชาคมเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันจากนั้นคณะอนุกรรมการ

จัดหาพื้นที่รองรับประชาชนได้ดำเนินการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะรองรับประชาชนผู้บุกรุกคือ

บริเวณโรงต้มสุราเก่าซึ่งเป็นที่ราชพัสดุพื้นที่23ไร่เศษอยู่เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดโดยพื้นที่

นั้นมีที่ตั้งอยู่ไม่ไกลเมืองประชาชนผู้ย้ายไปสามารถเข้ามาประกอบอาชีพในเมืองได้สะดวกและ

ขนาดที่ดินมีความเหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนผู้บุกรุกและสามารถดำเนินการขยายระบบ

สาธารณูปโภคคือไฟฟ้าและน้ำประปาได้ทันที

ในพื้นที่ใหม่ได้มีการจัดระบบการบริหารที่อยู่อาศัยโดยที่ดินทั้งหมด23ไร่เศษแบ่งออก

เป็นพื ้นที ่ปลูกสร้างบ้าน250แปลงๆละ21ตารางวาส่วนที ่เหลือจัดให้เป็นศูนย์บริการ
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สาธารณสุขชุมชนอาคารเอนกประสงค์สนามเด็กเล่นสวนสาธารณะที่โล่งสาธารณประโยชน์และ

บ่อบำบัดน้ำเสีย

การจัดการด้านการปกครองได้จัดตั้งเป็นชุมชนใหม่ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดอีกชุมชนหนึ่ง

มีการบริหารภายในโดยคณะกรรมการชุมชนทำหน้าที่บริหารการเงินเพื่อสร้าง–ชำระค่าปลูกสร้าง

บ้านในรูปแบบสหกรณ์เป็นผู้ทำนิติกรรมสัญญากับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือแหล่งเงินทุน

เสริมแหล่งอื ่นๆในการกู ้และชำระเงินประชาชนผู้อยู ่อาศัยมีสิทธิครอบครองและตกทอดสู่

บุตรหลานได้แต่ไม่สามารถขายสิทธิการครอบครอง

การดำเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมือง–กำแพงเมืองก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อ

ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดหลายประการได้แก่

 1. เกิดการพัฒนาความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัดที่สามารถแก้ปัญหา

การอยู่อาศัยได้ตรงจุดตรงกับความต้องการของชุมชนซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการอยู่

อาศัยของครัวเรือนได้คิดเป็นประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับประโยชน์รวม581คน

 2. เกิดแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยอย่างเป็นระบบซึ่งจะทำให้เกิดการ

แก้ไขปัญหาที ่ตรงกับความต้องการโดยการใช้ทรัพยากรท้องถิ ่นได้คุ ้มค่าเป็น

ประโยชน์สูงสุดภายใต้การร่วมคิดร่วมทำร่วมแรงและร่วมใจระหว่างเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ดประชาชนในพื้นที่หน่วยงานของรัฐและเอกชนประสานกันพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจสังคมต่อไป

 3.เกิดรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาคนจนในเมืองโดยให้คนจนสามารถมีความมั่นคง

มีสิทธิการอยู่อาศัยสามารถมีชีวิตอย่างมีสถานภาพและมีศักดิ์ศรีและเนื่องจากการ

แก้ไขปัญหาความมั่นคงการอยู่อาศัยนี้จะดำเนินการพร้อมกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

สังคมสวัสดิการและสิ่งแวดล้อมของชุมชนทำให้เกิดรูปธรรมการแก้ไขปัญหาคนจน

ที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับโครงสร้างปัญหาอย่างแท้จริง

 4.ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ตระหนักในคุณค่าและ

ความสำคัญของโบราณสถานรวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ที่เป็นโบราณสถาน

คูเมือง–กำแพงเมืองให้คงสภาพไว้แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด

และเป็นแหล่งท่องเที่ยว

 5.พื ้นที ่ริมคลองคูเมือง–กำแพงเมืองที ่เป็นแหล่งเสื ่อมโทรมในเขตเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ดมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน

ประชาชนทั่วไปได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทำให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเมืองน่าอยู่น่า

อาศัยประชาชนมีความสุข

 6.สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนทั ้งภาครัฐและเอกชนในการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมือง–กำแพงเมืองให้มีความสวยงามเพื่อคุณภาพชีวิตที่ขึ้นของ

ชาวร้อยเอ็ด

ในปัจจุบันโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมือง–กำแพงเมืองอยูมีสมาชิกครัวเรือนที่เข้าไป

ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในโครงการแล้ว166หลังคาเรือนคงเหลือ84หลังคาเรือนและเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ดยังคงดำเนินโครงการต่อไปจนกว่าครัวเรือนทั ้งหมดมีที ่อยู ่อาศัยอย่างมั ่นคงและ

การปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมือง–กำแพงเมืองจะเสร็จสมบูรณ์สมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่า

ภาคภูมิใจของชาวเมืองร้อยเอ็ด

ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดฯ 

ปัจจุบันการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งด้วยภัยธรรมชาติที่เกิด

ขึ้นอย่างต่อเนื่องและภัยอื่นๆที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทที่สำคัญในการจัดการสาธารณภัยต่างๆแต่ปัญหาที่สำคัญต่อภารกิจการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งคือการขาดเครื่องมือ

อุปกรณ์รวมถึงบุคลากรในการจัดการสาธารณภัยดังนั้นเพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะด้าน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันมีประสิทธิภาพจึงมีการพัฒนาระบบ

รูปแบบการบริหารจัดการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการจัด

กลุ่มพื้นที่บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ที่ได้รับร่วมกัน

คือการที่ประชาชนภายในเขตพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลานจึงได้ร่วมกันลงนาม“บันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ

ด้านบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ZONE01จังหวัดร้อยเอ็ดพ.ศ.

2550”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสาธารณะด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกัน
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ได้แก่การป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยอุทกภัยหรือวาตภัยภัยแล้งภัยที่เกิดเหตุสารเคมีและวัตถุ

อันตรายรั่วไหลรวมถึงสาธารณภัยอื่นๆโดยจัดกลุ่มพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่

บริการรวม89.58ตารางกิโลเมตรและจัดตั้งเป็นศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ

มีระบบการบริหารและการจัดการที่ชัดเจน

การดำเนินงานของเครือข่ายฯเป็นที่ประจักษ์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นจึงมี

องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่นซึ่งมีพื้นที่ใกล้เคียงกันได้ขอเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกรวมเป็น

5แห่งและได้มีการลงนาม“บันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทำบริการสาธารณะด้านบรรเทาสาธารณภัย

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ZONE01จังหวัดร้อยเอ็ดพ.ศ.2554”ทำให้มีพื้นที่

บริการรวมทั้งสิ้น114.58ตารางกิโลเมตรครอบคลุม20ชุมชน71หมู่บ้าน

ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดฯมีการดำเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายร่วมกันดังนี้

 1.จัดทำแผนการดำเนินงาน/แผนปฏิบัติการของศนูย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ

ประจำปีงบประมาณ2556เพื่อเป็นตัวกำหนดขอบเขตและรายละเอียดกิจกรรมที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีสมาชิกเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องร่วมกันดำเนินการ

 2.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งเพื่อใช้ใน

การดำเนินงานตามแผนการการดำเนินงานของศนูย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ

ประจำปีงบประมาณ2556

 3.จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ประจำศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ

 4.ดำเนินงานตามแผนโครงการ/กิจกรรมเช่น

 = โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำ

ศูนย์ความร่วมมือสมาชิกอปพร.และประชาชนที่ร่วมฝึกซ้อมเกิดความรู้

ความชำนาญในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื ่อเกิดเหตุการณ์จริงและ

เป็นการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

 = โครงการฝึกอบรมทบทวนอปพร.เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือนที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วได้รับความรู้นโยบายและประสบการณ์

ใหม่ๆให้ทันต่อเหตุการณ์สาธารณภัยในปัจจุบันอีกทั้งสามารถช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยได้ถูกต้องตามหลักวิชาการมากยิ่งขึ้น

 = การฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเป็นการ

พัฒนาบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีทักษะและพื้นฐานที่จำเป็น

ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์

ต่างๆที ่จำเป็นทำให้เกิดการเรียนรู ้ทั ้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและ

การทำงานเป็นทีมอันจะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที

 = การตรวจประเมินความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมี

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหน่วยงานภาครัฐ

เอกชนและตัวแทนประชาชนมีการติดตามสรุปรายงานผลพร้อมทั ้ง

หาแนวทางแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมาตรฐานการบริการด้านการป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัย

 = การติดตามและประเมินผลการการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือฯโดย

กำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ

เป็นประจำทุกเดือนเป็นการประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง5แห่งมีการสรุปและ

ประเมินกิจรรม/โครงการที่ได้ดำเนินการรวมถึงการวางแผนการดำเนินงาน

โดยเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งเกิดการมีส่วนร่วมมีการ

หารือแนวทางการปฏิบัติงานเสนอความคิดเห็นระดมความคิดเพื่อจัดทำ

โครงการต่างๆการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีรวมถึงการเสนอข้อเสนอ

แนะปัญหาและอุปสรรคเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์ความ

ร่วมมือฯ

 = การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ

ทุก4เดือนเพื่อการวินิจฉัยลงมติในเรื่องที่สำคัญตลอดจนการมอบนโยบาย

และการติดตามและประเมินผลเพื ่อแก้ไขปัญหาการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยฯและพัฒนาการดำเนินงานร่วมกันให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 = การประชุมใหญ่ประจำปีเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือฯ

ในรอบปีที่ผ่านมาได้แก่การสรุปผลการดำเนินงานด้านงบการเงินสรุปผล
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การดำเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมการสรุปสถิติการเกิดสาธารณภัยรวมถึง

ทิศทางแนวทางการต่อยอดการพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป

 = การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีโดยจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ความร่วมมือด้านฯสภา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่เป็นภาคีสมาชิกท้องถิ ่นจังหวัดและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและประชาสัมพันธ์ผลดำเนินงานของศูนย์ความ

ร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ

ผลจากการดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดฯ

ก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายประการได้แก่

 1.เกิดการพัฒนาศักยภาพในการจัดการภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 2.เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านสนธิทรัพยากรร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นยาน

พาหนะเครื ่องมือและอุปกรณ์ในการจัดการสาธารณภัยเกิดความคุ ้มค่าและ

มีประสิทธิผลและเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดเล็กตลอดจนลดภาระการบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณมีความ

ประหยัดและคุ้มค่าต่องบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากภาคีสมาชิก

 3.เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันสาธารณภัยในพื้นที่แต่ละแห่ง

 4.เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนในท้องถิ่นในการให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยที่รวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรม

 5.เกิดกระบวนการปฏิบัต ิงานที ่ด ีสำหรับเจ้าหน้าที ่ เก ิดการแลกเปลี ่ยนความรู ้

ประสบการณ์ที่หลากหลายและเกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม

 6.ประชาชนภายในเขตพื้นที่บริการมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 7.เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านกรอบเวลาการให้บริการความรวดเร็วในการให้บริการ

 8.เป็นโครงการนำร่องให้กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นมีแนวคิดร่วมกันจัดการ

ด้านสาธารณภัย

 9.เกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการตอบสนองต่อปัญหาและการแก้ไขปัญหาได้ทันต่อความ

ต้องการของประชาชนและการคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในเขตพื้นที่

รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบ  
การศึกษา (เด็กเร่ร่อน) ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

หนึ ่งในปัญหาสำคัญของสถานการณ์เด็กและเยาวชนไทยที ่กำลังเผชิญคือจำนวน

“เด็กนอกห้องเรียน”หรือเด็กวัยเรียนที่หายไปจากระบบการศึกษาซึ่งเด็กและเยาวชนที่เลิกเรียน

กลางคันหรือหลุดออกไปจากระบบการศึกษาจะมีอนาคตที่น่าเป็นห่วงทั้งปัญหาส่วนบุคคลและ

ภาระทางสังคมในภาพรวมที ่เห็นชัดเจนคือคุณภาพแรงงานไทยโดยผลการสำรวจของ

สำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าประชากรไทยวัยแรงงานจบการศึกษาต่ำกว่าระดับประถมศึกษา

ส่งผลให้แรงงานไทยมีระดับผลิตภาพต่ำนอกจากนี้ยังมีผลกระทบด้านอื่นๆลุกลามไปถึงสังคม

ยิ่งไปกว่านั้นผลที่เกิดชัดเจนและตรงไปตรงมาที่สุดคือคุณภาพชีวิตของตัวเยาวชนที่ไม่มีโอกาส

ได้รับการศึกษานั้นเองเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจตาม

กฎหมายในการจัดบริการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที ่โดยเฉพาะกลุ ่ม

ประชากรสำคัญได้แก่เด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสได้ดำเนินการจัดระบบ

สนับสนุนและการบริการต่างๆสำหรับประชากรดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมแต่เนื่องจากยังมีอีก

หลายครอบครัวที่มีพื้นฐานฐานะที่ยากจนทำให้ประชาชนในพื้นที่ใช้เวลาส่วนมากในการประกอบ

อาชีพทำมาหากินไม่มีเวลาที่จะอบรมลูกหลานและส่วนใหญ่ไม่มีค่านิยมในการส่งเสริมลูกหลาน

ให้เรียนหนังสือเพราะไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งลูกหลานเล่าเรียนจากการสำรวจปัญหาในเขต

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจำนวน20ชุมชนมีประชากรทั้งสิ ้น33,360คนมีเด็กและเยาวชน

ช่วงอายุระหว่าง15–18ปีจำนวนกว่า2,000คนพบว่าเด็กและเยาวชนที่หลุดออกนอกระบบ

การศึกษามีจำนวนกว่า400คนคิดเป็นร้อยละ10ของประชากรทั้งหมดซึ่งนับว่าเป็นตัวเลข

ที่น่าเป็นห่วง

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา(เด็กเร่ร่อน)ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เพื ่อส่งเสริมและพัฒนาทั ้งทางด้านจิตใจอารมณ์ปลูกจิตสำนึกและฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ

ให้สามารถประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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ให้ดีขึ้นสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาไม่เป็นปัญหาของสังคมอีกต่อไปรวมทั้งเป็นการเสริม

สร้างศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนต่อไป

ในปี2553–2555ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้เริ่มดำเนินโครงการส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดรุ ่นที่1

จำนวน30คนโดยการจัดกิจกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่

เด็กและเยาวชนตามความถนัดได้แก่ด้านช่างเครื่องยนต์ด้านการประกอบอาหารและทำขนม

ด้านช่างตัดผมเสริมสวยด้านการนวดแผนไทยโดยเยาวชนผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับวุฒิบัตร

รับรองจากวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดและเทศบาลได้ส่งเข้ารับการฝึกงานสร้างเสริมประสบการณ์

กับสถานประกอบการที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ประสานขอความร่วมมือเพื่อให้กลุ่มผู้เข้ารับการ

อบรมเกิดการเรียนรู้มีแนวคิดในการประกอบอาชีพและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพต่างๆได้

ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้หรือสามารถกลับเข้าสู่

ระบบการศึกษาได้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

ในปี2556หลังจากการดำเนินโครงการในรุ่นที่1เสร็จสิ้นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้จัด

กิจกรรมเยี่ยมบ้านสานสายใยชาวต้นกล้าสาเกตเพื่อติดตามและประเมินผลความสำเร็จในการ

ดำเนินโครงการโดยทีมพี่เลี้ยงเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดยังคงติดตามและดูแลคอยให้คำปรึกษา

และให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งประเมินผลการดำเนิน

โครงการฯเพื่อวางแผนการดำเนินงานในรุ่นที่2ซึ่งจากการติดตามและประเมินผลเด็กและเยาวชน

ที่ร่วมโครงการสรุปผลได้ดังนี้

 = กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาจำนวน8คน

 = มีกิจการเป็นของตนเองจำนวน2คน

 = ทำงานรับจ้างจำนวน8คน

 = ช่วยงานครอบครัวจำนวน3คน

 = กลับภูมิสำเนาเดิม2คน

 = ไม่สามารถติดต่อได้จำนวน3คน

ทั้งนี้ในปี2557เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้จัดทำโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิมโดยมี

ความมุ่งหมายที่จะขยายความช่วยเหลือในลักษณะดังกล่าวแก่เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาให้

มากที่สุดและมุ่งที่จะขยายผลในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่หลุดจาก

ระบบการศึกษาสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้หรือสามารถประกอบอาชีพเพื่อดำรงชีวิตอยู่

ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ดเด็กและเยาวชนผู้ปกครองและสถานประกอบการที่ร่วมโครงการโดยมีเป้าหมายคือ

เด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเข้าร่วมโครงการ

ดังกล่าวจำนวน20คนซึ ่งหลังจากเข้าร่วมโครงการและดำเนินกิจกรรมต่างๆตามแผน

การดำเนินงานที่วางไว้แล้วผู้เข้าร่วมโครงการสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือประกอบ

อาชีพต่างๆในสังคมโดยมีความเป็นอยู่ที ่ดีขึ ้นและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุขต่อไป
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เทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลโนนพลวงอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร62170

    โทรศัพท์055-769-411โทรสาร055-769-295

 ประชากร 4,431คน(ชาย2,190คนหญิง2,271คน)

 พื้นที่  8.5ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน6ชุมชน)

 รายได้  48,518,209.36บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 24,749,699.50บาท

คณะผู้บริหาร 

 1. นายธำรงค์จันคง นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ

 2. นายรังสรรค์จูด้วง ประธานสภาเทศบาลตำบลลานกระบือ

 3. นายปณิธานไชยโยกาศ ปลัดเทศบาลตำบลลานกระบือ

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 10 คน

 หญิง 2 คน

เทศบาลตำบลลานกระบือ มีหลักในการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่โดยยึดแนวทางการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาในทุกมิติเพราะเห็นว่าการดำเนินงานต่างๆโดยเฉพาะ

ในบริบทสังคมปัจจุบันที่มีปัญหาและความท้าทายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมากดังนั้น

การทำงานพัฒนาโดยเพียงลำพังไม่อาจประสบผลสำเร็จได้จึงมีความจำเป็นต้องอาศัยการมี

ส่วนร่วมการพัฒนาจากภาคประชาชนภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

ทั้งนี้ในการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือต่างๆจะเข้ามามีบทบาทตั้งแต่การรับ

ฟังความคิดเห็นการร่วมกันวางแผนการร่วมกันพัฒนาการร่วมรับผลประโยชน์เพื่อที่จะสร้าง

ชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักยภาพต่อไปซึ่งการจะบริหารงานให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์นอกจากการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วนแล้วเทศบาล

ตำบลลานกระบือยังเน้นการดำเนินงานที ่ย ึดหลักการบริหารงานแบบธรรมภิบาล (Good

Governance)ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดปฏิบัติงานภายใต้

กรอบของกฎหมายมิใช่ตามอำเภอใจหรือตามอำนาจบุคคลยึดหลักคุณธรรมในการดำเนินงาน

โดยมีการปฏิบัติต่อประชาชนกลุ่มองค์กรอย่างเท่าเทียมกันเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต

จริงใจขยันอดทนมีระเบียบวินัยเทศบาลดำเนินงานโครงการต่างๆด้วยความโปร่งใสมีการให้

ภาคประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นคณะกรรมการในการพัฒนาและตรวจสอบ

การดำเนินงานของเทศบาลได้อย่างสะดวก
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เทศบาลตำบลลานกระบือมุ่งมั่นที่จะแสวงหาแนวทางใหม่ๆเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน

หน่วยงานองค์กรต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง

หลักความรับผิดชอบต่อประชาชนและสังคมคำนึงถึงผลกระทบและประชาชนได้รับประโยชน์เป็น

หลักและที่สำคัญยังเน้นหลักความคุ้มค่าเพื่อการทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดเป็นสำคัญ

สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที ่เป็นเลิศที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ   

ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ของ เทศบาลตำบลลานกระบือ  ได้แก่ 

โครงการบูรณาการสร้างต้นกล้าลานกระบือ 

ด้วยบริบทพื้นที่ของเทศบาลตำบลลานกระบือเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์สามารถประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งขุดเจาะน้ำมันดิบอีกแห่งหนึ่งของประเทศ

ไทยด้วยซึ่งจากบริบทความพร้อมของพื้นที่และความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าว

ได้ส่งผลให้ประชากรที่อื่นอพยพเข้ามาประกอบอาชีพในพื้นที่เพิ่มขึ้นมีการพัฒนาทั้งด้านบวกและ

ด้านลบตามมาเทศบาลตำบลลากระบือตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความตั้งใจในการพัฒนา

พื้นที่ของเทศบาลให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นจึงได้

กำหนดแนวทางการพัฒนาโดยยึดหลักการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื ้นที ่โดยใช้หลักการ

มีส่วนร่วมโดยเครือข่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการวางแผนและแก้ไขปัญหาด้วยการบูรณาการทั้ง

ทรัพยากรบุคลากรงบประมาณและวิธีการองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆที ่มีอยู ่ในพื ้นที ่และ

นอกพื้นที่มาร่วมพัฒนาขับเคลื่อนการทำงานพร้อมกันซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการ

ดำเนินงานเครือข่ายที่เป็นรูปธรรมและประสบผลสำเร็จ3เครือข่ายสำคัญดังนี้

 1. เครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนลานกระบือ 

 เป็นเครือข่ายที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนที่กำลังจะ

เลือนหายไปโดยการร่วมมือของเทศบาลตำบลลานกระบือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

อำเภอลานกระบือส่วนราชการในเขตอำเภอลานกระบือภาคเอกชนและประชาสังคมในการ

ร่วมกันสำรวจข้อมูลด้านวัฒนธรรมศิลปะประเพณีรวบรวมข้อมูลจัดตั้งเครือข่ายวัฒนธรรม

และมีการนำเครือข่ายไปสู่การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม

 2. เครือข่ายผู้สูงอายุ 

 เป็นเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้นปัญหาด้าน

สุขภาพผู้สูงอายุการไม่ได้รับการดูแลจากบุตรหลานและการได้รับสิทธิสวัสดิการสังคมที่ยังไม่

เพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุโดยมีการดำเนินงานร่วมกันในการดูแลผู้สูงอายุประกอบ

ด้วยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขชมรมกลุ่มสตรีชมรมกลุ่มอาชีพกองทุนสวัสดิการชุมชน

มีการประสานการทำงานร่วมกับชมรมผู้สูงอายุระหว่างอำเภอประกอบด้วยชมรมผู้สูงวัยเทศบาล

ตำบลช่องลมชมรมผู้สูงวัยเทศบาลตำบลพรานกระต่ายชมรมผู้สูงวัยเทศบาลตำบลปากดง

ชมรมผูส้งูวัยเทศบาลตำบลขาณวุรลักษบรีุชมรมผูส้งูวัยเทศบาลตำบลสลกบาตรและมีหน่วยงาน

ร่วมดำเนินงานประกอบด้วยโรงพยาบาลลานกระบือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานกระบือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลลานกระบือและมีภาคเอกชนคือ

บริษัทปตท.สผ.สยามจำกัดที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่าย

อีกส่วนหนึ่งด้วยมีการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมโดยชมรมผู้สูงวัยเทศบาลตำบล

ลานกระบือรวมกลุ่มกันเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจร่วมกันมีสถานที่นัดพบกันเพื่อร่วมทำ

กิจกรรมต่างๆที่อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาณเทศบาลตำบลลานกระบือ

โดยผู้สูงวัยจะร่วมทำกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระพูดคุยออกกำลังกายร้องเพลงรำกลองยาวร่วม

กันในวันอังคารณที่ทำการชมรมและมีหน่วยงานเครือข่ายมาร่วมดำเนินกิจกรรมร่วมด้วย

มากมาย

 3. เครือข่ายการบริหารจัดการขยะ 

 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลลานกระบือกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ ่นในเขตอำเภอลานกระบือ4แห่งในการร่วมมือด้านบริหารและแก้ไขปัญหาขยะ

อย่างครบวงจรไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มตั้งแต่การร่วมมือกันจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง

(ในครัวเรือน)จนถึงการจัดการขยะปลายทาง(สถานที ่บำบัดขยะ)โดยมีหน่วยงานต่างๆ

ร่วมสนับสนุนร่วมดำเนินกิจกรรมจากภาคส่วนราชการประกอบด้วยโรงเรียนอนุบาลลานกระบือ

โรงเรียนลานกระบือวิทยาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานกระบือโรงพยาบาลลากระบือและ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรในส่วนของภาคประชาสังคมซ่ึงประกอบด้วยวัดแก้วสริุย์ฉาย

เครือข่ายผู้สูงอายุชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพชมรมพ่อค้าแม่ค้าชมรมตลาดสด
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ผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่นเป็นต้นนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนคือบริษัท

ปตท.สผ.สยามจำกัดเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรอีกส่วนหนึ่งด้วย

จากการดำเนินงานพัฒนาพื้นที ่ในรูปเครือข่ายทั้ง 3 เครือข่ายที่กล่าวมาได้ดำเนิน

โครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมประสบผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาตรงความต้องการของ

ประชาชนและมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์เทศบาล

ตำบลลานกระบือจึงได้ประสานงานกับเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและ

ภาคประชาชนร่วมประชุมกำหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลให้ไปสู่เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนทั้งนี้

การที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นั้นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งของการพัฒนา คือ เด็กและ

เยาวชนเนื่องจากเด็กและเยาวชนจะเป็นผู้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาและจะเป็นผู้สานต่อ

งานด้านการพัฒนาต่อจากผู ้ใหญ่ในวันนี ้ดังนั ้นเครือข่ายต่างๆจึงได้ร่วมกันกำหนดจัดทำ

โครงการบูรณาการสร้างต้นกล้าลานกระบือขึ้นเพื่อสร้างฐานการพัฒนาเทศบาลให้มั่นคงเข้มแข็ง

และเป็นพลังในการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปซึ่งในโครงการดังกล่าวได้ระดมเครือข่ายสำคัญเข้ามา

ร่วมดำเนินการกับภาคส่วนต่างๆประกอบด้วย

 = เครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนลานกระบือ

 = เครือข่ายผู้สูงอายุ

 = เครือข่ายการบริหารจัดการขยะ

 = องค์กรที่ร่วมดำเนินโครงการประกอบด้วย

 -วัดแก้วสุริย์ฉาย

 -กองทุนสวัสดิการชุมชนลานกระบือ

 -สถานีตำรวจภูธรลานกระบือ

 -สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานกระบือ

 -โรงพยาบาลลานกระบือ

 -สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร

 -ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลลานกระบือ

 -สถานศึกษาในเขตอำเภอลานกระบือ

 -มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 -ชมรมฟุตบอลพี่น้องสัมพันธ์อำเภอลานกระบือ

 -โรงเรียนในเขตอำเภอลานกระบือ

ทั้งนี้แนวทางการทำงานของเครือข่ายตามโครงการจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ

และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลลานกระบือและเชื่อมโยงกับบทบาทหน้าที่ของแต่ละ

หน่วยงานกลุ่มองค์กรที่ร่วมดำเนินการซึ่งมีการแบ่งภารกิจงานออกเป็น3ด้านได้แก่

1.	 ด้านส่งเสริมสุขภาพ	มีหน้าที่รับผิดชอบให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

และจิตใจที่ดีปฏิบัติตามระเบียบวินัยของสังคมซึ่งกลุ่มองค์กรหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานกระบือคณะกรรมการ

สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลลานกระบือสถานีตำรวจภูธรลานกระบือชมรมฟุตบอลพี่น้อง

สัมพันธ์อำเภอลานกระบือชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลลานกระบือ

2.	 ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียม	ประเพณีท้องถิ่น		มีหน้าที่รับผิดชอบให้เด็ก

และเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นซึ่งกลุ่มองค์กร

หน่วยงานที ่ร ับผิดชอบประกอบด้วยเครือข่ายวัฒนธรรมลานกระบือวัดแก้วสุริย์ฉาย

ปราชญ์ชาวบ้านเครือข่ายผู ้สูงอายุเทศบาลตำบลลานกระบือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

กำแพงเพชร

3.	 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	มีหน้าที่ในการสร้างเด็กและ

เยาวชนให้มีจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้

ทรัพยากรให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดรับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลลานกระบือคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลลานกระบือเครือข่าย

บริหารจัดการขยะมูลฝอยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร

ในการดำเนินการทั้ง3ด้านที่กล่าวมาเทศบาลตำบลลานกระบือได้กำหนดให้มีการ

ติดตามผลการดำเนินงานโดยเป็นหน้าที่ของเครือข่ายซึ่งจะจัดให้มีการสรุปผลงานแต่ละด้าน

นำเสนอข้อมูลปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานแต่ละด้านของเครือข่ายปีละ2ครั้งคือในช่วงก่อน

เปิดภาคเรียนที ่1และภาคเรียนที ่2เพื ่อนำข้อมูลมาวางแผนในการส่งเสริมและพัฒนา

โครงการบูรณาการสร้างต้นกล้าลานกระบือให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้นนอกจากนี้เมื่อดำเนิน

โครงการบูรณาการสร้างต้นกล้าลานกระบือเรียบร้อยแล้วจะมีการประเมินผลกิจกรรมโดย
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แยกเป็น1)การประเมินผลตามกิจกรรมที่จัดเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากหลักสูตรที่สำนักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)และสำนักประสานและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นกำหนดโดย

การสังเกตและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและ2)การประเมินผลทางวิชาการตามแบบที ่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)กำหนดซึ่งเมื ่อดำเนินการประเมินผล

เรียบร้อยแล้วจะนำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานของเครือข่ายต่อไป

จากการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการดำเนินงานเครือข่ายเป็น3ด้านส่งผลให้มีการ

ดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้

1.	ด้านการส่งเสริมสุขภาพ	ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆอาทิ

 (1) การสร้างกระบวนการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ต่อการใช้จราจรของเด็กและ

เยาวชน

 (2) สร้างให้เด็กได้ศึกษาวิธีการทำขนมไทยที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

 (3) จัดกิจกรรมการเลี้ยงดูบุตรหลานให้ถูกวิธี

 (4) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

2.	ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นประกอบไปด้วยกิจกรรม

ต่างๆอาทิ

 (1)การอนุรักษ์และสืบสานศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น

 (2)จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์

 (3)จัดกิจกรรมให้เด็กได้มีโอกาสเข้าวัดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 (4)สร้างห้องเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนลานกระบือไว้ในโรงเรียน

3.	ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ

อาทิ

 (1) การดำเนินการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

 (2) การใช้พลังงานอย่างประหยัด

 (3) การจัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียนซึ่งรับผิดชอบโดยนักเรียนและครู

 (4) เชื่อมโยงการบริหารจัดการขยะจากขยะจากโรงเรียนไปสู่ผู้ปกครองและชุมชน

ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและพัฒนาให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่

ทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมแต่ละด้านที่กล่าวมาจะอาศัยเครือข่ายทั้ง3ที่เข้มแข็งของเทศ

บาลเป็นกำลังหลักร่วมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาหนุนเสริมซึ่งในปีที่ผ่านมากิจกรรมต่างๆ

นำไปสู ่ความสำเร ็จมากมายที ่ผลต่อสุขภาพและอนามัยขนบธรรมเนียมประเพณีและ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ในภาพรวม

สำหรับการต่อยอดการดำเนินงานเครือข่ายในอนาคตจากโครงการบูรณาการสร้างต้นกล้า

ลานกระบือนั้นเครือข่ายจะขยายผลการพัฒนาจากกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน

จำนวน415คนดำเนินการให้ครอบคลุมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตลานกระบือให้มีความ

เป็นเลิศด้านวิชาการด้านกีฬามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นคนดีและเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญา

วัฒนาธรรมท้องถิ่นและจะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น3ด้าน

ได้แก่

 = ด้านการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว

 = ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

 = ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี ้ทุกเครือข่ายหน่วยงานกลุ่มและองค์กรที่เกี ่ยวข้องจะเป็นหน่วยงานที่ปรึกษา

ร่วมวางแผนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานในส่วนตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตนเองส่วนใน

ภาพรวมใหญ่ที่เครือข่ายจะร่วมดำเนินการพัฒนาเทศบาลในอนาคตนั้นจะเป็นการพัฒนาเทศบาล

ให้เมืองที่น่าอยู่อย่างยังยืนตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพชีวิตการจัดการผังเมืองการดูแลสุขภาพ

อนามัยการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนา

จากพลังเครือข่ายองค์กรภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่เข้ามาร่วม

คิดร่วมวางแผนร่วมพัฒนาและร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน
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เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลปริกอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา90120

    โทรศัพท์074-298-300โทรสาร074-298-282

 ประชากร 6,415คน(ชาย3,124คนหญิง3,291คน)

 พื้นที่  4.8ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน7ชุมชน)

 รายได้  25,193,106.54บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 27,713,520บาท

คณะผู้บริหาร 

 1. นายสุริยายีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก

 2.นายอับดลรอซักหวันเต๊ะ ประธานสภาเทศบาลตำบลปริก

 3.นายญาณวุฒิเพทายพนากิจ ปลัดเทศบาลตำบลปริก

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 12 คน

 หญิง - คน

เทศบาลตำบลปริกพัฒนาท้องถิ ่นโดยใช้พื ้นที ่เป็นตัวตั ้งและบูรณาการทรัพยากร-

ธรรมชาติทรัพยากรบุคคลองค์ความรู้ทุนทางสังคมและงบประมาณหรือกล่าวได้ว่ามีการ

ระดมสมองระดมกำลังระดมทรัพยากรระดมทุนฯลฯจากทั้งหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นประชาชนและประชาสังคมซึ่งภาคส่วนต่างๆเหล่านี้เรียกว่าภาคีเครือข่ายของ

เทศบาลตำบลปริก

เนื่องจากเทศบาลตำบลปริกเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายย่อมนำไปสู่การ

พัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนกระบวนการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายของ

เทศบาลตำบลปริกจึงเกิดขึ้นจากการกระตุ้นให้ภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนและประชาสังคม

มองเห็นปัญหาร่วมกันกำหนดนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินงานร่วมกันรวมทั้งบูรณาการ

ทรัพยากรและร่วมกันดำเนินการโดยแบ่งบทบาทหน้าที่ของภาคีเครือข่ายแต่ละภาคส่วนในการ

ดำเนินงาน
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สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที ่เป็นเลิศที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ   

ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ของ เทศบาลตำบลปริก ได้แก่ 

โครงการชุมชนท้องถิ่นเศรษฐกิจพอเพียง 

เทศบาลตำบลปริกพัฒนาท้องถิ่นภายใต้วิสัยทัศน์“เศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยเรียงวิถีชุมชน	

คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา	ประชาสังคมสันติสุข”โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ ่นกระทั ่งก่อเกิดเป็นโครงการใหญ่(UmbrellaProject)ที ่มีชื ่อว่า

“โครงการชุมชนท้องถิ่นเศรษฐกิจพอเพียง”

“โครงการชุมชนท้องถิ่นเศรษฐกิจพอเพียง”ประกอบด้วยโครงการย่อยมากถึง9โครงการ

ได้แก่1)โครงการเทศบาลสีเขียว2)โครงการสร้างค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงานของพนักงาน

เทศบาลตำบลปริก3)โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน4)โครงการร่วมมือ

ร่วมใจคัดแยกขยะในชุมชน5)โครงการคลองสวยน้ำใส6)โครงการรักษ์ป่าสร้างคน84ตำบลวิถี

พอเพียง7)โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชนกลุ่มอาชีพและกลุ่มกิจกรรมต่างๆในชุมชน

8)โครงการฝึกอบรมอาชีพช่างไฟฟ้าและ9)โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลุ่มแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร(กล้วยทองม้วน)โครงการดังกล่าวนี้ครอบคลุมการพัฒนาท้องถิ่นในมิติเศรษฐกิจ

สังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย

ในการพัฒนาคือ“ก้าวหน้าสมดุลมั่นคงและยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง”

ทั้งนี้โครงการย่อยที่บรรจุรวมอยู่ใน“โครงการชุมชนท้องถิ่นเศรษฐกิจพอเพียง”เป็นการ

ผสมผสานโครงการของส่วนงานต่างๆภายในเทศบาลที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนำกลับมา

ดำเนินการและเริ่มดำเนินการใหม่เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นมีความเชื่อมโยงเป็นไป

ในทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมาย

ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนและประชาสังคมต่างเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนิน

“โครงการชุมชนท้องถิ่นเศรษฐกิจพอเพียง”โดยมีการประชุมหารือกันเพื่อบูรณาการแผนงาน/

โครงการของทุกภาคส่วนและแบ่งงานกันทำตามบทบาทของแต่ละภาคส่วนนอกจากนี้ยังมีการบูร

ณาการงบประมาณและทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานอาทิปตท.สนับสนุนงบประมาณบริษัท

เอกชนส่งพนักงานเข้าร่วมดำเนินงานและให้องค์ความรู้รวมทั้งประชาชนสมทบแรงกายในการ

ดำเนินงานฯลฯ

1. โครงการเทศบาลสีเขียว  

เทศบาลตำบลปริกมุ่งสู่การเป็นเทศบาลสีเขียว(GreenOffice)หรือสำนักงานที่เป็นมิตร

ต่อบุคลากรสิ ่งแวดล้อมและสังคมโดยมุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมบุคลากรในองค์กรให้ประหยัดพลังงานเทคนิคการประหยัด

พลังงานที่นำมาใช้ภายในเทศบาลได้แก่Reuse(การใช้ซ้ำจนกว่าจะใช้ไม่ได้),Recycle(การนำ

กลับมาใช้ใหม่),Refuse(การปฏิเสธการใช้พลังงานแบบสิ้นเปลือง),Repair(การนำกลับมา

ซ่อมแซมใหม่)และReduce(การลดการใช้ทรัพยากรให้ได้มากที่สุด)นอกจากการปรับเปลี่ยน

ทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานภายในเทศบาลแล้วเทศบาลตำบลปริกยังดำเนินกิจกรรม

เทศบาลคาร์บอนต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของคนในชุมชนให้ประหยัดพลังงาน

ด้วยเช่นเดียวกันโดยดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ4ประการได้แก่1)ยุทธศาสตร์เมือง

ไร้มลพิษมีการจัดกิจกรรมนำขยะมาแลกไข่ไก่2)ยุทธศาสตร์เมืองพิชิตพลังงานมีการรณรงค์ให้

ใช้จักรยานและส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน3)ยุทธศาสตร์

ภาคสวน
ที ่เกี่ยวของ

ประชาชน

องคกร
ทองถิ ่น

โครงสราง
พื ้นฐาน

เศรษฐกิจ
พอเพียง

การพัฒนาสังคม

คุณภาพชีวิต

การศึกษา

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม พื ้ นที ่ในเขต

เทศบาลตําบลปริก

การทํางานเชิงบูรณาการโดยใชพื ้นที ่เป็นตัวตั ้ง 

 การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลและการมีสวนรวม

 

 
 สําหรับนวัตกรรมและการดําเนินงานที่เปนเลิศที่สะทอนใหเห็นถึงความเปนเลิศ ดานการเสริมสราง

เครือขายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ของ เทศบาลตําบลปริก ไดแก 
 
โครงการชุมชนทองถิ่นเศรษฐกิจพอเพียง 

เทศบาลตําบลปริกพัฒนาทองถ่ินภายใตวิสัยทัศน “เศรษฐกิจพอเพียง รอยเรียงวิถีชุมชน คนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา ประชาสังคมสันติสุข” โดยไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
พัฒนาทองถ่ิน กระท่ังกอเกิดเปนโครงการใหญ (Umbrella Project) ท่ีมีช่ือวา “โครงการชุมชนทองถ่ิน
เศรษฐกิจพอเพียง” 

“โครงการชุมชนทองถ่ินเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบดวยโครงการยอยมากถึง 9 โครงการ ไดแก 1) 
โครงการเทศบาลสีเขียว 2) โครงการสรางคานิยมรวมในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบลปริก 3) 
โครงการฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยพลเรือน 4) โครงการรวมมือรวมใจคัดแยกขยะในชุมชน 5) 
โครงการคลองสวยน้ําใส 6) โครงการรักษปาสรางคน 84 ตําบลวิถีพอเพียง 7) โครงการพัฒนาศักยภาพ
กรรมการชุมชน กลุมอาชีพ และกลุมกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน 8)โครงการฝกอบรมอาชีพชางไฟฟา และ 9) 
โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(กลวยทองมวน) โครงการดังกลาวนี้
ครอบคลุมการพัฒนาทองถ่ินในมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรม โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือมุงไปสูเปาหมายในการพัฒนา คือ “กาวหนา สมดุล ม่ันคง และยั่งยืน พรอมรับการ
เปล่ียนแปลง” 
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เม ืองบร ิโภคอย่างย ั ่งย ืนม ีการส ่งเสร ิมการปลูกและบร ิโภคพืชผ ักปลอดสารพิษและ

4)ยุทธศาสตร์เมืองแห่งต้นไม้มีการรณรงค์ให้ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นทั้งนี้ในการดำเนินโครงการ

เทศบาลสีเขียวตลอดจนการขยายผลสู่โครงการเทศบาลคาร์บอนต่ำเทศบาลตำบลปริกได้ดำเนิน

งานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและประชาสังคมหลากหลายแห่งได้แก่สำนักงานสิ่งแวดล้อม

ภาคที่16,สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,เกษตรอำเภอ

สะเดา,เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนผลไม้,สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย,สถาบัน

สิ่งแวดล้อมไทยและDELGOSEA

2. โครงการสรา้งคา่นยิมรว่มในการปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาลตำบลปรกิ 

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลปริกมีเป้าประสงค์พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการ

ปฏิบัติงานควบคู ่ไปกับการเป็นผู ้ม ีคุณธรรมและจริยธรรมเพื ่อก่อให้เกิดการทำงานที ่ม ี

ประสิทธิผลสูงสุดกล่าวคือสามารถให้บริการประชาชนหรือตอบสนองความต้องการของประชาชน

ได้อย่างแท้จริงเทศบาลตำบลปริกจึงได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรสร้างค่านิยมร่วมในการ

ปฏิบัติงานให้แก่พนักงานเทศบาลและภาคีเครือข่ายการจัดอบรมครั้งนี้ไม่อาจสำเร็จลุล่วงได้หาก

เทศบาลตำบลปริกไม่มีภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานทั้งจากภาครัฐและประชาสังคมคือท้องถิ่น

อำเภอสะเดา,ท้องถิ่นจังหวัดสงขลากรรมการชุมชนกลุ่มแม่บ้านและอาสาสมัครพลเรือนทั้งนี้

ภายหลังจากการอบรมพนักงานเทศบาลได้รับความรู้,พัฒนาทักษะและความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน,พัฒนาการทำงานแบบบูรณาการ,พัฒนาการทำงานเป็นทีม,พัฒนาทัศนคติและได้รับ

การปลูกฝังจิตสำนึกให้ปฏิบัติหน้าที ่เพื ่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญโดยเสียสละ

ประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น

มากขึ้น

3. โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   

สาธารณภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งทั้งภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์สร้าง

ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มี

ประสิทธิภาพจำเป็นต้องอาศัยทักษะความรู้ความสามารถประสบการณ์และความร่วมมือจากทั้ง

หน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมโดยเฉพาะกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

(อปพร.)เทศบาลตำบลปริกจึงจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและการฝึกซ้อม

แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสะเดาและภาค

ราชการของตำบลKubangPasuของประเทศมาเลเซียจากการฝึกอบรมครั้งนี้ส่งผลให้สมาชิก

อปพร.เข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่และภารกิจของตนเองและมีประสบการณ์ในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยที่สำคัญเกิดการขยายเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จากเครือข่ายระดับตำบลสู่ระดับอำเภอโดยภาคีเครือข่ายประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอสะเดาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาอำเภอสะเดาและป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาตลอดจนเกิดการขยายภาคีเครือข่ายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

คือภาคราชการของตำบลKubangPasuประเทศมาเลเซียซึ่งทำให้การป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยครอบคลุมพื้นที่ในวงกว้างขึ้นและยกระดับการดำเนินงานด้านนี้ของเทศบาลตำบลปริก

สู่สากล

4. โครงการร่วมมือ ร่วมใจ คัดแยกขยะในชุมชน 

ปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลปริกทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเทศบาลตำบล

ปริกเล็งเห็นว่าแนวทางการจัดการขยะที่สำคัญประการหนึ่งคือการคัดแยกขยะโดยชุมชนและ

เพื่อให้ชุมชนเป็นกลไกหลักในการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะเทศบาลตำบลปริกจึงเริ่มดำเนิน

โครงการร่วมมือร่วมใจคัดแยกขยะในชุมชนโดยให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะแก่คนในชุมชน

เก็บถังขยะเดิมที่ชำรุดและมอบถังขยะใหม่ให้แก่ชุมชนพร้อมทั้งดำเนินการจัดประกวดหน้าบ้าน

น่ามองในทุกชุมชนควบคู ่กันไปทั ้งนี ้การดำเนินกิจกรรมต่างๆได้รับความร่วมมือจากภาคี

เครือข่ายเดิมและก่อให้เกิดภาคีเครือข่ายใหม่จากทั้งภาครัฐสถาบันการศึกษาและภาคประชา

สังคมคือสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่16มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยทักษิณและ

ประชาชนในทุกชุมชนภายหลังจากการดำเนินโครงการคนในชุมชนสามารถคัดแยกขยะในครัว

เรือนของตนเองได้ส่งผลให้ปริมาณขยะในพื้นที่ลดลงลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและ

สุขอนามัยของคนในพื้นที่พื้นที่มีความสะอาดมากขึ้นและชุมชนยังสามารถดำเนินการต่อยอดจาก

การคัดแยกขยะโดยเพิ่มมูลค่าให้แก่ขยะด้วยการทำปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพ

5. โครงการคลองสวย น้ำใส 

“คลองปริก”เป็นคลองสายหลักของเทศบาลตำบลปริกประชาชนใช้น้ำจากคลองนี ้

เพื ่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรมเนื ่องจากบริเวณริมคลองเป็นที ่ต ั ้งของโรงงาน

อุตสาหกรรมเทศบาลตำบลปริกและโรงงานอุตสาหกรรมต่างคำนึงถึงความเสี ่ยงต่อความ

เสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำจึงร่วมกันจัดทำโครงการคลองสวยน้ำใสเพื่อกระตุ้นรวมและปลูก



รางวัลพระปกเกล้าทองคำ’ 57 

11�

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ’ 57 

115

จิตสำนึกให้คนในชุมชนรักและรู้จักดูแลรักษาคลองปริกทั้งนี้กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย

การปรับภูมิทัศน์การปลูกต้นไม้การเก็บขยะการกำจัดวัชพืชบริเวณริมคลองการปรับปรุง

คุณภาพน้ำในคลองโดยการใส่น้ำหมักชีวภาพหรือEMBALLรวมทั้งมีการจัดทำเอกสารเผยแพร่

ความรู้และรณรงค์การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายหลังจากการดำเนินโครงการคนในชุมชนและ

โรงงานเห็นความสำคัญของคลองปริกและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มากขึ้นและผลที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน

เป็นรูปธรรมคือคลองปริกมีภูมิทัศน์ที่สวยงามมีต้นไม้และสัตว์น้ำกลายเป็นแหล่งทรัพยากร-

ธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างไรก็ตามการฟื้นฟูและอนุรักษ์คลองปริกคงไม่อาจสำเร็จได้

หากเทศบาลตำบลปริกและโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินงานเพียงลำพังภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมผนึกกำลังในการดำเนินงานครั้งนี้ได้แก่สำนักงาน

สิ่งแวดล้อมภาคที่16มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยทักษิณทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมสงขลาอำเภอสะเดาบริษัทเซฟสกินบริษัทบริดสโตนกรรมการชุมชนและกลุ่ม

อนุรักษ์คลองอู่ตะเภาภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการการทำงานและทรัพยากรที่ใช้ใน

การดำเนินงานโดยร่วมกันวางแผนการดำเนินงานก่อนเริ่มลงมือปฏิบติส่งผลให้เทศบาลตำบลปริก

ประหยัดงบประมาณได้ในส่วนหนึ่งและนำงบประมาณส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

ในเรื่องอื่น

6. โครงการรักษ์ป่าสร้างคน 84 ตำบลวิถีพอเพียง เทศบาลตำบลปริก  

บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน)ได้ดำเนินโครงการรักษ์ป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียง

เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่ทรงพระชมน์มายุ

ครบ84พรรษาร่วมกับชุมชนตำบลปริกโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคนและชุมชนให้

ดำเนินชีว ิตตามวิถ ีเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั ้งตระหนักถึงความสำคัญและดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเริ่มแรกคณะกรรมการชุมชนและครอบครัว

เป็นกลุ่มเป้าหมายนำร่องในการใช้ชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงต่อมาได้ขยายผลสู่เพื่อนบ้าน

ใกล้เคียงและชุมชนโดยภาพรวมชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นการ

ขับเคลื่อนการใช้ชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้รับการสนับสนุนจากปตท.และเทศบาลตำบล

ปริกเรื่อยมากระทั่งภายในพื้นที่เทศบาลตำบลปริกเกิดจุดเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียงหลายแห่ง

ที่สามารถเป็นตัวอย่างแสดงถึงการใช้ชีวิตพอเพียงที่พึ่งพาตนเองได้ในหลากหลายรูปแบบอาทิ

การเลี ้ยงปลาในกระชังการทำบัญชีครัวเรือนฯลฯประกอบกับคนในชุมชนบางส่วนพัฒนา

ศักยภาพของตนกลายเป็นวิทยากรประจำจุดเรียนรู้และแกนนำขณะที่บางส่วนร่วมเป็นจิตอาสาใน

การทำงานในพื้นที่การดำเนินโครงการรักษ์ป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงเทศบาลตำบลปริก

และปตท.ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหลายแห่งทั้งจากภาครัฐเอกชนและประชาสังคม

คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเครือข่ายเฝ้าระวังสายน้ำคลองอู่ตะเภาชุมชนต้นแบบตำบลลำสินธุ์

จังหวัดพัทลุงชุมชนต้นแบบศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียงจังหวัดนครศรีธรรมราชและ

กลุ่มอนุรักษ์ต่างๆในพื้นที่ตำบลปริก

7. โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพ และกลุ่มกิจกรรม
ต่างๆ ในชุมชน 

เทศบาลตำบลปริกมุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและมุ่งสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนเพื่อให้คนและชุมชนกลายเป็นกลไกในการบริหารจัดการพื้นที่ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ยั่งยืนทั้งนี้เทศบาลตำบลปริกเล็งเห็นว่าชุมชนที่เข้มแข็งต้องเกิดจาก“จิตสำนึกแห่งการพึ่งตนเอง

บนพื้นฐานของทุนที่มีอยู่และจัดการตนเองได้อย่างเป็นระบบ”ตลอดจนต้องสามารถพัฒนาทุนให้

ตอบสนองความต้องการของชุมชนให้ได้อย่างแท้จริงชุมชนจึงควรมีค่านิยมที่ว่าการพัฒนาชุมชน

อย่างยั่งยืนมิใช่การพึ่งพาผู้อื ่นหรือรอรับการช่วยเหลือสงเคราะห์ขณะที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นหรือภาคีเครือข่ายเข้ามามีบทบาทเป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาศักยภาพ

ตนเองเพื่อบริหารจัดการชุมชนด้วยตัวชุมชนเองเท่านั้นดังนั้นเทศบาลตำบลปริกจึงริเริ่มโครงการ

พัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชนกลุ่มอาชีพและกลุ่มกิจกรรมต่างๆเพื่อบริหารจัดการตำบลแบบมี

ส่วนร่วมอย่างยั่งยืนโดยจัดกิจกรรมต่างๆดังนี้1)เวทีประชุมคณะกรรมการชุมชนกลุ่มอาชีพ

กลุ่มกิจกรรมประจำเดือนเพื่อระดมปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละชุมชน2)การ

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติภารกิจของกรรมการชุมชนและ3)ทัศนศึกษา

ดูงานเพื่อเทียบเคียงประสบการณ์ในทางปฏิบัติทั้งนี้การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของ

กลุ่มเป้าหมายด้วยกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการนี้ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่นในระดับที่เข้มข้นมากขึ้นและหากกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่าง

ต่อเนื่องย่อมนำไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งที่สามารถบริหารจัดการตนเองได้ในที่สุด
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8. โครงการฝึกอบรมอาชีพช่างไฟฟ้า   

เทศบาลตำบลปริกเคยจัดกิจกรรมบำบัดพื้นฟูผู้ติดหรือผู้เสพยาเสพติดมาแล้วและเพื่อ

ต่อยอดการดำนินงานให้กลุ ่มเป้าหมายมีโอกาสความพร้อมและสามารถกลับเข้าสู ่สังคมได้

เทศบาลตำบลปริกจึงจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพช่างเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน

บ้านให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดนอกจากการฝึกอบรมในภาคทฤษฎีแล้วยังมีการสอบปฏิบัติเดิน

สายไฟฟ้าภายในบ้านตลอดจนติดตามพฤติกรรมการประกอบอาชีพและสอบถามความพึงพอใจ

จากผู้รับบริการกล่าวได้ว่าผู้ผ่านการบำบัดและการฝึกอบรมจะมีความรู้มีโอกาสและทางเลือก

ในการประกอบอาชีพสามารถกลับเข้าสู่สังคมและได้รับการยอมรับยิ่งกว่านั้นหากทำงานและมี

รายได้ย่อมเป็นหนทางหนึ่งในการป้องกันไม่ให้หวนกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก

9. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
(กล้วยทองม้วน) 

เนื่องจากตำบลปริกเป็นสังคมเกษตรกรรมและมีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญอย่างหนึ่ง

ในพื้นที่คือกล้วยเทศบาลตำบลปริกจึงใช้ทุนทางการเกษตรที่มีอยู่มาช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่

กลุ่มสตรีแม่บ้านและครัวเรือนในพื้นที่โดยส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในการแปรรูปกล้วย

เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยทองม้วนส่งผลให้กลุ่มอาชีพมีรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวและเกษตรกร

ผู ้ปลูกกล้วยมีตลาดรองรับผลผลิตนอกจากนี ้การจำหน่ายกล้วยทองม้วนได้อาศัยช่องทาง

เครือข่ายที่เป็นร้านค้าอาทิร้านกนิษฐาจังหวัดตรังการท่าอากาศยาน(สนามบินหาดใหญ่)ฯลฯ

โครงการย่อยทั้งหมด 9 โครงการที ่กล่าวมาแล้วนั ้นบรรจุรวมเป็น “โครงการชุมชน  

ท้องถิ่นเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งถือเป็นร่มคันใหญ่ ที่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ดำเนินงาน ดังนั้นไม่ว่าเทศบาลตำบลปริกจะขับเคลื่อนกิจกรรมหรือโครงการย่อยใดก็ตาม 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นย่อมนำไปสู่ชุมชนท้องถิ่นเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้โครงการย่อยทั้ง9โครงการสามารถแบ่งกลุ่มเป็นการพัฒนาท้องถิ่นใน3มิติดังนี้

มิติที่	1	การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนได้แก่โครงการเทศบาลสีเขียวโครงการคลองสวย

น้ำใสโครงการร่วมมือร่วมใจคัดแยกขยะในชุมชนโครงการรักษ์ป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียง

มิติที่	2	การบริหารจัดการได้แก่โครงการสร้างค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงานของพนักงาน

เทศบาลตำบลปริกโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนโครงการพัฒนาศักยภาพ

กรรมการชุมชนกลุ่มอาชีพและกลุ่มกิจกรรมต่างๆในชุมชน

มิติที่	3	การส่งเสริมสังคม	และเศรษฐกิจชุมชนได้แก่โครงการฝึกอบรมอาชีพช่างไฟฟ้า

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(กล้วยทองม้วน)

โครงการทั้งหมดได้รับการออกแบบและดำเนินการให้มีการเชื ่อมร้อยกันทุกโครงการ

และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายระดับท้องถิ่นทั้งภาครัฐเอกชนชุมชนท้องถิ่นและ

ประชาสังคมรวมทั้งมีการบูรณาการการทำงานและทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานร่วมกันแม้ว่า

กระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายในการทำงานจำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาและเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็น

ค่อยไปแต่ย่อมส่งผลยั่งยืนกว่าการทำงานโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนำไปสู่

การแก้ปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่นที่ทุกภาคส่วนพึงพอใจและได้รับผลประโยชน์เท่าเทียมกัน
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เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลเมืองบางขลังอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย64110

    โทรศัพท์055-942-715โทรสาร055-942-702

 ประชากร 4,924คน(ชาย2,462คนหญิง2,462คน)

 พื้นที่  54.12ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน9หมู่บ้าน)

 รายได้  8,856,131.86บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 15,844,920.96บาท

คณะผู้บริหาร 

 1. นายสุวิทย์ทองสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองบางขลัง

 2.นายสมเด็จหลวงนุช ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง

 3.นายวิทยาเกษรพรหม ปลัดเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 11 คน

 หญิง 1 คน

เทศบาลตำบลเมืองบางขลังอาศัยข้อมูลทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมเป็น

แกนหลักในการพัฒนาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากคนในท้องถิ่นทุกกลุ่มปลุกสำนึกแห่งความ

รักท้องถิ่นของตนนำมาสู่การพัฒนาขีดความสามารถความรักความสามัคคีร่วมคิดร่วมทำ

เพื่อนำพาชุมชนไปสู่“ท้องถิ่นในอุดมคติ”ที่เป็นสังคมแห่งสันติสุขและสมานฉันท์เป็นชีวิตที่ไม่มี

ความขัดแย้งทุกคนล้วนมีความพึงพอใจมีความสุขมีความรักสมัครสมานสามัคคีกันเป็นชีวิต

ที่สงบเงียบถ้าเปรียบเทียบกับครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่อยู่ด้วยกันด้วยความกลมเกลียวรักใคร่

ปรองดองกันเป็นอย่างดี

การนำทุนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีมาต่อเติมเสริมค่าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นนั้น

จำเป็นต้องหาแนวทางที่ใช้ทุนดังกล่าวนำมาสร้างความภาคภูมิใจและถักทอความยึดเหนี่ยวทาง

สังคมให้กับคนในชุมชนจนเกิดพลังความร่วมมือของคนในพื้นที่หลังจากนั้นจึงสร้างเครือข่าย

ในการพัฒนาบริหารทุนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีที่เกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ภายใต้ปณิธานที่ว่า“เราจะสร้างพรุ่งนี้ด้วยกัน”	

ทั้งนี้การนำพาชุมชนไปสู่“ท้องถิ่นในอุดมคติ”เทศบาลได้ดำเนินการภายใต้3แนวคิด

สำคัญดังนี้

1. ทุนท้องถิ่น คือสิ่งที่ท้องถิ่นมีอยู่แล้วสามารถทำให้งอกเงยต่อเติมเพิ่มค่าขึ้นได้

แต่ละท้องถิ่นย่อมมีความแตกต่างกันจะมากหรือน้อยอยู่ที่การมองเห็นและการให้คุณค่าความ
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สำคัญกับความแตกต่างนั้นๆต้องหาจุดเด่นที่มีอยู่ในชุมชนผลิตเป็นสินค้าแต่ต้องเป็นสิ่งที่เราถนัด

มีความเชี่ยวชาญมากที่สุดนำมาสร้างคุณค่าและมูลค่า

2. การเสริมสร้างเครือข่ายทุกท้องถิ ่นย่อมมีจุดเด่นจุดด้อยโอกาสและอุปสรรค

ต่างกันดังนั้นต้องหาวิธีการที่จะ“กำจัดจุดอ่อน”หนึ่งวิธีที่สำคัญและทรงคุณค่าคือการเสริมสร้าง

เครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนและประชาสังคมปัจจุบันการสร้างเครือข่ายถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ

ในการทำงานที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขว้างเนื่องจากไม่มีองค์กรใดที่จะความพร้อมในทุกๆ

ด้าน

3. แนวคิดการปรับปรุงการทำงานโดยใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพPDCA

สำหรับนวัตกรรมและการดำเนินงานที ่เป็นเลิศที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ   

ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ของ เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง  ได้แก่ 

การสร้างแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมโดยเครือข่าย  
นักวิจัยชุมชนโบราณเมืองบางขลัง 9 หมู่บ้าน อำเภอสวรรคโลก   
จังหวัดสุโขทัย  

การนำทุนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีมาพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับภูมิสังคม

นอกจากต้องใช้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการแล้วยังต้องหากุศโลบายที่ใช้จะทุนดังกล่าวให้

สามารถนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่คนในชุมชนท้องถิ่นจนเกิดเป็นพลังความร่วมมือของคน

ในพื้นที ่หลังจากนั ้นจึงสร้างพันธมิตรเครือข่ายในการพัฒนาบริหารทุนประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมที่มีที่เกิดจากการประสานสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งชาวบ้านชุมชนภาครัฐ

และภาคเอกชนภายใต้คำขวัญปลุกใจร่วมกันของชาวเมืองบางขลังที่ว่า“เราจะสร้างพรุ่งนี้ด้วยกัน”

ทั ้งนี ้ในการดำเนินงานเทศบาลตำบลเมืองบางขลังได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและ

เครือข่ายในพื้นที่เป็นสำคัญโดยพิจารณาจากศักยภาพที่พื้นที่และชุมชนมีว่าจะสามารถพัฒนาได้

ในระดับใดและเมื่อดำเนินการแล้วจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในพื้นที่บ้างดังนั ้น

จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินงานอย่างรอบคอบและเป็นกระบวนการตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของแต่ละฝ่ายดังนี้

 1)ประสานเชื่อมโยงให้กลุ่มบุคคลในเครือข่าย9ชุมชนให้มีความสนใจที่จะเข้ามามี

ส่วนร่วมสร้างสรรค์และสนับสนุนงานพัฒนาท่องเที่ยวอย่างแท้จริงเป็นกิจกรรมของ

คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดกิจกรรมรวมกลุ่มมีการร่วมมือร่วมใจกันทำงานร่วมศึกษา

ปัญหาและศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและ

ร่วมกันแก้ไขปัญหา

 2) สำรวจศักยภาพพื ้นท ี ่และความต้องการพัฒนาท่องเท ี ่ยวของชุมชนรวมถึง

เพิ่มศักยภาพเครือข่ายชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการท่องเที่ยว

ทั้งด้านบริหารและด้านการจัดการด้วยกระบวนการเรียนรู้เพื ่อพัฒนาความรู้และ

ทักษะในการบริหารจัดการด้วยการศึกษาเรียนรู้และการฝึกอบรมผ่านกระบวนการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมรวมถึงให้ชุมชนเปิดรับทัศนคติและกระบวนทัศน์

การพัฒนาที่นำไปสู่ความยั่งยืนด้วย

 3) ดำเนินการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมท่องเที ่ยวเพื ่อศึกษาประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมของชุมชนโดยอาศัยองค์ความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นด้วยเวทีการพบปะพูดคุย

แลกเปลี่ยนความรู้และเรียนรู้ซึ่งกันและกันจะทำให้เกิดความชื่นชมซึ่งกันและกันและ

ร่วมกันแก้ไขปัญหา

 4) ปฏิบัติการโครงการนำร่องเพื่อให้คณะดำเนินงานของกลุ่มท่องเที่ยวได้เรียนรู้จากการ

ปฏิบัติจริงเพื่อปรับปรุงนำไปสู่การดำเนินการที่ยั ่งยืนโดยประชาสัมพันธ์ติดต่อ

ประสานงานภาครัฐภาคธุรกิจนำเที่ยวเอกชนเพื่อนำกลุ่มนักท่องเที่ยวนักเรียน

นักศึกษามาใช้บริการและเก็บข้อมูลความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้มาเยี่ยมเยือน

และนำผลการเก็บข้อมูลจัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเพื ่อศึกษาติดตาม

ผลการดำเนินงานการให้บริการ

 5) ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนในการ

บริหารจัดการและดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม

 6) ประเมินผลที่เกิดขึ้นเพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม

ทั้งในแง่เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
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จากการดำเนินโครงการดังกล่าวก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นรูปธรรมชัดเจนต่อพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น

โปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นครอบคลุมทั้งตำบลจากเดิมที่มี

เพียง1ชุมชนมีต้นฉบับสื่อและคู่มือการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเมืองบางขลังมีมัคคุเทศก์

ท้องถิ่นที่คอยให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวไม่เพียงเท่านั้นยังก่อให้เกิดผลที่เป็นคุณค่าทางใจแก่

ชุมชนท้องถิ่นอาทิเครือข่ายชุมชนเมืองบางขลังเห็นความสำคัญและคุณค่าของประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมของตนนำไปสู่ความรักและหวงแหนและร่วมแรงร่วมใจกันฟื้นฟูรักษารากเหง้าของตน

ไว้ในขณะเดียวกันเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที ่มีความสุขและพึงพอใจจากการมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที ่ยวชุมชนมีความภาคภูมิใจเกิดจิตสำนึกรักท้องถิ ่นนำมา

ซึ่งความรักความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชุมชนโบราณเมือง  
บางขลัง 

ตามความเชื่อและหลักฐานจากศิลาจารึกที่ว่าเมืองบางขลังเป็นชุมชนโบราณอยู่ในพื้นที่

อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยถือกำเนิดร่วมสมัยกับเมืองเก่าสุโขทัยและศรีสัชนาลัยและ

ถือเป็นจุดกำเนิดประเทศไทยเทศบาลตำบลเมืองบางขลังผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นส่วนราชการ

ในตำบลอำเภอสวรรคโลกสำนักงานจังหวัดสุโขทัยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย

มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชุมชนโบราณ

เมืองบางขลังเพื่อเสริมสร้างต่อเติมเต็มประวัติศาสตร์ของพื้นที่บางขลังให้มีชีวิตมีจิตวิญญาณ

และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนตำบลเมืองบางขลังชุมชนใกล้เคียงตลอดจนประชาชน

ชาวไทยต่อไป

ดังนั้นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชุมชนโบราณเมืองบางขลังจึงเกิด

ขึ้นภายใต้ความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆอาทิเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง/จังหวัดสุโขทัย/อำเภอ

สวรรคโลก/วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย/โรงเรียนในเขตพื้นที ่/อปท.ใกล้เคียง/กวีซีไรต์โชคชัย

บัณฑิต’/มหาวิทยาลัยนเรศวร/วิทยาลัยพลศึกษาสุโขทัยเป็นต้นโดยแต่ละภาคส่วนได้ร่วม

ดำเนินงานเป็นเครือข่ายเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดกิจกรรมต่างๆขึ้นเพื่อจะเป็นการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของบางขลังและนำไปสู่การทำให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักเมืองบางขลังดี

ยิ่งขึ้นทั้งนี้จากการดำเนินการร่วมกันของทุกภาคส่วนนำไปสู่ผลผลิตต่างๆดังนี้  

 = เชิงปริมาณ 

 -จัดพิมพ์หนังสือ“ที่นี่...เมืองบางขลัง5”

 -จัดพิมพ์แผ่นพับข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองบางขลัง

 -วีดีทัศน์ข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองบางขลัง

 -จัดการแสดงแสงสีเสียงเมืองบางขลัง

 -จัดการแสดงเทิดพระเกียรติ

 -จัดเสวนาประวัติศาสตร์

 -ตลาดโบราณขายสินค้าของที่ระลึกแบบพื้นบ้านของตำบลเมืองบางขลัง

 -มีนักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมชมจำนวน5,000คน/ปี

 = เชิงคุณภาพ 

 -ประชาชนในท้องถิ่นมีความสมัครสมานสามัคคีสำนึกรักท้องถิ่นรักศิลป-

วัฒนธรรม

 -เยาวชนประชาชนเกิดความสนใจใคร่รู้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

มากยิ่งขึ้น

 -นักท่องเที่ยวให้ความสนใจสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งใหม่ของ

จังหวัดสุโขทัย

 -ประชาชนมีรายได้จากการขายสินค้าประจำฤดูกาลและของที่ระลึก

นอกจากนี้เมืองบางขลังยังมีแผนการต่อยอดหรือทิศทางการดำเนินงานของเครือข่าย

ในอนาคตคือการเผยแพร่หนังสือประวัติศาสตร์แผ่นพับบันทึกการแสดงแสงสีเสียง

วีดีทัศน์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตจังหวัดสุโขทัยและผู้ที่สนใจมาศึกษา

ดูงานการจัดทำห้องสมุดรวบรวมสื่อสิ่งพิมพ์ประวัติศาสตร์เมืองบางขลังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

และการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยและวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารีในวันที่2เมษายน2558ให้ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในวาระ

พระชนมายุครบ60พรรษาโดยมีการขยายเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น
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โครงการส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนตำบลเมืองบางขลัง ปีที่ 2 

จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยปัญห่างๆนำไปสู่ปัจจัยเสี่ยง

และสิ่งยั่วยุที่ล้วนแต่ส่งผลต่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชนซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ปรากฏให้เห็นผ่านสื่อต่างๆทั้งหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ปัญหาที่พบเห็นบ่อยเช่นติดยาเสพติด

ยกพวกตีกันตั้งครรภ์ขณะที่ยังไม่พร้อมสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าสังคมเสื่อมโทรมเด็กและ

เยาวชนขาดคุณธรรมจริยธรรมขาดภูมิคุ้มกันจากครอบครัวด้วยความห่วงใยในประเด็นดังกล่าว

เทศบาลตำบลเมืองบางขลังร่วมกับฝ่ายปกครองท้องที่ผู้นำชุมชนส่วนราชการสำนักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยและภาคีเครือข่ายต่างๆที่ให้ความสำคัญของเด็ก

และเยาวชนในพื้นที่จึงมีเป้าหมายร่วมกันในการลดปัญหาด้วยวิธีการสอดแทรกการปลุกจิตสำนึก

ผ่านการนำประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมวิถีการดำเนินชีวิตของท้องถิ่นมาเป็นตัวขับเคลื่อน

โดยนำข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์จากการดำเนินโครงการวิจัยมรดกวัฒนธรรมโดยเครือข่ายชุมชนโบราณ

เมืองบางขลังอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยที่สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ(วช.)และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

เชิงประวัติศาสตร์ชุมชนโบราณเมืองบางขลังมาเผยแพร่ให้เด็กเยาวชนได้รับรู้รับทราบซึ่งมีการ

พัฒนาเป็นการจัดกิจกรรมต่างๆดังนี้

 = กิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมโดยมีทีมวิจัยชุมชนเมืองบางขลังเป็น

วิทยากร

 = กิจกรรมเรียนรู้ศิลปะการวาดภาพโดยมีศิลปินพื้นบ้านเป็นผู้สอน

 = กิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม

 = กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระและฝึกนั่งสมาธิ

 = กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

 = กิจกรรมอบรมโตไปไม่โกง

 = กิจกรรมให้ความรู ้ในการดูแลใส่ใจสิ ่งแวดล้อมโดยจัดอบรมการคัดแยกขยะ

การจัดตั้งธนาคารขยะปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลเมืองบางขลัง

 = กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่

 = กิจกรรมอบรมการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว

จากกิจกรรมต่างๆที ่กล่าวมานอกจากจะช่วยให้สร้างภูมิคุ ้มกันให้เด็กและเยาวชน

สามารถอดทนต่อสิ่งยั่วยุหรือสิ่งเร้าจากสังคมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีแล้วยังทำให้เด็กและ

เยาวชนเกิดความรักท้องถิ่นความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมีความรู้จากภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกล

ยาเสพติดและมีความสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชนนอกจากนี้ในภาพกว้างของสังคมยังไปหนุนเสริมให้

เกิดผลทางบวกดังนี้

 = เด็กและเยาวชนสามารถอธิบายและนำชมประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมเมือง

บางขลังให้ผู้ที่สนใจมาท่องเที่ยวได้รับทราบ

 = เด็กและเยาวชนมีโอกาสในการเรียนรู้กันและกันทั้งในระดับบุคคลและระหว่างกลุ่ม

 = สามารถปูพื้นฐานทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาของเด็กและเยาวชน

ผ่านกระบวนการเรียนรู ้ที ่เน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ที ่หลากหลาย

รูปแบบทั้งในและนอกสถานศึกษา

 = เด็กและเยาวชนมีทักษะในการดำเนินชีวิตรู้เท่าทันตนเองสังคมสามารถพึ่งพา

ตนเองได้

สำหรับการต่อยอดหรือทิศทางการดำเนินงานของเครือข่ายในอนาคตเทศบาลตำบลเมือง

บางขลังจะดำเนินกิจกรรมเป็นประจำทุกปีโดยจัดสรรงบประมาณในส่วนของเทศบาลตำบลเมือง

บางขลังและขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดสุโขทัยและหน่วยงานอื่นๆเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้เป็นยุวมัคคุเทศก์

ที่สามารถเล่าเรื่องบ้านเมืองของให้แก่ผู้มาเยือนได้นำไปสู่การพัฒนาการจัดกิจกรรมให้มีความ

หลากหลายสามารถส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เพิ่มเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นขยายเป้าหมายเด็กและนักเรียนเพิ่มมากขึ้น



รางวัลพระปกเกล้า
ประจำปี2557
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รางวัลพระปกเกล้า2557
เกียรติภูมิท้องถิ่น 



 
ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 14 กับ “รางวัลพระปกเกล้า”  

รางวัลอันทรงเกียรติ ที่มีอายุยาวนานที่สุดในประเทศไทย  
ที่มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศและโดดเด่น 



วัตถุประสงค์ 

สถาบันพระปกเกล้าในฐานะเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของ

ประธานร ัฐสภาม ีพ ันธกิจในการส่งเสร ิมและพัฒนาความรู ้และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานที่มั่นคง

ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศ

เกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2544เป็นต้นมาซึ่งให้ความสำคัญกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนต่อมาในปี2552สถาบันได้ขยายรางวัลพระปกเกล้าให้ครอบคลุมการดำเนินงานของ

ท้องถิ่นอาทิการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการท้องถิ่นการเสริมสร้างสันติสุขและ

ความสมานฉันท์ในท้องถิ่นและการเสริมสร้างเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆในการดำเนินงานพัฒนา

ท้องถิ่นเป็นต้น

ในปี	2557	สถาบันพระปกเกล้า	แบ่งรางวัลพระปกเกล้า	ออกเป็น	3	ประเภทรางวัล	

ได้แก่	
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ด้าน
ความโปร่งใส
และส่งเสริม

การมีส่วนร่วม
ของประชาชน

7.โครงการโดดเด่น
เป็นเลิศด้านความ

โปร่งใสและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน

1.การจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

2.การจัดทำ
โครงการ
และบริการ
สาธารณะ

3.การบริหาร
การเงินการคลัง
ท้องถิ่น

4.กิจการ
สภาท้องถิ่น

5.การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
และการรับเรื่อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

6.การส่งเสริม
ศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง
ของประชาชน

ประเภทที่ 1  
รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ 

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ประเภทที่ 2  
รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ               

ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ 
 

ประเภทที่ 3  
รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ 

ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 


ประเภทที่ 1  
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

เพื ่อส่งเสริมและกระตุ ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นตระหนักถึงความสำคัญของ

หลักธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความโปร่งใสในการบริหารงาน

และหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรอบแนวคิดสำคัญ 

ด้านการ
เสริมสร้าง

เครือข่ายรัฐเอกชน
และประชาสังคม

1.ตัวชี้วัด
ขั้นพื้นฐาน

2.การจัด
องค์กรเพื่อ
เสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ
เอกชน

และประชา-
สังคม

3.การจัดทำโครงการ
และบริการสาธารณะ
เพื่อตอบสนองความ

ท้าทายใหม่

4.การ
ส่งเสริม

ศักยภาพ
และความ

เข้มแข็งของ
ประชาชน

5.โครงการ
ความร่วมมือ

ระหว่างเครือข่าย
รัฐเอกชน

และประชาสังคม
ที่เป็นเลิศ

ประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์  
เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิด

ประชาชนในพื้นที่มากที่สุดซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลรักษาความสงบตลอดจนปลุกจิตสำนึก

แห่งพลังความสามัคคีของคนในพื้นที่ได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานในการเสริมสร้างสันติสุขและ

ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะก่อให้เกิดความสันติสุขสมานฉันท์

ในระดับชาติ

กรอบแนวคิดสำคัญ 













ประเภทที่ 3 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่บริหาร

จัดการท้องถิ ่นให้สามารถร่วมมือกับเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆในพื ้นที ่ได้แก่ภาครัฐ

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ร่วมกัน

กรอบแนวคิดสำคัญ 







ด้าน
การเสริมสร้าง

สันติสุข
และความ
สมานฉันท์

1.ตัวชี้วัด
ขั้นพื้นฐาน

2.การจัด
องค์กรเพื่อ
เสริมสร้าง
สันติสุข
และความ

สมานฉันท์

3.การจัดทำโครงการ
และบริการสาธารณะ
เพื่อตอบสนองความ

ท้าทายใหม่

4.การ
ส่งเสริม

ศักยภาพ
และความ

เข้มแข็งของ
ประชาชน

5.โครงการ
ที่โดดเด่น

เป็นเลิศด้าน
การเสริมสร้าง

สันติสุขและ
ความสมานฉันท์
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 2)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์สถาบันฯ

ที่www.kpi.ac.th

ขั้นที่ 2 ประเมินคุณสมบัติขั้นต้น 

คณะวิจัยฯทำการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วม

โครงการทั้งหมดโดยพิจารณาให้คะแนนจากเกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนา

(แยกตามประเภทรางวัลฯ)ในขั ้นนี ้หลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณาที ่เกี ่ยวข้อง

ซึ ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจัดส่งให้แก่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯจะได้รับการ

ตรวจสอบและให้คะแนนอย่างถี่ถ้วน

ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นภารกิจที่บังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกระทำหรือ

ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามระเบียบและกฎหมายเช่นแต่งตั้งตัวแทนประชาชนเป็น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเปิดเผยรายรับรายจ่ายการจัดทำแผนการจัด

ซื้อจัดจ้างเป็นต้นหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่มีการปฏิบัติตามตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานตัวใด

ตัวหนึ่งแล้วจะถือได้ว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในขั้นต้น

ตัวชี้วัดขั้นพัฒนาเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงวิธีการหรือแนวทางการดำเนินงานตามอำนาจ

หน้าที่ที่มีการพัฒนาและมีความก้าวหน้ามากขึ้นรวมทั้งมีความเข้มข้นในด้านการปฏิบัติงานก่อให้

เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นในชุมชนท้องถิ่น

“ทั้งนี้	ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนาที่กล่าวมานั้น	จะถูกนำมาแปลงเป็น		

ข้อคำถามในใบสมัครการเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า	ในแต่ละประเภท	ซึ่งจะมีการ		

คิดคะแนนที่ให้น้ำหนักแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมในแต่ละตัวชี้วัด”	

ขั้นที่ 3  ประเมินคุณสมบัติเฉพาะประเด็น แบ่งเป็น 

ขั้นที่ 3.1 การประเมินความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 

คณะวิจัยฯได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยการใช้แบบสอบถามในการ

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็น

ต่างๆ

หลักเกณฑ์ 
การมอบรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า 

การมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในด้านต่างๆที ่กล่าวมา

แบ่งการมอบรางวัลพระปกเกล้าออกเป็น2ระดับคือ

% โล่รางวัลพระปกเกล้า พร้อมใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า 

 มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ

  แล้วว่ามีความเป็นเลิศในด้านนั้นๆ

% ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า 

 มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ

  แล้วว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้	ในด้านนั้นๆ

กระบวนการประเมินและคัดเลือก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า 2557 

การประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมอบรางวัลพระปกเกล้าและ

ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้ามีกระบวนการหลักดังนี้

ขั้นที่ 1 รับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในโครงการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้าประจำปี2557

โดยกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้าพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการ

พิจารณาตามที่ได้กำหนดไว้ในใบสมัคร

ทั้งนี ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า

ประจำปี2557ได้เพียง1ประเภทรางวัลเท่านั้นโดยทำการเลือกประเภทรางวัลฯตามที่ได้กำหนด

ไว้ในหน้าแรกของใบสมัครและต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภท

ของรางวัลฯซึ ่งมีการแยกประเภทรางวัลฯไว้แล้วในใบสมัครส่วนต่างๆซึ ่งองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นสามารถนำใบสมัครมาจาก2ช่องทางสำคัญได้แก่

 1)สถาบันฯจัดส่งใบสมัครให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งโดยตรง
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ผลการตัดสิน
ของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 

เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2557 

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

จำนวน11แห่ง

 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

 �. เทศบาลตำบลเวียงสาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน

 �. เทศบาลตำบลเกาะคาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง

 5. เทศบาลตำบลแม่สะเรียงอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 6. เทศบาลตำบลกงไกรลาศอำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุโขทัย

 7. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย

 �. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่

 �. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่น

10.องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี

11.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย

รางวัลพระปกเกล้า
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศประจำปี2557

ข้ันท่ี 3.2 การประเมินการดำเนินโครงการและกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

คณะว ิจ ัยฯได ้ดำเน ินการเก ็บรวบรวมข ้อมูลภาคสนามโดยการสนทนากลุ ่ม

การสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่การดำเนินงานของโครงการและ

กิจกรรม

ขั้นที่ 4 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ทำการศึกษาข้อมูลในพื้นที่ 

ในขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นหลังจากคณะวิจัยฯนำเสนอผลคะแนนที่ได้จากการประเมินตาม

ขั ้นที่2และ3ซึ ่งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯจะมีการประชุมเพื่อกำหนดการลงพื้นที่

ประเมินจริงในภาคสนามโดยเกณฑ์ในการพิจารณาประเมินขั้นนี้พิจารณาจาก

 1) การนำเสนอผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 2) การสังเกตสภาพท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสภาพท่ัวไปของเมืองโดยรวม

 3) การเยี่ยมชมโครงการและกิจกรรมตัวอย่างที่ดี

ขั้นที่ 5 ประชุมคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัล  

พระปกเกล้า 2557 

เมื ่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯทำการศึกษาข้อมูลในพื ้นที ่แล้วได้จัดให้มี

การประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่และพิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใด

มีความเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลพระปกเกล้าในฐานะที่มี“ความเป็นเลิศ”และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแห่งใดที่“ผ่านเกณฑ์”และสมควรได้รับใบประกาศเกียรติของคุณสถาบันพระปกเกล้า

ทั้งนี้ในการพิจารณาของคณะกรรมการฯจะมีการพิจารณาโดยนำข้อมูลการร้องเรียน

ที่ได้จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ(ป.ป.ช.)คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ปปท.)และกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยในประเด็นเรื่องการทุจริตและความไม่โปร่งใส

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมด้วย
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ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ประจำปี2557



ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

จำนวน1�แห่ง

 1.เทศบาลเมืองบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี

 2.เทศบาลเมืองแม่เหียะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

 �.เทศบาลเมืองทุ่งสงอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช

 �.เทศบาลตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่

 5.เทศบาลตำบลบ้านแฮดอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่น

 6.เทศบาลตำบลประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์

 7.เทศบาลตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

 �.เทศบาลตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี

 �.เทศบาลตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน

10.เทศบาลตำบลริมปิงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน

11.เทศบาลตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย

12.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี

1�.องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคนอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานี

ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์

จำนวน�แห่ง

1.เทศบาลนครพิษณุโลกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก

2.เทศบาลเมืองปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี

�.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงราย





ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคม

จำนวน12แห่ง

 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

 �. เทศบาลนครขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

 �. เทศบาลนครนนทบุรีอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี

 5. เทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลา

 6. เทศบาลเมืองหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี

 7. เทศบาลเมืองเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี

 �. เทศบาลตำบลบ้านฝางอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น

 �. องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่น

10.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่

11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียออำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์

12. องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
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รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2557 

ประเภทที่1
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน



ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์

จำนวน1แห่ง

 1.เทศบาลตำบลสะบ้าย้อยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา

ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคม

จำนวน�แห่ง

 1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

 2.เทศบาลนครอุดรธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

 �.เทศบาลเมืองลำพูนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต83000

    โทรศัพท์076-211-877โทรสาร076-210-422

 ประชากร 369,522คน(ชาย174,827คนหญิง194,695คน)

 พื้นที่  570.03ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน3อำเภอ)

 รายได้  1,053,899,959บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 159,548,162บาท

คณะผู้บริหาร 

 1. นายไพบูลย์อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

 2.นายธีระเจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

 3.นายวัชรินทร์ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 21 คน

 หญิง 3 คน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีวิสัยทัศน์คือ	“องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต		

บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล	บริการประทับใจ	เพื่อนำภูเก็ตไปสู่เมืองน่าอยู่คู่คุณธรรม”ทั้งนี้

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างจึงยึดแนวคิดในการ

ทำงานว่าต้อง“โปร่งใสหยัดใจได้”(“หยัดใจ”เป็นภาษาใต้แปลว่า“ไว้ใจได้”)ซึ่งหมายถึงจะต้อง

ดำเนินงานอย่างเปิดเผยให้เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนโดยให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

การบริหารงานและพร้อมให้มีการตรวจสอบจากประชาชนด้วยทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่เน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริหารงานและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ว่าจะ

ต้องส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นดังนี้

 1) ร่วมรับรู้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานขององค์กรในหลากหลาย

ช่องทาง

 2) ร่วมให้ความเห็นและเสนอความต้องการหรือปัญหาของตนและชุมชน

 3) ร่วมริเริ่มจัดทำโครงการ/กิจกรรมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม

 4) ร่วมคิดร่วมตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 5) ร่วมดำเนินการโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

 6) ร่วมตรวจสอบการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

 7) ร่วมรับประโยชน์โดยมีรายได้เพิ ่มขึ ้นมีสวัสดิการสังคมมีสุขภาพอนามัยที ่ดี

มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
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ผลจากการดำเนินการอย่างโปร่งใสและมีส่วนร่วมของประชาชนทำให้การจัดซื้อจัดจ้างในปี

งบประมาณพ.ศ.2556องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสามารถแก้ปัญหาการฮั้วประมูลและ

สามารถประหยัดเงินงบประมาณตามโครงการต่างๆในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้จำนวน

15,537,154บาทและตามโครงการต่างๆในหมวดค่าครุภัณฑ์จำนวน2,681,100บาท

จากการทำงานบนพื้นฐานของแนวคิด“โปร่งใสหยัดใจได้”อันนำไปสู่วัฒนธรรมการ

บริหารแบบ“พหุภาคี”ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย

ตัดสินใจและร่วมปฏิบัติการนี้ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสามารถบริหารงานตอบ

สนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงและครอบคลุมทุกมิติขณะเดียวกันส่งผลให้

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับประชาชนเป็นไปในทิศทางที่ดีมาตลอดประชาชนมีความพึงพอใจ

ที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

ระดับสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประกอบกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ประสานความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว

จึงนำมาซึ่งความเข้มแข็งของชุมชนในการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนตาม

หลักการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้ในที่สุด

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและ  

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ 

โครงการ Phuket Care “สุขภาพพอเพียงกับโรงพยาบาลหมื่นเตียง  
ในภูเก็ต” 

จังหวัดภูเก็ตมีผู้พิการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจำนวน4,035คนผู้พิการเหล่านี้ป่วยด้วย

โรคเรื้อรังและได้รับอุบัติเหตุเป็นส่วนใหญ่ทำให้มีผู้ป่วยต้องนอนติดเตียงเพิ่มขึ้นทุกปีและจำเป็น

อย่างยิ่งที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างถูกต้องและต่อเนื่องเพื่อป้องกัน

ไม่เกิดความพิการอย่างถาวรแต่โรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ตมีบุคลากรและเตียงผู้ป่วยไม่เพียงพอ

ทำให้ผู้ป่วยเรื้อรังและคนพิการส่วนใหญ่ต้องรักษาพยาบาลตนเองอยู่ที่บ้านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจาก

การต้องรับการรักษาพยาบาลจากแพทย์เอกชนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์การดูแลทำให้

บางครอบครัวไม่มีเงินพอสำหรับค่าใช้จ่ายเกิดปัญหาด้านหนี้สินผู้ป่วยที่มีฐานะค่อนข้างยากจน

และลูกหลานจะต้องไปทำมาหากินนอกบ้านจะถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังทำให้เกิดความท้อแท้

สิ้นหวังในชีวิต

ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดภูเก็ตสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตผู้นำชุมชนอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้านจัดทำโครงการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชนจังหวัด

ภูเก็ตขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการที่นอนอยู่ที่บ้านได้รับการดูแลช่วยเหลือจากทีมแพทย์

พยาบาลวิชาชีพนักกายภาพบำบัดอาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้ต่อไป

ทั้งนี้ในปัจจุบันมีผู้นำเครือข่ายสาธารณสุขและจิตอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่เกิดขึ้น

มากมายในจังหวัดภูเก็ตดังนี้ตำบลตลาดใหญ่และตำลาดเหนือจำนวน14คน,ตำบลรัษฎา

จำนวน10คน,ตำบลเกาะแก้วจำนวน6คน,ตำบลวิชิตจำนวน17คน,ตำบลฉลองจำนวน

16คน,ตำบลราไวย์จำนวน12คน,ตำบลกะรนจำนวน7คน,ตำบลกมลาจำนวน10คน,

ตำบลกะทู้จำนวน6คน,ตำบลป่าตองจำนวน10คน,ตำบลศรีสุนทรจำนวน13คน,ตำบล

เชิงทะเลจำนวน9คน,ตำบลป่าคลอกจำนวน12คน,ตำบลสาคูจำนวน10คน,ตำบล

เทพกระษัตรีจำนวน25คนและตำบลไม้ขาวจำนวน12คน

สำหรับการดำเนินโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมาผู ้นำเครือข่ายสาธารณสุขและ

จิตอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชนตาม

โครงการฯได้มีการดำเนินงานในประเด็นต่างๆดังนี้

1.ร่วมประชุมแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ประสบการณ์ในการดูแลผู ้ป่วยเรื ้อรังและผู ้พิการ

ในแต่ละพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาต่อยอดการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับบริบทของ

ผู้ป่วยผู้พิการครอบครัวและชุมชนในแต่ละพื้นที่

2.ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื ่องการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื ้อรังและผู้พิการ

โดยแพทย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเป็นเวลา5วันเพื่อปรับศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข

ผู้เชี ่ยวชาญ(อสมช.)ที่มีความรู้ในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน

ได้อย่างถูกต้องลดภาวะแทรกซ้อนจากความเจ็บป่วยผู้ป่วยและเป็นกำลังหลักในการดูแลผู้ป่วย

และผู้พิการ

3.จิตอาสาสมัครสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ร่วมลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการ

และผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้านโดยให้การช่วยเหลือให้คำแนะนำในเรื่องการออกกำลังกายการทำกายภาพ
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เบื้องต้นการตรวจวัดสัญญาณชีพตลอดจนคำแนะนำเรื่องโรคต่างๆแก่ผู้ป่วยญาติ/ผู้ดูแลตาม

ความเหมาะสมของสภาพผู้ป่วยแต่ละรายโดยมีทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นพี่เลี ้ยงและให้คำแนะนำประเมินการปฏิบัติงานของจิตอาสาสมัคร

สาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาและวางแผนในการเยี่ยมดูแลช่วยเหลือ

ผู้ป่วยตลอดจนให้คำแนะนำการดูแลผู้ป่วยแก่ญาติ/ผู้ดูแลโดยให้ญาติ/ผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการ

วางแผนในการดูแลผู้ป่วย

4.ประสานงานผู้นำชุมชนหน่วยงานต่างๆเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล,

โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตในกรณีส่งต่อผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและ

อบจ.ภูเก็ตเพื่อจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการเช่นเตียงรถเข็นเก้าอี้สุขภัณฑ์ไม้ค้ำยัน

เป็นต้น

การดำเนินการในโครงการดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจะมีบทบาทในการ

อบรมฟื้นฟูความรู้เชิงปฏิบัติการให้แก่จิตอาสาสมัครสาธารณสุขและญาติ/ผู้ดูแลในเรื่องการดูแล

ผู้ป่วยที่บ้านจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการเช่นเตียงรถเข็นเก้าอี ้สุขภัณฑ์ไม้ค้ำยัน

เป็นต้นจึงเห็นได้ว่าโครงการดังกล่าวสามารถหล่อหลอมให้เกิดอุดมการณ์ของการบริการและ

ก่อเกิดเครือข่ายจิตอาสาด้านสาธารณสุขเพิ ่มขึ ้นในชุมชนจนเป็นชุมชนแห่งความเอื ้ออาทร

ที ่ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาวะของชุมชนอันนำไปสู ่ระบบสุขภาพชุมชน

ที่ชุมชนร่วมรับผิดชอบเป็นเจ้าของร่วมเรียนรู้ในการจัดการดูแลสุขภาพของชุมชนเพื่อให้ชุมชน

มีสุขภาพดีพึ่งตนเองได้อันจะนำไปสู่ศักยภาพในการบริหารจัดการสุขภาวะที่เข้มแข็งสามารถ

ต่อยอดไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆต่อไปอาทิโครงการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็น

ต่อสุขภาพจังหวัดภูเก็ตเพื ่อให้บริการแก่กลุ ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงการบริการฟื ้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยพิการอย่างทั่วถึงทันท่วงทีและเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคคลเหล่านั้น

โครงการบูรณาการให้ความช่วยเหลือการแพทย์ฉุกเฉิน  

จังหวัดภูเก็ตมีอัตราการบาดเจ็บและการตายจากอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศ

โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการคมนาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงร่วมกับคณะทำงาน

ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

(PhuketClinicCenter)ที่ประกอบด้วยตัวแทนภาคท้องถิ่นภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา

จัดทำโครงการบูรณาการให้ความช่วยเหลือระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจังหวัดภูเก็ตขึ้น

การดำเนินงานจะมีอาสาสมัครกู้ภัยเป็นแกนหลักในการทำงานซึ่งคณะทำงานประกอบ

ไปด้วยอาสาสมัครกู้ภัยตำบลวิชิตจำนวน17คน,ตำบลเทพกระษัตรีจำนวน10คน,ตำบล

รัษฎาจำนวน9คน,ตำบลศรีสุนทร4คน,ตำบลป่าตองจำนวน10คน,ตำบลกมลาจำนวน

8คน,ตำบลป่าคลอกจำนวน6คน,ตำบลเชิงทะเล8คน,ตำบลเกาะแก้วจำนวน16คน,ตำบล

สาคูจำนวน12คน,ตำบลกะรนจำนวน9คน,ตำบลตลาดเหนือและตลาดใหญ่(เทศบาลนคร

ภูเก็ต)จำนวน32คน,โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตจำนวน10คน,โรงพยาบาลป่าตองจำนวน

5คน,โรงพยาบาลมิชชั ่นจำนวน10คน,โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตจำนวน9คน,มูลนิธิ

กุศลธรรมจำนวน15คน,มูลนิธิร่วมใจกู้ภัยจำนวน9คนและมูลนิธิร่วมกตัญญูจำนวน6คน

โดยในการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจะทำหน้าที่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ

การด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้กับอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่จำนวน3รุ่นเพื่อให้ความรู้

และมีทักษะในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้ป่วยณจุดเกิดเหตุและสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้

อย่างถูกต้องและจัดหารถพยาบาลฉุกเฉินให้แก่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยโดยมอบให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ความรับผิดชอบเป็นผู้ดูแลในขณะที่คณะทำงานที่มีอาสา

สมัครกู้ภัยเป็นแกนหลักในการทำงานนั้นจะทำหน้าที่สำคัญ2ประการคือ

1.มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและตัดสินใจในการดำเนินการโดยมีประชุมอาสาสมัคร

การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นร่วมกับอาสาสมัครของมูลนิธิต่างๆได้แก่มูลนิธิกุศลธรรมมูลนิธิร่วมใจ

กู้ภัยและมูลนิธิร่วมกตัญญูเพื่อระดมความคิดในการจัดรูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการให้

บริการช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินเช่นการสื่อสารแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยเป็นต้น

2.กรณีเกิดเหตุอาสาสมัครกู้ภัยของมูลนิธิต่างๆในพื้นที่ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นณ

จุดเกิดเหตุรวมทั้งร่วมเป็นเครือข่ายในการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้กับศูนย์รับ

แจ้งเหตุของ1669(ศูนย์นเรนทร),โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต/ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมโครงการในการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาที่ได้มาตรฐานอย่างทันท่วงที

และร่วมติดตามดูแลผู้ป่วยใรถพยาบาล
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ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครในชุมชนซึ่งสามารถลด

อัตราการตายของผู้ป่วยและผู้ประสบจากอุบัติเหตุในที่เกิดเหตุได้มากทำให้เกิดเครือข่ายของอาสา

สมัครการแพทย์ฉุกเฉินในการมีส่วนร่วมในดูแลผู้ป่วยในชุมชนหมู่บ้านและตำบลต่างๆเพิ่มขึ้น

ซึ่งการดำเนินงานโดยผู้คนชุมชนมีส่วนร่วมนี้ทำให้ผู้คนในชุมชนพื้นที่ได้เรียนรู้การเสียสละ

การอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทรเกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นนำมาสู่ความสามัคคีทั้งในชุมชน

ตนเองและชุมชนอื่นที่มีเครือข่ายอาสาสมัครเป็นแกนนำซึ่งก่อให้เกิดความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นของ

สังคมในอนาคต

โครงการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และคลินิกหน้าเล 

การดำเนินโครงการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตถือว่าเป็นมิติใหม่สำหรับ

การบริหารจัดการโรงพยาบาลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยและเป็นการให้

บริการสาธารณะด้านการรักษาพยาบาลซึ่งรัฐยังไม่อาจให้บริการได้อย่างทั่วถึงแต่ด้วยข้อจำกัด

ด้านงบประมาณบุคลากรการจัดหายาเวชภัณฑ์เพื่อให้บริการจึงเป็นภารกิจที่ท้ายทายการบริหาร

จัดการเป็นอย่างยิ่งแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสามารถแก้ไขปัญหานี้และเป็นโรงพยาบาล

ของรัฐแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้หลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ด้วยการจ้างเหมาบุคคลภายนอก

(outsourcing)รวมทั้งประยุกต์ใช้วิธีการจัดจ้างและการแข่งขันประมูลงาน(competitive

tendering)เพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้สูงขึ้นตลอดจนดำเนินงานพื้นฐาน

ของความโปร่งใสและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางสาธารณสุขที่มี

ประสิทธิภาพได้มาตรฐานและอย่างทั่วถึงตามสิทธิที่รองรับไว้โดยรัฐธรรมนูญอย่างเป็นรูปธรรม

จากความสำเร็จในการจัดให้มีโรงพยาบาลดังกล่าวก่อให้เกิดความมั่นใจแก่ประชาชนใน

จังหวัดภูเก็ตในการมารับการรักษาพยาบาลและรับบริการด้านสาธารณสุขกับโรงพยาบาลองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆและมีการขยายการให้บริการของโรงพยาบาล

ลงไปในพื้นที ่ความรับผิดชอบดังเห็นได้จากพื้นที ่การให้บริการของโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต

ที่ครอบคลุม“ชุมชนชาวเล”หมู่ที่4ตำบลรัษฎาอำเภอเมืองซึ่งจัดเป็นชุมชนที่มีความเสี่ยงด้าน

สุขภาวะโรงพยาบาลจึงได้ร่วมกับแกนนำชุมชนและเครือข่ายสุขภาพในหมู่บ้านจัดให้มีการให้

บริการเชิงรุกด้วยการเปิดคลินิกเคลื่อนที่ในชุมชนโดยจัดให้มีแพทย์ไปออกตรวจเพื่ออำนวยความ

สะดวกแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการได้รวดเร็วขึ้นซึ่งการออกตรวจดังกล่าวยังได้รับความ

ร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในพื้นที่อาทิผู้นำเครือข่ายสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมู่บ้านที่4ตำบลรัษฎาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจำนวน9คนจิตอาสาจำนวน3คน

ผู้นำชุมชนจำนวน5คนสมาชิกในชมรมผู้ป่วยเรื้อรัง50คนและประชาชนในพื้นที่

นอกจากการออกตรวจดังกล่าวแล้วผู้นำเครือข่ายสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมู ่บ้านผู ้นำชุมชนจะร่วมกับแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตศึกษาวิถีชีวิต

วัฒนธรรมชุมชนภาวะสุขภาพของชุมชนและบริบททางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ

ระบบสุขภาพของชุมชนทบทวนศักยภาพชุมชนกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนางานสร้างเสริมสุข

ภาพในชุมชนและจัดทำโครงการมีการจัดประชุมชาวบ้านเพื่อชี้แจงโครงการและจัดหาจิตอาสา

บุคคลและครอบครัวที่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเข้าร่วมโครงการและร่วมกับชาวบ้าน

จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพชุมชนตามวิถีชีวิตของชุมชนพร้อมสรุป

บทเรียนเพิ่อได้องค์ความรู้สำหรับการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนตามวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน

โดยสรุปแล้วโครงการดังกล่าวมีการต่อยอดสู่ชุมชนพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและก่อให้

เกิดการมีส่วนร่วมขึ้นในพื้นที่อาทิการจัดตั้ง“ชมรมของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง”ในหมู่บ้านเพื่อดูแล

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างสมาชิกและเกิดการสร้างคุณค่าและการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาสุข

ภาวะในชุมชนด้วยการสร้างสรรค์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนอย่างสม่ำเสมอทั้งที่เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการเพื่อนำมาปรับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและความจริงในพื้นที่การสร้าง

จิตสำนึกสาธารณะในการทำงานเพื่อชุมชนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทั่วถึงจนสามารถ

บริหารจัดการด้านสุขภาพที่ผู้คนในชุมชนสามารถมาร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือค้นหาวิถีทางแห่ง

ความสุขร่วมกันและได้เป็นเจ้าของร่วมกัน

โครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard) 

ด้วยการที่ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลอันดับต้นๆของโลกและเพื่อเป็นการป้องกัน

และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุในการลงเล่นน้ำตามแนวชายหาดต่างๆองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดทำโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง(Lifeguard)ขึ้นโดยมีเพื่อ

สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของนักท่องเที ่ยวที ่เดินทางมาจังหวัดภูเก็ตป้องกันและ

ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประสบเหตุจมน้ำบริเวณชายหาดและลดอัตราการสูญเสียชีวิตลงอีกทั้ง

ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างจุดแข็งในภาค

การบริการ
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ทั้งนี้โครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง(Lifeguard)ภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญ

ในการมีส่วนร่วมในพื้นที่คือ1)สมาชิกชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ตจำนวน108คนและ2)อาสา

สมัครLifeGuardที่ผ่านการฝึกอบรมประกอบด้วยผู้นำชุมชนประชาชนในพื้นที่ผู้ประกอบ

การธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่13แนวชายหาดรอบเกาะภูเก็ตรวมจำนวน100คน

โดยในการดำเนินงานนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจะทำหน้าที่พี่เลี ้ยงโดยจัด

ฝึกอบรมประชาชนในพื้นที่ให้เป็นอาสาสมัครLifeGuardและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนิน

งานและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเช่นRescueBoardถังออกซิเจน

อุปกรณ์ในการทำCPRกล้องส่องทางไกลวิทยุสื ่อสารเปลหามตีนกบ(Fin)แท่งโฟมและ

ขุดปฐมพยาบาลฯลฯแต่การดำเนินงานหลักจะรับผิดชอบโดยทั้ง2กลุ่มซึ่งจะมีการร่วมประชุม

กำหนดแผนงานการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว

ในพื้นที่แนวชายหาดและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันดังนี้

 = สมาชิกชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ตอาสาสมัครLifeGuardเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

ทักษะและความรู้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่าง

ถูกว ิธ ีและเป ็นไปตามมาตรฐานสากลจากว ิทยากรจากสมาคมSURFLIFE

SAVINGAUSTRALIAประเทศออสเตรเลีย

 = ร่วมกันสำรวจชายหาดเพื่อกำหนดแนวทางในการเตือนและป้องกันภัยเช่นกำหนด

จุดติดตั ้งป้ายสัญญาลักษณ์เตือนภัยในจุดเสี ่ยงต่างๆให้นักท่องเที ่ยวรับทราบ

กำหนดจุดที่ต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำบริเวณที่เสี่ยงภัย

 = สมาชิกชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ตจำนวน108คนจะกระจายไปตามชายหาดต่างๆเพื่อ

ทำหน้าที่แกนหลักในการดูแลป้องกันและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุ

ในทะเล

 = อาสาสมัครLifeGuardที่อยู ่ตามพื้นที่ใน13ชายหาดรับหน้าที ่เป็นผู้สนับสนุน

ช่วยเหลือสมาชิกชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ตในการปฏิบัติหน้าที่และวางมาตรการสร้างความ

ร่วมมือกับผู ้ประกอบธุรกิจการท่องเที ่ยวบริเวณชายหาดให้เอาใจใส่ดูแลความ

ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเพื่อสามารถลดปัญหาความไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

ได้อย่างเป็นรูปธรรม

นับได้ว่าโครงการดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนชุมชนและอาสาสมัครไลฟ์

การ์ดมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

ของคนในชุมชนในการให้ความสำคัญต่อการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

ก่อให้เกิดจิตอาสาเป็นอาสาสมัครไลฟ์การ์ดและเครือข่ายการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยให้

นักท่องเที่ยวอันเป็นการสร้างความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างภาครัฐและชุมชนในการภาพลักษณ์

ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

และกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูล91000

    โทรศัพท์074-712-380โทรสาร074-723-183

 ประชากร 308,578คน(ชาย153,651คนหญิง154,927คน)

 พื้นที่  2,807,522ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน7อำเภอ)

 รายได้  161,881,074.77บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 68,906,592บาท

คณะผู้บริหาร 

 1. นายสัมฤทธิ์เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

 2.นายจำรูญดีเสาวภาคย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

 3.นายอภิศักดิ์อารีกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 22 คน

 หญิง 2 คน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ยึดหลักการบริหารงานแบบโปร่งใสและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนโดยเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทุกด้านเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและ

ร่วมตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตั ้งแต่ร่วมรับทราบร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมคิดร่วมทำร่วมตรวจสอบร่วมสนับสนุน

งบประมาณร่วมรับผลประโยชน์ตลอดจนร่วมติดตามประเมินผลองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูลพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนได้จนถึงระดับการสร้างความร่วมมือ(Collaboration)

ซึ่งเป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคส่วนต่างๆมีส่วนร่วมโดยเป็นหุ้นส่วนกับองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูลในทุกขั ้นตอนการตัดสินใจและมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื ่อง

กระบวนการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่างๆมีดังนี้

 1. การจัดทำแผนและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 เริ ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาโครงการที่ขอรับการ

สนับสนุนจากหน่วยงานอื ่นและปัญหาความต้องการของประชาชนจากการจัดทำประชาคม

ในแต่ละพื้นที่ปีละไม่น้อยกว่า10ครั้งเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดด้านการบูรณาการและประสานแผนอบจ.สตูลเน้นการมีส่วนร่วม

ของภาคส่วนต่างๆที่เกี ่ยวข้องเช่นผู้บริหารท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการประชาคมท้องถิ่น

คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะกรรมการประสาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดฯมาร่วมกันกำหนดกรอบและทิศทางดำเนินงานในภาพรวมของ
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จังหวัดจากนั้นคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดจะจัดทำกรอบยุทธศาสตร์ของอปท.

ในเขตจังหวัดเพื่อให้มีการบูรณาการโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการร่วมกันและจัดทำประชาคม

เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการในระดับอำเภอและในระดับจังหวัดอีกครั้งหนึ่งจากนั้นองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูลจะนำมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป

 ในส่วนของอบจ.สตูลนั ้นได้จัดให้มีกระบวนการวิพากษ์แผนพัฒนาโดยเชิญ

ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันเสนอแนะถึงความเหมาะสมของโครงการ/กิจกรรมในร่าง

แผนพัฒนาสามปีหลังจากการจัดทำร่างแผนฯเรียบร้อยแล้วก็นำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนายกอบจ.สตูลพิจารณา

อนุมัติและประกาศใช้แผนฯภายในเดือนมิถุนายนพร้อมทั้งแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ

หน่วยงานต่างๆได้รับทราบ

 2. การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะ  

 อบจ.สตูลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนมากกว่าการพัฒนาด้านวัตถุพัฒนา

สังคมมากกว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยจัดสรรงบประมาณด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

กีฬาการศึกษาการเกษตรเมืองสงบสุขศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติคิดเป็น

ร้อยละ42

 3.  การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น 

 อบจ.สตูลได้จัดให้มีการวางระบบควบคุมภายในโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัด

วางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในนอกจากนี้

อบจ.สตูลยังมีวิธีการป้องกันปัญหาการทุจริตโดยการประกาศเผยแพร่ข้อบัญญัติอบจ.สตูลเรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีปิดประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเปิดเผยงบประมาณโครงการ

ก่อสร้างต่างๆเผยแพร่ประกาศโครงการจัดซื ้อจัดจ้างเผยแพร่ประกาศวันเวลาสถานที ่

การตรวจรับงานจ้างโครงการต่างๆรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสตูลจัดตั้งกล่องรับความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

 4. กิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 อบจ.สตูลเปิดโอกาสให้ประชาชนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูลหลายช่องทางเช่นรับฟังโดยตรงณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลรับฟัง

ถ่ายทอดสดการประชุมสภาผ่านทางวิทยุกระจายเสียงนำผลการประชุมสภาลงเว็บไซต์Facebook

ปิดประกาศและลงในรายงานกิจการประจำปีประชาชนยังสามารถแสดงความคิดเห็นการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลผ่านทางเว็บไซต์Facebookและโทรศัพท์นอกจากนี้

อบจ.สตูลได้จัดให้กองกิจการสภาให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนและจัดประชาคมรับฟังความ

คิดเห็นรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ตามโครงการอบจ.พบประชาชนและมีการแต่งตั้งสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะทำงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน

 5. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

 อบจ.สตูลให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนโดยมีช่องทาง

ที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ผ่านหลายช่องทางได้แก่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลวารสารประจำ2เดือนแผ่นพับจดหมายข่าวเว ็บไซต์

www.satunpao.go.thทำสปอตโฆษณาลงประชาสัมพันธ์สื่อหนังสือพิมพ์ทำแผ่นซีดีเผยแพร่

สื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุจัดงานแถลงข่าวรายงานกิจการประจำปีลงนิตยสารการท่องเที่ยวจัดทำ

Applicationการท่องเที่ยวสตูล

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและ  

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้แก่ 

ออกแบบอนาคตสตูล ปี 2560  

จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายประชาชนมีความ

แตกต่างทางด้านเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีถึงแม้ว่าในปัจจุบันประชาชนจะอยู่ร่วม

กันอย่างสงบสุขแต่ก็ยังมีปัญหาและความต้องการที่จะพัฒนาในอีกหลายด้านการพัฒนาอย่างไร

ให้ยั่งยืนเป็นสิ่งที่ท้าทายของคนในสังคมชาวสตูลเป็นอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

โดยศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นหรือClinic

Centerจึงได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ“ออกแบบอนาคตสตูลปี2560”ขึ้น

เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดสตูลมีความยั่งยืนเกิดประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุดโดยมีวัตถุประสงค์

ดังนี้

 -เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดสตูลในด้านการศึกษาด้านสวัสดิการ

สังคมด้านการเกษตรและด้านการท่องเที่ยว
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 -เพื่อสะท้อนปัญหาและความต้องการของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและหาแนวทาง

แก้ไขต่อไป

 -เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและ

ประชาชนในการพัฒนาจังหวัด

 -เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารงานของอบจ.สตูลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน

การดำเนินกิจกรรมเริ่มขึ้นในปีพ.ศ.2556โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ร่วมกับ

สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยหรือFIT(FutureInnovativeThailandInstitute)

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ“ออกแบบอนาคตสตูลปี2560”ขึ ้นเพื่อร่วมกันออกแบบ

อนาคตสตูล4ด้านโดยมีกระบวนการดังนี้

1. เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาร่วมกันเสนอความคิดเห็นและอภิปรายดังนี้

 = ด้านการศึกษาประกอบไปด้วยสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนสำนักงานเขต

พื ้นท ี ่การศ ึกษาสำน ักงานการศ ึกษาเอกชนว ิทยาล ัยชุมชนการศ ึกษา

นอกโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยเกษตรวิทยาลัย

การอาชีพชมรมตาดีกาเป็นต้น

 = ด้านสวัสดิการสังคมประกอบไปด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์สำนักงานพัฒนาชุมชนสำนักงานสาธารณสุขสถานพยาบาลเครือข่าย

อสม.กองทุนสวัสดิการชุมชนองค์กรด้านเด็กสตรีผู้พิการผู้สูงอายุองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้น

 = ด้านการเกษตรประกอบไปด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯผู้แทนกลุ่ม

เกษตรกรด้านพืชด้านปศุสัตว์ด้านประมงและองค์กรเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

ด้านการเกษตรเป็นต้น

 = ด้านการท่องเที่ยวประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐด้านการท่องเที่ยวอุทยาน

แห่งชาติหอการค้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นสมาคมธุรกิจการท่องเที ่ยว

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเครือข่ายท่องเที่ยววิถีชีวิต10เครือข่ายผู้ประกอบ

การธุรกิจโรงแรมและที่พักเป็นต้น

2. การจัดทำโครงการออกแบบอนาคตสตูลปี2560ถือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ให้ประชาชนในระดับการเข้ามามีบทบาทโดยเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน

แต่ละด้านด้านละประมาณ100คนเข้ามาร่วมในกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและการ

ตัดสินใจในรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจุดมุ่งหมายสำคัญร่วมกันคือการออกแบบ

อนาคตจังหวัดสตูลในปี2560โดยกระบวนการการดำเนินงานได้แบ่งออกเป็น4ช่วงคือ

 = ช่วงที่1เป็นกระบวนการออกแบบโดยแบ่งเป็น2กลุ่มคือด้านการศึกษาและ

ด้านสวัสดิการสังคมโดยใช้รูปแบบPolicyDesignLabสซึ ่งเป็นต้นแบบ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม

 = ช่วงที่2เป็นกระบวนการออกแบบของอีก2กลุ่มคือด้านการเกษตรและด้าน

การท่องเที่ยวโดยนำแนวคิดการวางแผนอย่างฉลาดหรือSMARTPlanning

มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ

 = ช่วงที่3หลังกระบวนการระดมสมองเสร็จสิ้นแล้วนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ

รวมทั ้งวิทยากรกระบวนการได้นำข้อมูลที ่ได้จากเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

มาอภิปรายเพื่อจัดทำเป็นข้อสรุปของแต่ละด้านอีกครั้งหนึ่ง

 = ช่วงที่4เป็นการนำเสนอข้อสรุปการออกแบบอนาคตสตูลปี2560ทั้ง4ด้าน

เผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการทั้ง3ช่วงที่ผ่าน

มาและหัวหน้าส่วนราชการองค์กรภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนกลุ่มองค์กร

เครือข่ายต่างๆในจังหวัดสตูลเข้าร่วมรับฟังข้อสรุปดังกล่าวด้วย

3.หลังจากกระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าวนำมาสู่ข้อสรุปอนาคตสตูลปี2560ใน4ด้าน

หลักดังนี้

 = ด้านการศึกษาได้ข้อสรุปเป็น2ประเด็นหลักได้แก่การเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพที่จำเป็นให้แก่ชาวสตูลในการเป็นพลเมือง

อาเซียนที่มีคุณภาพโดยการเตรียมความพร้อมในภาษาที่สองประเด็นที่สองคือ
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การยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของสตูลโดยมีนโยบายการศึกษา

4เรื่องคือ1)การยกระดับการศึกษาของจังหวัดสตูลให้เกินค่าเฉลี่ยของประเทศ

2)การให้ความสำคัญของเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาพดีสติปัญญาดีอารมณ์ดีและ

สังคมดีหรือ4D3)การจัดตั้งห้องเรียนสำหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเป็น

พิเศษให้ครบทุกอำเภอของจังหวัดและ4)การจัดตั้งสภาพัฒนาการศึกษาเพื่อดึง

ความร่วมมือทุกภาคส่วนในจังหวัดมาออกแบบวางแผนแนวทางการศึกษาให้ตอบ

สนองตรงตามความต้องการของชาวสตูลอย่างแท้จริง

 = ด้านสวัสดิการสังคมชาวสตูลต้องการการเข้าถึงสวัสดิการมาตรฐานอย่างทั่วถึง

โดยมีนโยบายสวัสดิการสำหรับสตูล3เรื่องคือ1)การจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม

สำหรับชุมชนเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม

ของแต่ละชุมชน2)ผู้สูงอายุและคนพิการทุกคนต้องเข้าสู ่ระบบการดูแลสิทธิ

ประโยชน์ต่างๆ3)จัดตั้งระบบการบริการผู้สูงอายุและคนพิการตลอด24ชั่วโมง

 = ด้านการเกษตรได้ข้อสรุปเป็น2ประเด็นหลักได้แก่กลุ่มแรกเกษตรกรยาง

พาราปาล์มและไม้ผลมีการบริหารจัดการสมัยใหม่ได้รับการยกระดับการ

บริหารจัดการการเกษตรเพื ่อลดต้นทุนและเพิ ่มผลผลิตและกลุ ่มที ่สอง

กลุ่มประมงพื้นบ้านจะจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อชาวประมงพื้นบ้านสตูล

การอบรมความรู้ในการบริหารจัดการเพาะพันธุ์ปลาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และ

จัดให้มีพื้นที่เพาะพันธุ์ปลา

 = ด้านการท่องเที่ยวการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยแบ่ง

เป้าหมายในการพัฒนาเป็น4เรื่องคือ1)การสื่อสารและคมนาคมที่สะดวกสบาย

2)สาธารณูปโภคเช่นสถานที่ท่องเที่ยวที่พักห้องน้ำและสิ่งอุปโภคบริโภค

สะอาดมีมาตรฐาน3)มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดการท่องเที่ยว

ในจังหวัดสตูล4)จัดตั้งสภาการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อน

การท่องเที่ยวสตูล

4. ผลลัพธ์ของกิจกรรม“ออกแบบอนาคตสตูลปี2560”นำมาสู ่การจัดตั ้งองค์กร

ขับเคลื่อนการดำเนินงานในแต่ละด้านเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม4สภา

ได้แก่สภาการศึกษาอบจ.สตูลสภาพัฒนาสวัสดิการสังคมอบจ.สตูลสภาพัฒนาเกษตรกรรม

อบจ.สตูลและสภาการท่องเที่ยวอบจ.สตูลโดยในแต่ละสภาประกอบไปด้วยตัวแทนจากภาครัฐ

ภาคเอกชนภาควิชาการและประชาสังคมโดยสัดส่วนของคณะกรรมการสภาที่เป็นตัวแทนจาก

ภาคประชาชนมากกว่าภาครัฐสองเท่าจึงถือได้ว่าสภาพัฒนาที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นมานี้เป็นสภาที่

เปิดโอกาสและส่งเสริมให้กับประชาชนเข้ามามีบทบาทอย่างแท้จริงทั้งนี้กระบวนการจัดตั้งสภาใน

แต่ละด้านนั้นเน้นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทหลักในการกำหนด

โครงสร้างและร่างข้อบังคับสภาโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลหน่วยงานภาครัฐและ

นักวิชาการเป็นแต่เพียงผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวคิดของสภาทางด้านงบประมาณ

บุคลากรเทคนิคทางวิชาการเท่านั้น

ปัจจบัุนสภาท่ีได้รับการจัดต้ังน้ีได้ดำเนินการขับเคล่ือนอนาคตสตลูสูเ่ป้าหมายท่ีวางไว้เช่น

 = สภาพัฒนาเกษตรกรรมได้วางแนวทางการลดต้นทุนการผลิตโดยการจัดฝึกอบรม

เทคนิคการตรวจธาตุอาหารในดินและการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่แกนนำ

เกษตรกร

 = สภาพัฒนาการศึกษาได้จัดทำหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัยหรือหลักสูตร4Dเพื่อให้

เด็กมีสุขภาพดีสติปัญญาดีอารมณ์ดีและสังคมดีมีการจัดอบรมครูทั้งจังหวัดเพื่อ

พัฒนาเทคนิคในการสอนให้นักเรียนรู้จักการเรียนแบบคิดวิเคราะห์มากกว่าการจดจำ

 = สภาพัฒนาการท่องเที่ยวได้มีการวางรูปแบบเพื่อให้การสื่อสารและคมนาคมมีความ

สะดวกสาธารณูปโภคได้มาตรฐานนักท่องเที ่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินควบคู่กับการรักษาทรัพยากรท้องถิ่น

 = สภาพัฒนาสวัสดิการสังคมได้ดำเนินวางกรอบแนวทางในการจัดการฐานข้อมูล

สวัสดิการสังคมโดยจ้างคณะวิจัยเพื่อทำการสำรวจข้อมูลของผู้ด้อยโอกาสในจังหวัด

ที ่ย ังไม่ได้เข ้าสู ่ระบบการได้ร ับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากภาครัฐให้สามารถรับ

สิทธิประโยชน์ครบ100%และการขับเคลื่อนข้อเสนอด้านสวัสดิการสังคมเข้าสู่วาระ

ของสมัชชาสุขภาพจังหวัดสตูล

การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในรูปแบบของสภาพัฒนาทั้ง4ด้านนี้ถึงแม้เพิ่งดำเนิน

การมาได้เพียง1ปีแต่ก็สามารถเห็นบทบาทความร่วมมือร่วมใจของประชาชนชาวสตูลและ

ผลงานการขับเคลื่อนสตูลสู่เป้าหมายปี2560ได้อย่างเป็นรูปธรรม
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โครงการ อบจ. พบประชาชน   

พื ้นที ่ส ่วนใหญ่ในจังหวัดสตูลเป็นพื ้นที ่ชนบทการให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐ

ภาคเอกชนยังไม่มีความสมบูรณ์และไม่สะดวกสบายทำให้ประชาชนมีความลำบากยากต่อการ

เข้าถึงบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจึงริเริ่มดำเนินการจัดทำโครงการอบจ.พบประชาชน

ทั้งนี้การดำเนินงานในโครงการอบจ.พบประชาชนมีขั้นตอนและกระบวนการดังนี้

1.ขั้นเตรียมการก่อนดำเนินงาน มีการคัดเลือกพื้นที่ที่จะดำเนินกิจกรรมโครงการโดย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจะเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่

ระดับตำบลมาหารือเพื่อกำหนดพื้นที่ทุรกันดารที่จะดำเนินโครงการจากนั้นเจ้าหน้าที่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดจะลงพื้นที่พบปะผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ประธานอสม.ประธานกลุ่มสตรี

ประธานชมรมต่างๆและมีการประชุมปรึกษาร่วมกันเพื่อรับทราบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละ

พื้นที่ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่หน่วยงานใดรับผิดชอบปัญหาและ

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนผู้นำในท้องที่จะมอบหมายภาระความรับผิดชอบในการดำเนิน

งานบางกิจกรรมตามโครงการให้กับประชาชนในพื้นที่

2.การดำเนินงานโครงการอบจ.พบประชาชนจะดำเนินการแบบสัญจรไปตามหมู่บ้าน

ตำบลต่างๆทุกเดือนรวม8ครั้งต่อปีทั้งนี้โครงการอบจ.พบประชาชนในแต่ละพื้นที่จะมี

หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมเข้าร่วมจำนวน36หน่วยงาน

โดยจะมีการหมุนเวียนเข้าร่วมโครงการและมีการแบ่งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมให้เป็น

ไปตามกิจกรรมแต่ละด้านได้แก่

 1)ด้านการทำประชาคมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาท้องถิ ่นเป็นการ

เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอปัญหาความต้องการต่างๆเพื่อนำประมวลให้การ

ช่วยเหลือและแก้ไขรวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

 2)ด้านบริการสาธารณะและจำหน่ายสินค้าราคาถูกแนะนำอาชีพเสริมบริการด้านตัดผม

เสริมสวยบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์บริการต่อทะเบียนรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์รวมถึงจำหน่ายสินค้าราคาถูก

 3)ด้านการเกษตรและปศุสัตว์โดยการให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงความรู้เกี่ยวกับ

การเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่บริการทำหมันสัตว์เลี้ยงฟรีฉีดวัคซีนฟรีเผยแพร่

ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดของสัตว์ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชผักและรั้วกินได้

 4)ด้านการแพทย์สาธารณสุขและด้านคุณภาพชีวิตให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดตาม

ฤดูกาลส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพทั่วไปโดยบริการตรวจสุขภาพฟรีบริการตรวจ

วัดสายตาและตัดแว่นให้กับผู้สูงอายุ

 5)ด้านกฎหมายให้คำปรึกษาด้านคดีความต่างๆและรับเรื่องร้องราวร้อง

 6)ด้านการป้องกันสาธารณภัยให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดภัยตาม

ธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆ

การดำเนินโครงการอบจ.พบประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง

ส่งผลให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและนำไปสู่ความเข้มแข็งของจังหวัดในภาพรวมดังนี้

 = การคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้นำท้องที่ท้องถิ่นทำให้ได้

พื้นที่ที่เหมาะสมและมีความเดือดร้อนที่สมควรให้บริการทำให้ประชาชนที่เข้าร่วม

โครงการมีจำนวนมากทุกพื้นที่

 = การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในพื้นที ่ทำให้รับทราบความต้องการเร่งด่วนจริงๆ

ในพื้นที่

 = การมอบหมายให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนรับผิดชอบในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่

เช่นกลุ่มแม่บ้านนำสินค้าOTOPมาจำหน่ายกลุ่มอสม.มาร่วมแนะนำสุขภาพและ

การป้องกันโรคเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่เป็นการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้กับภาคประชาชน

 = การจัดเวทีประชาคมรับฟังปัญหาระยะกลางและระยะยาวและร่วมคิดร่วมประสาน

การแก้ไขปัญหานอกจากจะสามารถบรรเทาปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน

ได้ยังทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้รับทราบปัญหาของแต่ละพื้นที่และ

นำไปพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

 = การมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาครัฐเอกชนและประชาสังคม

ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานสามารถเป็นพันธมิตรในการทำงานและ

ช่วยเหลือพึ่งพากันได้

 = ประชาชนในท้องถิ่นมีเจตคติที ่ดีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลและสามารถ

ตรวจสอบการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
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เทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน55110

    โทรศัพท์054-781-681-2โทรสาร054-781-681ต่อ12

 ประชากร 3,101คน(ชาย1,442คนหญิง1,659คน)

 พื้นที่  1ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน2หมู่บ้าน)

 รายได้  27,430,518.10บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 6,175,160บาท

คณะผู้บริหาร 

 1. นายวิโรจน์หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา

 2.นายอดุลย์ปัญญาภู ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงสา

 3.นางวิภาวรรณสมฤทธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลเวียงสา

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 7 คน

 หญิง 5 คน

เทศบาลตำบลเวียงสาเน้นการบริหารงานในระบอบประชาธิปไตยและหลักการกระจาย

อำนาจโดยมุ่งเน้นให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานอันเป็นไปตามเจตนารมณ์

ของประชาชนนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที ่ดีระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่นกับประชาชนซึ ่งในการบริหารนั้นมีความสอดคล้องกับสภาพบ้านเมือง

ในปัจจุบันสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการได้ทันต่อเหตุการณ์และตรงกับความ

ต้องการของประชาชนภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดโดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดคือประชาชน

นอกจากนี้เทศบาลตำบลเวียงสายังได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานและ

ดำเนินงานตามนโยบาย“ซื่อสัตย์	เป็นธรรม	โปร่งใส	ไม่คอรัปชั่น”โดยมุ่งเน้นให้ภาคประชาชน

มีส่วนร่วมดำเนินงานร่วมกับเทศบาลในทุกขั้นตอนภายใต้แนวคิด“ร่วมคิด	ร่วมทำ	ร่วมแก้ปัญหา	

ร่วมเป็นเจ้าของ”	นอกจากนี้ยังมุ่งสร้างบุคลากรในองค์กรทุกระดับรวมถึงฝ่ายสภาให้ทำงานแบบ

มืออาชีพอันจะส่งผลให้เทศบาลบริหารอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีคณะผู้บริหารที่ปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสร้างความศรัทธาเชื่อถือไว้วางใจแก่บุคลากรในสังกัดตลอดจนประชาชน

ในพื้นที่

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและ  

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ของ เทศบาลตำบลเวียงสา ได้แก่ 
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โครงการประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน  
อำเภอเวียงสา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี 

งานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษาตานก๋วยสลากวัดบุญยืน(พระอารามหลวง)เป็น

ประเพณีที่สำคัญอยู่คู่บ้านของชาวอำเภอเวียงสามาตั้งแต่สมัยเจ้าฟ้าอัตถาวรปัญโญเจ้าผู้ครองนคร

น่านองค์ที่56และตั้งแต่ปีพ.ศ.2554เป็นต้นมางานประเพณีแข่งขันเรือนี้ได้รับโปรดเกล้า

พระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในอดีตที่ผ่านมา

ประเพณีแข่งเรือมีเรือหลายลักษณะเข้าร่วมการแข่งขันประกอบกับมีการขายสุราและมีการพนัน

ขันต่อภายในบริเวณงานทำให้ประเพณีการแข่งเรือไม่มีเอกลักษณ์และประสบกับปัญหาการ

ทะเลาะวิวาทจากการดื่มสุราและก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตในทุกๆปี

ดังนั้นเมื่อเทศบาลตำบลเวียงสาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานจึงมีความพยายาม

ที่พัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานประเพณีแข่งเรือดังนี้

 1.การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้วยการนำเรือเอกลักษณ์น่านหรือเดิมมีชื ่อเรียกว่า

“เรือมะเก่า”มาใช้ในการแข่งขันเท่านั้น

 2.สร้างการมีส่วนร่วมโดยการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการงานประเพณีซึ่งประกอบด้วย

ตัวแทนจากชุมชนวัฒนธรรมอำเภอเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

กลุ่มฮักเมืองเวียงสาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภาคประชาชนตลอดจนทีมผู้ร่วม

แข่งขันเพื่อกำหนดกติกาในการแข่งขันเรือดังนี้

 = เรือที่ใช้ในการแข่งขันจะต้องเป็นเรือเอกลักษณ์น่าน(เรือมะเก่า)เท่านั้น

 = ฝีพายเรือต้องเป็นคนในท้องถิ ่นที ่มีอายุ45ปีขึ ้นไปและแต่งกายด้วย

ชุดพื้นเมือง(หม้อฮ่อม)มีการฟ้อนล่องน่านตีฆ้องกลองโชว์บนลำน้ำน่าน

พร้อมกับเรือสวยงาม

 = ประเพณีแข่งเรือจะต้องปลอดเหล้า-เบียร์การทะเลาะวิวาทและการเล่นพนัน

 3.การบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสจากเดิมที่ใช้งบประมาณของเทศบาลตำบล

เวียงสาเป็นหลักแต่ตั้งแต่ปี2554เทศบาลตำบลเวียงสาได้ทำหน้าที่ในการประสาน

ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเวียงสาจำนวน16แห่งจัดทำ

MOUเพื่อร่วมกันลงขันอุดหนุนงบประมาณในการแข่งเรือประเพณีวันออกพรรษา

มาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส่วนราชการองค์กร

สมาคมชมรมฯพ่อค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าหงสาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยธนาคารในเขตอำเภอเวียงสา

สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)องค์กรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน

ทั่วไปอีกด้วยโดยเงินที่ได้รับการอุดหนุนและการบริจาคทุกบาทนั้นเทศบาลตำบล

เสียงสาจะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินและจัดทำหนังสือขอบคุณไปยังหน่วยงาน/

ผู ้ที ่ให้การสนับสนุนรวมทั้งดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบพัสดุอย่าง

เคร่งครัด

ผลสำเร็จจากการดำเนินงานผ่านโครงการดังกล่าวนอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงการดึง

วัฒนธรรมท้องถิ่นมาเป็นหลักในการบริหารงานเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและ

ความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณแล้วยังก่อให้เกิดความภาคภูมิใจของคนในอำเภอเวียงสาว่า

ประเพณีการแข่งขั้นเรือนี้เป็นการประเพณีที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอันจะเห็นได้จากเป็นประเพณี

แข่งเรือสนามแรกและสนามเดียวของจังหวัดน่านที่เน้นเรือเอกลักษณ์น่าน(เรือมะเก่า)ส่งผลให้

เทศบาลตำบลเวียงสาได้รับรางวัล“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งเสริมงานวัฒนธรรมดีเด่นปี

2556”ที่ผ่านมาเนื่องจากไม่มีการจำหน่ายสุราปลอดการพนันและการทะเลาะวิวาทและตั้งแต่

ปีพ.ศ.2554พบว่าไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนอกจากนี้เทศบาลตำบลเวียงสายังได้รับความ

ไว้วางใจจากหน่วยงานทั่วไปและประชาชนร่วมบริจาคเงินเพื่อใช้ในการจัดงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทุกปีอันส่งผลให้เทศบาลตำบลเวียงสาประหยัดงบประมาณในการดำเนินงานมากถึงปีละ5แสน

บาทจึงนับได้ว่างานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษาตานก๋วยสลากวัดบุญยืนเป็นการย้อนรอย

ความเป็นเอกลักษณ์ของเรือเมืองน่านซึ่งเป็นประเพณีที่งดงามบนสายน้ำน่านเพื่อรักษาให้เยาวชน

รุ่นหลังได้ช่วยกันสืบสานต่อคู่เมืองน่านตลอดไป

โครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงสา 

อาคารที่ทำการเทศบาลตำบลเวียงสาในปัจจุบันคืออาคารที่ว่าการอำเภอสาที่ก่อสร้างในปี

พ.ศ.2493อีกทั้งอำเภอเวียงสานับได้ว่าเป็นประตูสู่ตัวเมืองน่านและเมื่อวันที่16มีนาคมพ.ศ.

2501พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จเยี่ยม

ราษฎรภาคเหนือและทรงได้เสด็จประทับณบริเวณหน้ามุขชั้น2ของที่ว่าการอำเภอสาซึ่งถือเป็น

“รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน”
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ดังนั้นเทศบาลตำบลเวียงสาจึงมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์อาคารหลังนี้ให้เป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติ

ราชการและพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาภาพพระราชกรณียกิจวัตถุสิ่งของเครื่องใช้แบบโบราณเพื่อให้

เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนในเขตอำเภอเวียงสา

ประกอบด้วยวัฒนธรรมอำเภอเวียงสาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเวียงสากำนัน

ผู้ใหญ่บ้านสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงสากลุ่มฮักเมืองเวียงสามาประชุมหารือและต่างมีความเห็น

พ้องกันว่าควรจัดให้มีนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นอนุสรณ์สถาน

อาคารประวัติศาสตร์ศิลปะล้านนาอันทรงคุณค่าโดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

 1.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนองค์กรทุกภาคส่วนในการขอรับบริจาคสิ่งของ 

 2.แต่งตั้งคณะกรรมการออกเป็น5ฝ่ายประกอบด้วย1)ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่2)ฝ่าย

จัดหาวัตถุสิ่งของเครื่องใช้3)ฝ่ายประชาสัมพันธ์4)ฝ่ายทะเบียนข้อมูลวัตถุสิ่งของ

และ5)ฝ่ายเก็บรักษาสิ่งของ

 3.จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่มีหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์โดยวิทยากรจาก

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่านในเรื่องการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เช่นการจัดทำ

ทะเบียนโบราณวัตถุการแบ่งแยกโซนพื้นที่โดยมีการแบ่งหมวดหมู่แยกประเภท

สิ่งของให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่ผู้เยี่ยมชม

 4.จัดหาวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ของโบราณเพื่อนำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโดยมี

การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเทศบาลสถานีวิทยุชุมชนซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจาก

ประชาชนในการบริจาคสิ่งของเข้าร่วมแสดงในพิพิธภัณฑ์

 5.จัดแบ่งโซนพื้นที่โดยมีการแยกหมวดหมู่ประเภทสิ่งของและมีการจัดทำทะเบียน

โบราณวัตถุใบงานความรู้เพื่อบ่งบอกลักษณะสิ่งของให้มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย

และมีการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มอบสิ่งของให้เพื่อเป็นข้อมูลในการสืบค้น

 6.ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันทรัพย์สินที่ประชาชนนำมามอบให้จัดแสดงมิให้

สูญหาย

 7.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินทุกระยะ

อย่างต่อเนื่องกรณีเกิดการชำรุดเสียหายให้มีการแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม

โดยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนชุมชนปราชญ์ชุมชนฯลฯ

ผลสำเร็จจากการดำเนินงานผ่านโครงการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการดึงวัฒนธรรม

ซึ่งเป็นจุดแข็งของพื้นที่มาเป็นหลักในการบริหารงานเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

และความโปร่งใสโดยเทศบาลตำบลเวียงสาได้ดึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดตั้งและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ซึ่งทำให้ประชาชนทั้งอำเภอเวียงสาได้ตระหนักถึงคุณค่า

มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและเห็นพ้องต้องกันว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มิได้เป็นเพียง

แค่พิพิธภัณฑ์ของเทศบาลตำบลเวียงสาแต่นับเป็น“พิพิธภัณฑ์ของคนอำเภอเวียงสา”ซึ่งเป็น

สถานที่ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของอำเภอเวียงสาเป็นอย่างมากอันจะเห็น

ได้จากประชาชนนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดจนสื่อต่างๆ

ได้มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานและถ่ายทำรายการในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงสาอย่าง

ต่อเนื่องนอกจากนี้เทศบาลตำบลเวียงสายังได้จัดงาน“อนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน”

ในทุก3–5ธันวาคมของทุกปีแต่เนื่องจากภาคประชาชนได้ให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเทศบาลจึงขยายงานดังกล่างวเพิ่มเป็น5วันคือระหว่างวันที่

1–5ธันวาคมของทุกปี

โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสาเดิมชื ่อศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ของกรม

การศาสนาโดยตั้งอยู ่ในวัดบุญยืนต่อมาเมื ่อปีพ.ศ.2546เทศบาลตำบลเวียงสาได้รับการ

ถ่ายโอนอำนาจในการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์จากนั้นได้มีการสร้างอาคารศูนย์ฯ

แห่งใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสา”ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียน

จำนวน128คนมีครูผู้ดูแลเด็ก6คน

เทศบาลตำบลเวียงสามีการบริหารงานศูนย์ฯโดยการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง

และคณะผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีเป้าหมายร่วมกันว่า

“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูเด็กเล็กเป็นแห่งที่สองรองมาจากพ่อ-แม่

และญาติ”ดังนั้นจึงมีการพัฒนาการบริหารงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ศูนย์ฯได้รับมาตรฐานและมี

คุณภาพมากขึ้นโดยพัฒนาทั้งคนและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปซึ่งศูนย์ฯได้รับการประเมินว่าเป็น

ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ตามเกณฑ์การประเมินจากคณะกรรมการระดับอำเภอและจังหวัดอยู่ในเกณฑ์

ระดับดีมากในปี2551-2553จากกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดน่านได้รับรางวัลประกวดปราชญ์

ชุมชนปลอดภัยจราจรดีเด่นปี2557โครงการเอทรานส์สานสัมพันธ์เพื่อชุมชนปลอดภัยจราจรจาก

สมาคมวิทยาการขนส่งแห่งเอเชียเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พ.ศ.2557และอีกหลายรางวัล
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ในปี2556ผู ้ปกครองและคณะผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรทาง

การศึกษาได้ประชุมวางแผนร่วมกันโดยผู้ปกครองเสนอว่าในเขตพื้นที่เทศบาลยังมีปัญหาในเรื่อง

ความปลอดภัยภายในศูนย์ฯบ้านเรือนและชุมชนอยู่ซึ่งทุกฝ่ายได้ให้ความสำคัญและร่วมมือกัน

ดำเนินการสร้างความปลอดภัยให้แก่เด็กเล็กโดยมีการขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานความปลอดภัย

ของศูนย์ฯ6ด้านดังนี้1)ความปลอดภัยของอาคาร2)ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์3)การ

เดินทางปลอดภัย4)ระบบป้องกันภัยจากบุคคล5)ระบบฉุกเฉินและ6)ความปลอดภัยใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยโดยมีการดำเนินงานดังนี้

 1.การสำรวจจุดเสี่ยงและจัดทำแบบบันทึกการเดินสำรวจจุดเสี่ยงโดยคณะกรรมการ

ศูนย์ฯผู้ปกครองและคณะครูร่วมกันสำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่ของศูนย์ฯบ้านและ

ชุมชนโดยจัดทำแบบบันทึกการเดินสำรวจจุดเสี่ยง(SafetyRoundRecord)และนำ

เกณฑ์ประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ดำเนินการในเรื ่องความปลอดภัยมา

ประชุมวางแผนร่วมกัน

 2.ศูนย์ฯเข้าร่วมโครงการด้านความปลอดภัยกับศูนย์วิจัยโรงพยาบาลรามาธิบดีและ

ร่วมเป็นเครือข่ายด้านความปลอดภัยโดยผ่านโครงการสวมใส่หมวกกันน็อคอย่าง

ปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยและได้รับการ

สนับสนุนดังนี้

 = หมวกกันน็อคสำหรับเด็กเล็กจำนวน105ใบและวัสดุอุปกรณ์ด้านความ

ปลอดภัยศูนย์วิจัยโรงพยาบาลรามาธิบดีเช่นมุมโต๊ะเก้าอี้

 = มีการลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อแนะนำจุดอันตรายในศูนย์ฯที่ยังถือว่าเป็นจุดเสี่ยง

ซึ่งผู้ปกครองคณะกรรมการคณะผู้บริหารศูนย์ฯครูผู้ดูแลเด็กได้นำข้อ

เสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงศูนย์ฯให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน

 = มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่ผู้ปกครองผู้บริหารศูนย์ฯ

คณะกรรมการศูนย์ฯครูผู้ดูแลเด็กและเด็กเล็กปีละ2ครั้งโดยได้รับความ

ช่วยเหลืองบประมาณด้านการอบรมและการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย

จากศูนย์วิจัยโรงพยาบาลรามาธิบดีโดยทำการติดตามการดำเนินงานก่อน

ระหว่างและหลังโดยมีคณะกรรมการร่วมกันถอดบทเรียนการทำงาน

 3.มีการจัดตั้งกองทุนหมวกกันน็อคของเด็กเล็กและได้ดำเนินการขยายกองทุนหมวกกัน

น็อคของผู้ปกครองของเด็กเล็กในศูนย์เด็กฯโดยคณะกรรมการได้มีมติร่วมกันในการ

ต้ังกติกาการปรับเงินกับผูป้กครองในกรณีลืมสวมใส่หมวกกันน็อคคร้ังละ5บาทต่อคน

 4.มีการสรุปประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ปกครองคณะกรรมการศูนย์

ผู้บริหารหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาคณะครูผู้ดูแลเด็กเพื่อประเมินผลนำไปพัฒนา

ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสามีความ

โดดเด่นสะท้อนผ่านการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองคณะกรรมการศูนย์ผู้บริหาร

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาและคณะครูผู้ดูแลเด็กเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมและพัฒนางานด้าน

ความปลอดภัยในศูนย์ฯนอกจากนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงสายังมีส่วนร่วมในการตรวจสุขภาพ

เด็กเล็กและให้ความรู้แก่คณะครูผู้ดูแลเด็กเรื่องฟันการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการปฏิบัติเมื่อ

เด็กเล็กไม่สบายรวมถึงการส่งต่อเด็กเล็กไปยังโรงพยาบาลเจ้าหน้าที ่ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยให้ความรู้เรื่องการฝึกซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นใน

ศูนย์ฯเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเวียงสาให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรการขับขี่รถอย่างปลอดภัย

ในเขตเทศบาลตำบลเวียงสาโดยมีการจัดฝึกอบรม2ครั ้งต่อปีเมื ่อเสร็จสิ ้นการจัดอบรม

จะทำการสรุปประเมินผลร่วมกัน

นอกจากนี้ในด้านการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาจะมีผู ้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

ให้การเสนอแนะโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กเล็กมีพัฒนาการครบรอบด้าน

ทั้งร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเพื่อพัฒนาเด็กให้สมบูรณ์ตามวัยมีความสุข

มีสุขภาพกายสุขภาพจิตและสุขนิสัยที่ดีช่วยเหลือตนเองได้สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆใช้ภาษาในการ

สื่อสารได้อย่างเหมาะสมมีคุณธรรมจริยธรรมรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีความพร้อมในการเรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้นโดย

ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนจนทำให้ผู้ปกครองและชุมชนเกิดความไว้วางใจจึงมีการ

บริจาคเงินสิ ่งของอาหารเช่นงานวันเกิดงานบุญต่างๆหมุนเวียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลเวียงสาอย่างต่อเนื่องถือว่าทุกส่วนทุกฝ่ายให้ความสนใจการพัฒนาบุตรหลานของ

ตนเอง
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เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลเกาะคาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง52130

    054-281-066โทรสาร054-282-402

 ประชากร 4,761คน(ชาย2,206คนหญิง2,555คน)

 พื้นที่  4.74ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน8ชุมชน)

 รายได้  25,490,986.54บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 11,918,867.00บาท

คณะผู้บริหาร 

 1. นางสาวเพ็ญภัครัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา

 2. นายมนูใจงาม ประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะคา

 3. นายวุฒิกรพิจอมบุตร ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 5 คน

 หญิง 7 คน

เทศบาลตำบลเกาะคาเป็นเทศบาลที่โดดเด่นเรื่องการบริหารงานภายใต้การมีส่วนร่วม

และความโปร่งใสเพราะผู้บริหารเทศบาลใช้กลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการสร้างการยอมรับ

และความเชื ่อมั ่นในการบริหารงานจนได้รับความไว้วางใจและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้เมืองน่าอยู่และน่าประทับใจเป็นเมืองแห่งการเอื้ออาทรห่วงใยดูและซึ่งกัน

และกันโดยเฉพาะอย่างยิ ่งการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสที ่มาจากชุมชนที ่เข้มแข็งโดยใช้

“เวทีข่วงผญ๋าเพื่อฮอมกำกึ๊ด”เป็นเวทีในการแสวงหาแนวทางในการมีส่วนร่วมการรับฟังข้อมูล

การให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผนร่วมตัดสินใจและตรวจสอบประเมินผล

การบริหารงานของเทศบาลนอกจากนี ้ย ังเป็นเวทีที ่ช ่วยให้เกิดความตระหนักและสร้าง

กระบวนการเรียนรู้เพื่อการป้องกันและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่

แนวคิดหลักของเทศบาลตำบลเกาะคาจะให้ความสำคัญต่อการสร้างจิตสำนึกการแสวงหา

เครือข่ายการสืบทอดภูมิปัญญาการส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังมีการสร้างระบบ

บริหารจัดการท้องถิ่นแบบรอบด้านได้แก่ระบบการจัดการทางสังคมเช่นการสร้างนักวิจัยชุมชน

สภาองค์กรชุมชนและอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนมีเครือข่ายคุ้มครองเด็กศูนย์พัฒนา

ครอบครัวคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านศูนย์รับแจ้งเหตุเด็กและสตรีศูนย์เรียนรู้ครอบครัว

เข้มแข็งระบบการสื่อสารศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเวทีข่วงผญ๋าเพื่อฮอมกำกึ๊ดเทศบาลเคลื่อนที่

ด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ได้แก่การจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มอาชีพกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์กลุ่มผ้ามัดย้อมกลุ่มตัดเย็บสตรี

กลุ่มบายศรีกลุ่มข้าวแต๋นเป็นต้น
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ทั้งนี้เพื่อสร้างให้ตำบลเกาะคาเป็นเมืองที่น่าอยู่ด้วยการให้ชุมชนมองปัญหาในพื้นที่

เป็นเรื่องของคนทุกคนเพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและพร้อมที่จะลงมือช่วยกันแก้ไขปัญหา

เพื่อส่วนรวมและปลูกฝังให้มีการจัดการและแก้ไขปัญหาในลักษณะแบบครอบครัวเดียวกันและนี่

คือการสร้างจิตสำนึกสาธารณะในชุมชนวิธีการสำคัญคือการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน

ผ่านเวทีพื้นที่สร้างสรรต่างๆให้ร่วมคิดร่วมทำร่วมปฏิบัติก่อเกิดสังคมแห่งการมีส่วนร่วมสังคม

เอื้ออาทรและสังคมสมานฉันท์มีการใช้แนวคิดของการพัฒนาที่เน้น

 = การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น(LocalWisdom)

 = การพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 = การยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน(GoodGovernance)

 = สร ้างการม ีส ่วนร ่วมเน ้นความโปร ่งใสม ีสำน ึกความร ับผ ิดชอบต ่อส ังคม

ความเสมอภาคความเป็นธรรม

 = คำนึงถึงหลักความยั่งยืนในการพัฒนา(Sustainability)

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและ  

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ของ เทศบาลตำบลเกาะคา ได้แก่ 

โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเมืองน่าอยู่ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

หนึ่งในนโยบายของเทศบาลตำบลเกาะคาที่สำคัญคือการสร้างชุมชนที่มีศักยภาพในการ

จ ัดการทร ัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมด้วยตัวของชุมชนเองอย่างม ีประสิทธ ิภาพ

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมและชุมชนรู้คุณค่าการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามบริบท

ของตนเองรวมทั้งสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้อันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมได้มีความพร้อมที่

จะเป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนจึงมีการส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกชุมชน

ร่วมกันขับเคลื่อนให้ตำบลเกาะคากลายเป็นเมืองที่น่าอยู่ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด

ที่ว่า“ขยะจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปหากเราใช้ปัญญาจัดการอย่างเป็นระบบและถูกวิธี”โดยเริ่มจาก

การปัญหาที่ต้นเหตุของขยะภายในครัวเรือนก่อนเพื่อลดขยะสู่ปลายทางคือการเรียนรู้จักกับขยะ

และการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีรวมถึงการจัดการบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพที่ร่มรื่นมีสวนครัวใน

บ้านเรือนพร้อมทั้งให้มีการแทรกการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขเข้าไปเพิ่มการดูแลรักษาสภาพ

บ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะอีกด้วยซึ่งทำให้ขยะของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะคาไม่ใช่ปัญหา

ที่รุนแรงหรือเร่งด่วนที่ต้องรีบจัดการอีกต่อไป

อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลเกาะคาไม่ได้ทำเพียงแค่ลดปริมาณ

ขยะให้หมดไปจากพื้นที่แต่ต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างให้กลายเป็นเรื่องจิตสำนึกร่วม

ของชุมชนทางด้านสิ่งแวดล้อมและควรต้องมีการขยายกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างให้มากขึ้น

ดังนั้นจึงกลายเป็นที่มาของสถานีแห่งการเรียนรู้คือโครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเมืองน่าอยู่

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเป็นหน่วยที่รองรับการขยายข้อมูลและองค์ความรู้ให้แก่สมาชิก

ชุมชนทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดต่อยอดร่วมกันของชุมชนที่ได้

จัดตั้งร้านค้าศูนย์บาทเป็นโครงการที่ถือกำเนิดขึ้นภายใต้แนวคิดแปลงขยะเป็นเงินเพื่อช่วยเหลือ

และลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่มีรายรับไม่สมดุลกับรายจ่ายและความต้องการใน

การสร้างจิตสำนึกของบุคคลในเรื่องการคัดแยกขยะต่อเนื่องด้วยการนำวัสดุรีไซเคิลเช่นกระดาษ

กล่องเครื่องดื่มขวดแก้วขวดพลาสติกและอื่นๆมาใช้แทนเงินสดเพื่อแลกซื้อสินค้าอุปโภค

บริโภคการเกิดขึ้นของร้านค้าศูนย์บาทจึงกลายเป็นจุดศูนย์รวมของการรวมกลุ่มภาคประชาชน

ในพื้นที่วิธีการจับจ่ายใช้สอยสินค้าบริโภคภายในร้านค้าศูนย์บาทนั้นจะเริ่มด้วยการให้ชาวบ้าน

ทำการคัดแยกขยะรีไซเคิลและนำมาชั่งน้ำหนักเพื่อคำนวณปริมาณขยะให้เป็นมูลค่าเงินสดเพื่อ

แลกซื้อของในร้านหรือจะเก็บสะสมยอดคงเหลือไว้ใช้ในครั้งต่อไปโดยอัตราการขายขยะรีไซเคิล

นั้นขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุซึ่งทางร้านได้มีการติดป้ายราคากลางไว้ด้วยวิธีการนี้ทำให้ประชาชน

หันมาให้ความสนใจกับการคัดแยกขยะเพิ่มขึ้นเนื่องจากสามารถนำขยะที่อาจมองดูไร้ค่ามาแลก

เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับใช้ในครัวเรือนได้จริงนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและพัฒนาแกน

นำเพื่อให้เป็นผู้เริ่มทำครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ในบ้านของตนเอง

ให้เป็นตัวอย่างก่อนจากนั้นให้แกนนำที่ดำเนินการแล้วเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่คนในชุมชนให้มีการ

ดำเนินการด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนอย่างครบวงจรต่อไปนอกจากนี้กิจกร

รมอื่นๆที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อทำให้ตำบลเกาะคาเป็นชุมชนน่าอยู่อาทิการจัดการ

สิ ่งแวดล้อมในโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมอาสาสมัครพิทักษ์สิ ่งแวดล้อมและนักสืบสายน้ำ

กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านผึ้งศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะปลายทางกลุ่มเลี้ยงไส้เดือนเพื่อย่อยสลาย

ขยะเปียกบ้านผึ้งครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะ
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โครงการตู้เย็นในสวน ตู้เย็นพอเพียง 

หลังจากที่เทศบาลตำบลเกาะคาได้มีการจัดทำการสำรวจข้อมูลตำบลที่เรียกกว่าแท็คแน๊บ

(TCNAP:ThailandCommunityNetworkAppraisalProgram)เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา

และพัฒนานวัตกรรมของชุมชนเพื่อคนในชุมชนแล้วจึงได้มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว

ร่วมกับการลงพื้นที่เพื่อสุ่มสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะคา

พบเห็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ใช้เงินซื้อพืชผักสวนครัวผักพื้นบ้านมารับประทานทั้งๆที่ใน

บริเวณบ้านสามารถปลูกพืชผักบางชนิดไว้กินเองได้นอกจากนี ้ข้อมูลที ่สำรวจได้ยังพบว่า

ประชาชนมากกว่าร้อยละ70ในทุกหมู่บ้านมีพฤติกรรมการบริโภคผักไม่ถึง1/2กิโลกรัมต่อวัน

ซึ ่งเกณฑ์ตามการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเน้นให้

ประชาชนมีการบริโภคผักอย่างน้อย1/2กิโลกรัมต่อวันอันเนื่องมาจากวัฒนธรรมการบริโภคที่มัก

เป็นอาหารจานด่วนที่ไม่มีผักเป็นส่วนประกอบหลักทำให้ขาดความสมดุลของสารอาหารเป็น

สาเหตุที่นำมาสู่ความเสี่ยงหลายโรคเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็ง

จึงได้มีการรณรงค์ให้ชุมชนลงมือปลูกผักที่บ้านของตนเองโดยเฉพาะการรณรงค์ให้ปลูกพืชผัก

สมุนไพรที่ใช้รับประทานประจำหลากหลายชนิดไว้รับประทานเองในครอบครัวภายใต้แนวคิด

“ตู้เย็นในสวนตู้เย็นพอเพียง”เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องนำเงินไปซื้อผักที่มีราคาแพงเป็นการลด

ต้นทุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนมีเงินเหลือเก็บออมได้ที่สำคัญลดความเสี่ยงต่อสารเคมีที่ปนเปื้อน

มากับผักสามารถรับประทานผักสดได้อย่างมั่นใจสะดวกสะอาดประหยัดทั้งเงินและเวลาในการ

ต้องออกไปซื้อหาจากแหล่งอื่นๆ

กล่าวได้ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ต่อยอดการใช้ข้อมูลมาจากแท็คแน๊บร่วมกับการ

พูดคุยเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาจากการทำ“เวทีข่วงผญ๋าเพื่อฮอมกำกึ๊ด”โดยมีสมาชิกจากทุกชุมชน

เข้าร่วมโครงการทำให้มีครัวเรือนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น145หลังคาเรือนโดยสมาชิก

ที่เข้าร่วมโครงการจะดำเนินการปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เกิดขึ้นจากการทำปุ๋ย

ในครัวเรือนใช้เองหรือการใช้ปุ๋ยที่เกิดขึ้นจากกลุ่มในหมู่บ้านที่ทำขึ้นกันเองในกลุ่มเช่นปุ๋ยใบไม้

ปุ ๋ยมูลไส้เดือนฯลฯโดยแต่ละหลังคาเรือนจะมีการปลูกพืชผักสวนครัวไม่น้อยกว่า5ชนิด

คิดเป็นร้อยละ100ของผู้เข้าร่วมโครงการและมีผู้ปลูกพืชผักไว้บริโภคเองในครัวเรือนในแต่ละ

ชุมชนมีมากกว่าร้อยละ60(จากผลการตรวจประเมินตามโครงการถนนสะอาดบ้านน่าอยู ่

หน้าบ้านน่ามอง)เกิดการสร้างงานรายได้อันเนื่องมาจากการขายผักปลอดสารพิษภายในชุมชน

จนมีการรวมกลุ่มจำหน่ายผักปลอดสารพิษของสมาชิกกลุ่มผักปลอดสารพิษในเขตเทศบาลตำบล

เกาะคานอกจากนี้โครงการดังกล่าวพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าชุมชนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผัก

ที่ใช้ประกอบอาหารในแต่ละวันเฉลี่ยหลังคาเรือนละ20บาท/วันคิดเป็นครัวเรือนละ600บาท

ดังนั้นจำนวนครัวเรือนทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ(145ครัวเรือน)สามารถลดการซื้อผักบริโภค

รวม2,900บาท/วันหรือ87,000บาท/เดือน(การสำรวจข้อมูลณเดือนกันยายน2556)

โครงการถนนสะอาด บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง 

กล่าวได้ว่าเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ต่อยอด

จากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะในชุมชนและยังสอดคล้องกับการสร้างชุมชนต้นแบบ

เมืองน่าอยู่ซึ ่งสิ่งที่ได้รับการขยายผลการดำเนินงานมาต่อคือการบริหารจัดการลักษณะทาง

กายภาพภายในบ้านที่มีความสะอาดปราศจากขยะบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพที่สวยงามเป็นสัดส่วน

ร่มรื ่นน่าอยู ่มีสวนครัวในบ้านเรียกได้ว่าสะอาดทั ้งนอกบ้านและในบ้านและสอดแทรก

การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขเข้าไปเพิ่มการดูแลรักษาสภาพบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะปลอด

ลูกน้ำยุงลายซึ่งการวัดผลความสำเร็จของโครงการนี้จะมีการสร้างความร่วมมือและข้อตกลง

ในการกำหนดหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดระหว่างประชาชนในชุมชนและหน่วยงานต่างที่เป็นเครือข่าย

ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการตรวจวัดผลเช่นผู้แทนจากโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

รพ.สต.น้ำล้อมรพ.สต.ศาลาไชยสาธารณสุขอำเภอเกาะคาโรงพยาบาลเกาะคาจนได้ข้อสรุป

ร่วมกันในการชี้วัดความสำเร็จคือ

ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดด้านถนนสะอาดเป็นการให้คะแนนถนนหน้าบ้านที่ไม่มีขยะมูลฝอยทิ้ง

ไม่มีกิ่งไม้หรือเศษวัชพืชตกค้างและหน้าบ้านปลอดถังขยะเป็นต้น

ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดด้านบ้านน่าอยู่ กล่าวคือมีการบริหารจัดการด้านการคัดแยกขยะและ

กำจัดขยะทุกประเภทได้อย่างถูกวิธีถูกต้องและเหมาะสมอาทิมีการจัดการขยะโดยใช้หลัก3R

(Reduceลดการใช้ซ้ำReuseนำกลับมาใช้ซ้ำRecycleกลับมาใช้ใหม่)เป็นครัวเรือนที่มีต้นไม้

เขียวขจีมีพืชพันธุ์หลากหลายชนิดมีการปลูกพืชผักสมุนไพรและผักสวนครัวรั้วกินได้และสิ่งที่

สำคัญคือมีสภาพแวดล้อมภายในภายนอกบ้านเรือนสะอาดเป็นระเบียบ
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ส่วนที่ 3 การทำให้หน้าบ้านน่ามอง ด้วยการแสดงป้ายเลขที ่บ้านอย่างชัดเจนมีชื ่อ

เจ้าของบ้านมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณหน้าบ้านและมีการจัดภูมิทัศน์บริเวณในบ้าน

หน้าบ้านอย่างเหมาะสม

สิ ่งที ่สะท้อนให้เห็นจากโครงการนี ้คือกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน

ที่ช่วยกันรักษาสภาพบ้านเรือนของตนเองอย่างเข้มแข็งโดยไม่ได้เป็นการสร้างภาพเพื่อความ

สวยงามของบ้านเรือนเฉพาะเวลาที่มีการตรวจวัดผลเท่านั้นแต่เป็นการปฏิบัติรักษาความสะอาดให้

บ้านเรือนของตนเองอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลามีความสวยงามปราศจากสิ่งรบกวนทางสายตา

รวมไปถึงการสร้างสรรค์พื ้นที ่ในบ้านให้มีสัดส่วนที ่เหมาะสมน่าอยู ่กล่าวได้ว่าเป็นการจัด

กระบวนการทางภูมิทัศน์หน้าบ้านด้วยตัวเองซึ่งเป็นการสร้างการตื่นตัวและแสดงให้เห็นถึงความ

มุ่งมั่นในการบริหารจัดการบ้านเรือนตนเองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งสอดคล้องกับการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านของเทศบาลรวมไปถึงการช่วยเหลือสมาชิกในครัวเรือนอื่นให้

ช่วยกันทำให้ชุมชนมีความสะอาดน่าอยู่ซึ่งเป็นประโยชน์ทางอ้อมทำให้ชุมชนในเขตเทศบาลตำบล

เกาะคาเกิดกระบวนการทางความคิดมีการออกแบบคิดอย่างมีระบบในระยะยาวและเป็นขั้น

เป็นตอนภายใต้สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่

โครงการพัฒนาครอบครัวมุ่งสู่ครอบครัวเข้มแข็ง 

แนวคิดในการสร้างชุมชนที่น่าอยู่ได้ต้องมาจากฐานครอบครัวที่อบอุ่นมีความรักและความ

เข้าใจต่อกันด้วยเหตุนี้เองการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวจึงเป็นเป้าหมายเพื่อสร้าง

สังคมชุมชนที่เข้มแข็งของเทศบาลตำบลเกาะคาเพราะเป็นสถาบันที่มีความสำคัญต่อทุกคน

ในสังคมการแก้ไขปัญหาของชุมชนที่เกิดขึ้นต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวเป็นอันดับแรกรวมทั้งการให้

สมาชิกชุมชนมองเห็นว่าในระดับชุมชนก็นับว่าเป็นครอบครัวด้วยเช่นกันดังนั้นเทศบาลตำบล

เกาะคาและชุมชนภายในพื้นที่จึงร่วมกันทำโครงการพัฒนาครอบครัวอย่างต่อเนื่องจนเป็นทีมงาน

เดียวกันที่สามารถจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็งขึ้นโดยการสร้างครอบครัวอาสาสมัครให้เข้า

รับการเข้าค่ายอบรมเพิ่มทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การเป็นครอบครัวเข้มแข็งต้นแบบและ

นำมาขยายผลสู่ครอบครัวอื่นตัวอย่างความสำเร็จจากการพัฒนาครอบครัวเข้มแข็งคือครอบครัว

เข้มแข็งบ้านไร่อ้อยที่ได้ดำเนินการประสานงานกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุเด็ก

และสตรีเพื่อรับทราบข้อมูลและปัญหาครอบครัวในพื้นที่โดยให้ศูนย์ส่งข้อมูลและรายงานผล

การปฏิบัติงานเพื่อจะได้ให้สมาชิกนักวิจัยชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำปัญหาดังกล่าว

มาแก้ไขได้ตรงจุดและช่วยกันดูแลคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนผ่าน“เวทีข่วงผญ๋าเพื่อฮอม

กำกึ๊ด”นอกจากนี้ยังมีการวางแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นคือการเปิดพื้นที่ให้

ประชาชนได้มาใช้เวลาว่างร่วมกันระหว่างครอบครัวอื่นๆเช่นการออกกำลังกายค่ายกิจกรรม

ครอบครัวหรือการรณรงค์วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวได้ทำให้ครอบครัวมีการทำกิจกรรมร่วมกัน

สร้างความผูกพันให้สมาชิกภายในครอบครัวมากขึ้นและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีก่อให้เกิดความรัก

ความผูกพันในครอบครัวมีการสื่อสารที่ตรงกันสร้างความเข้าใจร่วมกันลดช่องว่างระหว่างวัย

โดยเริ่มจากครอบครัวของแต่ละคนในชุมชนและถักทอเป็นเครือข่ายครอบครัวเข้มแข็งมีการ

ปรึกษาพูดคุยปัญหาที่อยากระบายตามสถานการณ์ต่างๆทางสังคมหรือต้องการผู้เขี่ยวชาญเฉพาะ

เพื่อช่วยเหลือต่อไป

จึงเห็นได้ว่าการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งได้นั้นมาจากพลังความร่วมมือจากทุกส่วนในการ

พัฒนาเด็กเยาวชนครอบครัวและชุมชนซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างชุมชนให้เกิด

สันติสุขและสังคมอบอุ ่นโดยกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนทุกวัยในครอบครัว

แบบบูรณาการเพื่อสร้างเกราะป้องกันภัยทางสังคมที่มีบนพื้นฐานความรู้ความสุขในการอยู่ร่วมกัน

ของครอบครัวทำให้เกิดความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวผ่านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

ที่เข้มแข็งอันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาตำบลเกาะคาต่อไป
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เทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลแม่สะเรียงอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน58110

    โทรศัพท์053-681-231โทรสาร053-681-231

 ประชากร 2,829คน(ชาย1,366คนหญิง1,468คน)

 พื้นที่  1.384ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน9ชุมชน)

 รายได้  1,411,305.06บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 12,171,040บาท

คณะผู้บริหาร 

 1. นายพัลลภหว่าละ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง

 2.นายภคเดชวิชชโลกา ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

 3.นายสรณะเทพเนาว์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 12 คน

 หญิง - คน

เทศบาลตำบลแม่สะเรียงบริหารงานภายใต้การนำของคณะผู้บริหารชุดเดิมที่ได้รับ

ความไว้วางใจจากประชาชนให้เข้ามาบริหารงานอย่างต่อเนื่องทำให้คณะผู้บริหารรู้และเข้าใจถึง

สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนและลึกซึ้งการบริหารงานของเทศบาลมีเป้าหมาย

สูงสุดคือประโยชน์ของประชาชนแต่ด้วยงบประมาณของเทศบาลที่ค่อนข้างจำกัดประกอบกับ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยเทศบาลเพียงลำพังเทศบาลจึงให้ความสำคัญกับ

การมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งนี้เทศบาลมิได้จำกัดการพัฒนาและแก้ไข

ปัญหาเฉพาะในเขตพื้นที ่ที ่ร ับผิดชอบหรือมองปัญหาแบบแยกส่วนแต่มองการพัฒนาและ

แก้ไขปัญหาแบบเป็นองค์รวมนอกจากนี้เทศบาลยังมุ่งเน้นการบริหารงานด้วยความโปร่งใส

ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า“วัฒนธรรมเด่น	เน้นบริการ	บริหารงานโปร่งใส	ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	พร้อมพัฒนา

เศรษฐกิจ”			

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและ  

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ของ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้แก่ 

ความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ตำบลแม่สะเรียงประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและสาธารณภัยเป็นประจำทุกปีโดย

ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากอาทิดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันภัยหนาว

ภัยแล้งอัคคีภัยไฟป่าและหมอกควันเป็นต้นหลายปีที่ผ่านมาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทวีความ

รุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
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การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องด้วยข้อจำกัดใน

ด้านต่างๆอาทิความยากลำบากในการเข้าถึงพื ้นที ่ที ่เป็นดินโคลนและสภาพความยากจน

ของประชาชนในพื้นที่ประกอบกับการให้ความช่วยเหลือไม่เป็นระบบหลายหน่วยงานเข้าให้การ

ช่วยเหลือโดยต่างฝ่ายต่างดำเนินการทำให้ทรัพยากรทางการบริหารของแต่ละหน่วยงานมีไม่เพียงพอ

เทศบาลตำบลแม่สะเรียงมีบทบาทและภารกิจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ได้เรียนรู ้จากการดำเนินงานในอดีตที่ผ่านมาและพบว่าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่สามารถดำเนินการได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียง

ลำพังแต่หน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องดำเนินการร่วมกันเทศบาลจึงส่งเสริมให้เกิด

ความร่วมมือกันในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ปัจจุบันการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยสร้างความร่วม

มือระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและบูรณาการการทำงานไม่มองปัญหาแบบแยกส่วนเพื่อ

ให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดทุกภาคส่วนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการดำเนินการทั ้งร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจและร่วมประเมินผลกล่าวคือ

เทศบาลได้ประสานงานและมีการประชุมกำหนดโครงสร้างการบริหารงานวางแผนการจัดการ

ความเสี่ยงในระยะ6เดือนและ1ปีเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนงบประมาณและวัสดุ

อุปกรณ์รวมทั้งมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนที่สำคัญได้มีการกำหนด

ขอบเขตการดำเนินงานทั้งในเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุและเชิงบรรเทาเหตุในระหว่างเกิดเหตุและ

หลังเกิดเหตุ

หน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกอบด้วยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่สะเรียงปกครองอำเภอแม่สะเรียงโรงพยาบาลแม่สะเรียงสถานี

ตำรวจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนกรมทหารพรานที่36ค่ายเทพสิงห์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอแม่สะเรียงเรือนจำแม่สะเรียงและ

องค์กรเอกชนระหว่างประเทศ(UNHCR,MalteserInternational)ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีบทบาท

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดังนี้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงมีด้วยกันทั้งสิ ้น7แห่งได้แก่

เทศบาล3แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล4แห่งมีการจัดตั ้งศูนย์ความร่วมมือด้าน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีสมาชิกอปพร.และมิสเตอร์เตือนภัย

โรงพยาบาลแม่สะเรียงรับผิดชอบในการคัดกรองผู้ประสบเหตุที ่ได้รับบาดเจ็บหรือ

เสียชีวิตรวมถึงการจัดการด้านสาธารณสุขสุขอนามัยในช่วงฟื้นฟูหลังเกิดเหตุโดยมีโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและอาสาสมัครพลเรือนของทุกหมู ่บ้าน/ชุมชนร่วมสนับสนุน

การทำงาน

ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียงมีหน้าที่หลักในการประสานงานกับหน่วยงานระดับ

จังหวัดหรือระดับภาคเพื่อขอรับการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่การ

จัดการหรือการดำเนินการเกินศักยภาพในระดับพื้นที่

สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียงเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านกำลังพลและการบังคับใช้

กฎหมายรวมถึงการใช้อุปกรณ์สื่อสารในการแจ้งเหตุกรณีฉุกเฉินโดยมีสมาชิกตำรวจบ้านในทุก

หมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	แม่ฮ่องสอนเขต2คณะครูอาจารย์สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต2ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองในโรงเรียนทั้ง180แห่งในรูปแบบต่างๆอาทิ

การจัดนิทรรศการเอกสารเผยแพร่บรรจุเป็นแผนการเรียนการสอนและจัดทำคู่มือประกอบ

การเรียนการสอน

กรมทหารพรานที่	36	ค่ายเทพสิงห์	ให้การสนับสนุนกำลังพลในการช่วยเหลือและฟื้นฟู

ผู้ประสบภัยทั้งระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ช่วยเหลือและสังคมสงเคราะห์ร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่กรณีเมื่อเกิดสาธารณภัยและประสานงานร่วมกับ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอและนักพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง

เรือนจำแม่สะเรียง	วางแผนและเตรียมการในเหตุการณ์ฉุกเฉินร่วมกันรวมถึงสนับสนุน

ผู้ต้องขังชั้นดีในการร่วมฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังเกิดเหตุอาทิการขุกลอกคูคลองท่อระบายน้ำ
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UNHCR/Malteser	International	รับผิดชอบในศูนย์พักพิงชั ่วคราวในเขตพื ้นที ่

ร่วมเป็นสมาชิกในการแจ้งเหตุฉุกเฉินและร่วมกิจกรรมในการส่งเสริมและการให้ความรู้

การป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

นำไปสู่การแก้ไขปัญหาทรัพยากรทางการบริหารของแต่ละหน่วยงานที่มีจำกัดเกิดการใช้ทรัพยากร

ร่วมกันอย่างคุ้มค่าเพื่อประโยชน์สูงสุดจากการร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในภาคี

เครือข่ายการทำงานทุกภาคส่วนเห็นพ้องตรงกันว่าควรขยายการมีส่วนร่วมให้ครอบคลุมไปยัง

พื้นที่อำเภอใกล้เคียงเพราะสาธารณภัยมิอาจจำกัดขอบเขตการเกิดเหตุได้และเมื่อเกิดเหตุ

ย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวมนอกจากนี้ทุกภาคส่วนยังมีเป้าหมายในการขยาย

มิติการทำงานร่วมกันออกไปยังประเด็นอื่นๆอาทิการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การฟื้นฟูและการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นต้น

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 

เทศบาลตำบลแม่สะเรียงเป็นพื้นที่ที่เจริญเติบโตสู่ความเป็นเมืองอย่างรวดเร็วมีสถาน

บริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นประชากรและนักท่องเที่ยวมีจำนวน

เพิ่มสูงขึ ้นและหนาแน่นมากขึ้นส่งผลให้เกิดขยะมูลฝอยในพื้นที ่ประมาณ3-4ตันต่อวัน

แต่เดิมเทศบาลกำจัดขยะด้วยวิธีการนำไปทิ้งในบ่อขยะแต่ด้วยปริมาณขยะที่มากอย่างต่อเนื่อง

จึงทำให้เกิดปัญหาขยะล้นบ่อและชาวบ้านรวมตัวกันปิดบ่อขยะในปีพ.ศ.2555เพื่อแก้ไขปัญหา

ในขณะนั้นเทศบาลได้จ้างเหมาบริษัทเอกชนนำขยะไปทิ้งยังบ่อขยะอื่นในต่างจังหวัดซึ่งการดำเนิน

การเช่นนี้มีค่าใช้จ่ายสูงมากกระทั่งเทศบาลไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ในระยะยาว

เทศบาลจึงแก้ไขปัญหาด้วยการนำขยะไปทิ้งในบ่อขยะเก่าในเขตพื้นที่อื่นภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กล่าวได้ว่าเทศบาลไม่สามารถจัดการขยะในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิผลกลายเป็นปัญหาสะสม

เรื่อยมาในปีเดียวกันนั้นเองเทศบาลได้เข้าร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดซึ่งมีการระดมความ

คิดเห็นเพื่อค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐนักวิชาการและ

ประชาชนผลจากเวทีสมัชชาเทศบาลได้รับข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะและ

งบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาการจัดการขยะในพื้นที่ให้เป็นระบบและยั่งยืนเทศบาลเกิดแนวคิด

และเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะจากต้นทาง

หรือครัวเรือน

จากการจัดประชาคมในทุกชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านได้ร่วมกันเสนอปัญหาและแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาขยะซึ่งมีเทศบาลตำบลแม่สะเรียงส่วนราชการในพื้นที่สถาบันการศึกษาและภาค

เอกชน(ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล)เข้าร่วมการประชาคมด้วยชาวบ้านได้เสนอแนวทางในการจัดการ

ขยะในครัวเรือนโดยให้คัดแยกขยะรีไซเคิลและนำไปขายที่จุดรับซื้อเพื่อเป็นรายได้ส่วนขยะ

เปียกจากเศษอาหารผักและผลไม้ให้ชุมชนนำไปทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักสำหรับขยะ

อันตรายและขยะขวดแก้วชาวบ้านทำการคัดแยกไว้และให้เทศบาลดำเนินการจัดเก็บทั้งนี้เพื่อ

เป็นการลดปริมาณขยะให้เหลือน้อยที่สุด

หลังจากได้แนวทางการจัดการขยะในครัวเรือนร่วมกันแล้วเพื่อให้ทุกครัวเรือนมีความรู้

ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมคัดแยกขยะเทศบาลตำบลแม่สะเรียงร่วมกับ

ส่วนราชการในพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบอาทิลงพื้นที่

เคาะประตูบ้านจัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจแจกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการ

คัดแยกขยะรณรงค์คัดแยกขยะในตลาดเช้าและโรงเรียนรณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติกและโฟม

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุหอกระจายข่าวรถประชาสัมพันธ์ตัวบุคคล(อสม.)ติดธงเขียวให้แก่

บ้านที่เข้าร่วมโครงการและสอดแทรกการรณรงค์และการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมทางศาสนา

งานบุญหรืองานประเพณีต่างๆเป็นต้น

นอกจากนี้เทศบาลและส่วนราชการในพื้นที่ยังได้ร่วมกันจัดระบบการจัดการขยะในพื้นที่

เพื่อรองรับการคัดแยกขยะโดยแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและยั่งยืน(เมือง

สุขภาวะ)ซึ่งมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานเทศบาลจัดทำถุงใส่ขยะประเภท

ต่างๆแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านพร้อมกำหนดวันจัดเก็บขยะแต่ละประเภทอาทิถุงขยะสีส้มสำหรับ

ขยะแห้งสีฟ้าสำหรับขยะเปียกและถุงใสสำหรับขยะอันตรายโดยจัดเก็บขยะเปียกในวันจันทร์

พุธและศุกร์และจัดเก็บขวดแก้วและขยะอันตรายในวันพุธสำหรับการกำจัดขยะขยะเปียกจะถูก

นำไปทำปุ๋ยหมักส่วนขยะแห้งนำไปเผาในเตารวมทั้งเทศบาลยังประสานกับกลุ่มผู้ประกอบการรับ

ซื้อของเก่าในการกำหนดจุดวันเวลาในการรับซื้อขยะรีไซเคิลโดยชาวบ้านสามารถขายขยะให้แก่

ผู้รับซื้อโดยตรงนอกจากนี้เทศบาลยังสนับสนุนและจัดอบรมให้ความรู้ในการทำน้ำหมักชีวภาพ

และปุ๋ยหมักจากขยะเปียกเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านทำด้วยตนเองและจัดชุดปฏิบัติการออกตรวจ

ขยะที่แอบนำมาทิ้งในพื้นที่หากพบเห็นจะถ่ายรูปบันทึกไว้พร้อมตักเตือนและมีมาตรการลงโทษ

ที่รุนแรงขึ้นอาทิการปรับหากมีการฝ่าฝืนอีกทั้งนี้การดำเนินโครงการได้รับความร่วมมือด้าน

งบประมาณบุคลากรวัสดุอุปกรณ์สถานที่และองค์ความรู้จากส่วนราชการในพื้นที่ด้วย
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ปัจจุบันในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียงมีครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ

จำนวน747ครัวเรือนหรือคิดเป็นร้อยละ49.80ของครัวเรือนทั้งหมดโรงเรียนหลายแห่งเข้าร่วม

การคัดแยกขยะภายในโรงเรียนและส่วนราชการในพื้นที่ยังร่วมเป็นต้นแบบในการจัดการขยะ

ภายในหน่วยงานซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณขยะในพื้นที่ลงได้เป็นอย่างมากเทศบาลยังคงมุ่ง

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะโดยจัดกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมายได้แก่

ภายในสถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีการคัดแยกขยะในทุกชุมชนจัดให้มีการประกวดการจัดการขยะ

และการทำปุ๋ยและในกลุ่มเด็กและเยาวชนจัดให้มีการประกวดสื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์

การคัดแยกขยะ

ร้อยปีวัฒนธรรมไทยใหญ่ ร้อยดวงใจทุกศาสนา  
ภายใต้ “ออกหว่าแม่สะเรียง” 2555 

ร้อยปีวัฒนธรรมไทยใหญ่ร้อยดวงใจทุกศาสนาภายใต้“ออกหว่าแม่สะเรียง”2555เป็น

โครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีพ.ศ.2547เป็นต้นมาประเพณีออกหว่าหรือ

ที่รู้จักกันคือประเพณีออกพรรษาของอำเภอแม่สะเรียงเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานและ

ถือเป็นประเพณีสำคัญของชาวอำเภอแม่สะเรียงในเทศกาลออกพรรษานี้ชาวพุทธในอำเภอ

แม่สะเรียงจะร่วมกันตกแต่งราชวัตรประทีปโคมไฟตามอาคารบ้านเรือนอย่างสวยงามรวมทั้ง

นิยมตักบาตรในช่วง3วันคือวันขึ้น14–15ค่ำและวันแรม1ค่ำเดือน11โดยมีพระภิกษุ

สามเณรจากวัดในอำเภอแม่สะเรียงออกบิณฑบาตตามถนนสายต่างๆตั ้งแต่เวลา04.00น.

หลังจากทำบุญตักบาตรในตอนเช้ามืดแล้วในช่วงสายพุทธศาสนิกชนจะไปทำบุญฟังเทศน์ที่วัด

อีกครั้งหนึ่ง

ระหว่างเทศกาลออกพรรษาของชาวอำเภอแม่สะเรียงมีงานประเพณีตานเทียนเหง

ซึ่งหมายถึงการถวายเทียนหนึ่งพันเล่มโดยเริ่มตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11ถึงวันแรม14ค่ำ

แต่เดิมประเพณีนี้จัดขึ้นเฉพาะในกลุ่มชาวไทยใหญ่ในตัวอำเภอแม่สะเรียงและต่อมาได้แพร่หลาย

ไปยังชุมชนต่างๆมากขึ้นชาวพุทธเชื่อว่าการได้ถวายเทียนพันเล่มเพื่อบูชาพระรัตนตรัยจะทำให้

ชีวิตมีแต่ความรุ่งโรจน์สว่างไสวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บโดยพุทธศาสกนิกชนต่างร่วมกันเตรียม

สิ่งของต่างๆอย่างละไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันชิ้นเพื่อตกแต่งขบวนแห่เทียนเหงการแห่ขบวนมีการละเล่น

ต่างๆประกอบอาทิการฟ้อนโตกิ่งกะหร่ากินรีเสียงฆ้องกลองสะล้อซอซึงฯลฯขบวนเทียน

เหงจะเคลื่อนไปตามถนนสายต่างๆสวยงามสว่างไสวผ่านวัดไหนจะแบ่งเทียนและกรวยดอกไม้

ไปจุดถวายพระพุทธรูปที่วัดนั้นจนถึงวัดสุดท้ายก็จะทำการถวายเทียนเหงพระภิกษุเจ้าอาวาส

ได้รับนิมนต์มารับเครื่องไทยธรรมมีการแสดงธรรมเทศนา1กัณฑ์จากนั้นจะถวายหรือตานเทียน

เหงและจุดต้นเกี๊ยะ

ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียงมีความหลากหลายทางศาสนา

ทั ้งชาวพุทธคริสต์และอิสลามส่งผลให้ในพื้นที ่มีวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนาที่แตกต่าง

หลากหลายกลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างไรก็ตามแม้ประเพณีออกหว่าเป็นประเพณี

ออกพรรษาของชาวไทยใหญ่ที่นับถือศาสนาพุทธแต่ทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นชาวอิสลามและคริสต์

ต่างเข้ามาร่วมทำกิจกรรมด้วยทุกครั้ง

เทศบาลตำบลแม่สะเรียงจัดโครงการร้อยปีวัฒนธรรมไทยใหญ่ร้อยดวงใจทุกศาสนา

ภายใต้“ออกหว่าแม่สะเรียง”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีทางพุทธศาสนาของอำเภอ

แม่สะเรียงไว้มิให้สูญหายส่งเสริมให้ทุกศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและส่งเสริมความรัก

ความสามัคคีของคนในพื้นที่ด้วยการร่วมกันจัดงานประเพณี

ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนในการจัดงานครั้งนี้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานซึ่งมี

ตัวแทนมาจากทุกภาคส่วนเทศบาลตำบลแม่สะเรียงรับผิดชอบด้านการประสานงานและ

เป็นศูนย์กลางการดำเนินโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอื ่นๆสนับสนุนบุคลากร

งบประมาณจัดทำขบวนแห่เทียนเหงและจัดนิทรรศการทุกชุมชนในเขตเทศบาลคณะศรัทธาวัด

ต่างๆรับผิดชอบเรื่องตกแต่งราชวัตรและขบวนเทียนเหงโดยเน้นการใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติ

ที ่มาจากท้องถิ ่นอาทิไม้ไผ่สำหรับทำราชวัตรตอกทำมาจากไม้ไผ่ใช้สำหรับมัดของต่างๆ

ต้นกล้วยต้นอ้อยไม้เกี้ยะ(ไม้สนหรือไม้เกี้ยะ-ชื่อที่เรียกในพื้นที่)ราชวัตร(ไม้ไผ่สานเป็นแผง)

ซุ ้มราชการ(ซุ ้มที ่ประดับประดาไปด้วยโคมไฟราชวัตรต้นกล้วยต้นอ้อย)โคม16เหลี่ยม

โคมหูกระต่ายเป็นต้นทั้งนี้ความรู้และทักษะในการประดิษฐ์สิ่งของตกแต่งได้รับการถ่ายทอดมา

จากปราชญ์ท้องถิ ่นส่วนราชการอื ่นๆในพื ้นที ่เข้าร่วมขบวนเทียนเหงและตกแต่งราชวัตร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

แม่สะเรียงดำเนินการจัดงานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการท่องเที่ยวและสถานี

ตำรวจภูธรแม่สะเรียงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยของประชาชนและ

นักท่องเที่ยวภายในงาน



รางวัลพระปกเกล้า’ 57 

1��

รางวัลพระปกเกล้า’ 57 

1�5

จากการดำเนินกิจกรรมงานประเพณี“ออกหว่า”ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียงส่งผลให้

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนหน่วยจัดแม่สะเรียงและโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่งเล็งเห็น

ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ประเพณีออกหว่าจึงดำเนินการพัฒนาต่อยอดด้วยการจัดทำ

หลักสูตรเพื่อการเรียนการสอนเรียกว่าหลักสูตรท้องถิ่นประเพณีออกหว่าซึ่งประกอบไปด้วย

การทำโคมหูกระต่ายการทำต้นผึ้งหมากเบ็งการทำตุงจ่องหรือตุงไส้หมูการตัดกระดาษเป็น

ลวดลายไทยสำหรับประดับราชวัตรการทำโคมการทำต้นโคมและต้นเกี๊ยะที่ใช้ในพิธีแห่เทียนเหง

เป็นต้นการเรียนการสอนเช่นนี้เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติ

และเป็นการสืบทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นมิให้สูญหาย





เทศบาลตำบลกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลบ้านกร่างอำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุโขทัย64170

    โทรศัพท์055-691-158โทรสาร055-691-158

 ประชากร 4,286คน(ชาย2,042คนหญิง2,244คน)

 พื้นที่  4.75ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน7ชุมชน)

 รายได้  28,543,669.81บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 11,966,654บาท

คณะผู้บริหาร 

 1. นายชวนินทร์เพมะ นายกเทศมนตรีตำบลกงไกรลาศ

 2.นายวิสุทธิ์เทียนแดง ประธานสภาเทศบาลตำบลกงไกรลาศ

 3.นายสุทัศน์อุ่นใจ ปลัดเทศบาลตำบลกงไกรลาศ

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 9 คน

 หญิง 3 คน
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เทศบาลตำบลกงไกรลาศ  มุ ่งเน้นการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและส่งเสริมให้

ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการท้องถิ่นโดยมีเป้าหมายเพื่อความอยู่ดีมีสุข

ของประชาชนในพื้นที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

มากกว่าการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานดังวิสัยทัศน์ที ่ว่า“บ้านเมืองน่าอยู ่	ภูมิทัศนาสวยงาม	

เศรษฐกิจมั่งคั่ง	ชุมชนเข้มแข็ง	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	อย่างยั่งยืน”ฐานคิดการบริหารงาน

ของเทศบาลตำบลกงไกรลาศยึดหลัก4ประการได้แก่

1.พูดคุยเพื่อนกันฉันท์พี่น้อง

2.การบริหารจัดการแบบองค์รวม

3.การร่วมพลังทุกภาคส่วนและ

4.การใช้ศักยภาพแกนนำอย่างเต็มความสามารถ

ทั้งนี้กลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดขึ้นได้คือการพูดคุย

กันทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการการพูดคุยกันแบบเป็นทางการเช่นการทำประชาคม

หมู่บ้านการทำแผนพัฒนาเทศบาลการจัดเวทีสัญจรของเทศบาลการประชุมประจำเดือนและการ

ประชุมชุมชนเป็นต้นการพูดคุยกันแบบไม่เป็นทางการเช่นเวที35เวที(การพูดคุยกันในวง

เหล้า)สภากาแฟและกิจกรรมในงานบุญงานรื่นเริงเป็นต้นการพูดคุยกันได้ก่อให้เกิดการมีส่วน

ร่วมของประชาชนตั้งแต่ร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมกำหนดแนวทางร่วมทำร่วมรับประโยชน์และ

ร่วมติดตามประเมินผล

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่ง

เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ของ เทศบาลตำบลกลไกรลาศ ได้แก่ 

โครงการตรวจสอบความโปร่งใสและติดตามการทุจริตภาคประชาชน 
(ตปช.) 

เทศบาลตำบลกงไกรลาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสและติดตามการ

ทุจริตภาคประชาชน(ตปช.)โดยให้คณะกรรมการชุดนี้ทำหน้าที่ติดตามการทำงานของพนักงาน

และผู้บริหารเทศบาลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชนตรวจสอบการทุจริตเมื่อมี

การร้องเรียนหรือมีข้อสงสัยโดยสามารถเข้ามาที่เทศบาลและขอตรวจสอบเอกสารโดยไม่จำเป็นต้อง

ขออนุญาตจากเทศบาลหรือผู้บริหารแต่อย่างใดและเป็นตัวแทนของภาคประชาชนในการเป็น

คณะกรรมการประมูลงานคณะกรรมการการจัดซื้อ/จัดจ้างและคณะกรรมการตรวจงานร่วมกับ

พนักงานเทศบาลทุกโครงการดังนั้นตปช.จึงเป็นศูนย์กลางของประชาชนในการอำนวยความ

สะดวกให้แก่ประชาชนหากไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือได้รับความเดือดร้อนจากพนักงาน

เทศบาลและผู้บริหาร

การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้เป็นนโยบายของผู้บริหารเทศบาลที่ต้องการป้องปรามและ

ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตในหน้าที่พร้อมทั้งเห็นว่าประชาชนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจาก

การจัดให้บริการสาธารณะของเทศบาลจึงสมควรเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล

รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่นยังต้องการลดช่องว่างระหว่างเทศบาลและประชาชนจึงสร้างความไว้วางใจ

ต่อเทศบาลให้เกิดขึ้นในหมู่พี่น้องประชาชนโดยแสดงให้ประชาชนเห็นถึงความโปร่งใสของเทศบาล

เนื ่องจากทุกชุมชนมีกลุ ่มตรวจสอบติดตามและกลุ ่มประเมินผลในชุมชนอยู ่แล้ว

คณะกรรมการชุมชนและกลุ่มในแต่ละชุมชนจึงทำการคัดเลือกตัวแทนจากกลุ่มจำนวน1คนเพื่อ

เข้ามาเป็นตปช.ปัจจุบันตปช.มีจำนวน7คนเป็นตัวแทนจากทุกชุมชนในเขตพื้นที ่โดย

ส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือประธานชุมชนและมักเป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะกล้าพูดกล้าทำ

ตปช.สามารถเข้ามาขอดูขอตรวจสอบและขอรายละเอียดการทำงานวิธีการทำงานและ

งบประมาณของโครงการได้โดยไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้าจากการดำเนินงานที่ผ่านมาตปช.

ได้เข้าร่วมประชุมร่วมตรวจสอบและร่วมปรึกษาหารือกันในการจัดทำโครงการต่างๆของเทศบาล

ตำบลกงไกรลาศจึงทำให้การดำเนินโครงการของเทศบาลเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้

ทุกโครงการที่เทศบาลดำเนินการเปิดให้ตปช.เข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อดูถึงความ

โปร่งใสของโครงการและให้คำแนะนำในการจัดทำโครงการผลการตรวจสอบตลอดระยะเวลาที่

ผ่านมาก็ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด
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โครงการ 1 ประธานกับ 1 งานชุมชน 

โครงการ1ประธานกับ1งานชุมชนเป็นโครงการที่กำหนดให้ประธานชุมชนแต่ละคน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานชุมชน1ด้านประธานชุมชนต้องทำการติดตามผลการดำเนินงาน

เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาปรับปรุงงานในด้านที่ตนรับผิดชอบร่วมกับพนักงาน

และผู้บริหารเทศบาลดังนั้นประธานชุมชนจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในงานที่ตนได้รับ

ผิดชอบ

โครงการนี้ริเริ่มขึ้นด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของประธานชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่รู ้และ

เข้าใจสภาพชุมชนและเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานในชุมชนเพื่อให้ประธานชุมชน

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลอย่างเต็มที ่และเป็นตัวแทนของประชาชน

ในการตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินงานด้านต่างๆของเทศบาลเทศบาลตำบลกงไกรลาศ

จึงแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบงานชุมชนโดยแต่งตั้งจากประธานชุมชนและกำหนดให้

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลงานด้านใดด้านหนึ่งในเขตพื้นที่โดยภาพรวมการคัดเลือกให้ประธาน

ชุมชนรับผิดชอบงานในด้านใดก็พิจารณาจากความรู้ความสามารถความชำนาญที่มีอยู่เดิมของ

ประธานชุมชนแต่ละคนประกอบเทศบาลมีการพูดคุยประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมแก่ประธานชุมชนปัจจุบันมีการกำหนดความรับผิดชอบให้แก่ประธาน

ชุมชนดังนี้

1.นายรักษาอินทชิต ดูแลด้านการกีฬาดูแลด้านงานป้องกันฯ

2.นางจรูญมีสอน ดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ดูแลงานกลุ่มอาชีพ

3.นายอำนวยอำพวัน ดูแลถนนรางระบายน้ำไฟฟ้าประปา

4.นางรุ่งนภากลิ่นลูกอินทร์ ดูแลงานประเพณีวัดโรงเรียนดูแลเด็กและเยาวชน

5.นางระเบียบกริ่มเพชร ดูแลด้านสาธารณสุข

6.นางมาลีกลิ่นขจร ดูแลงานตลาดเทศบาลดูแลงานประชาสัมพันธ์

7.นายลิขิตคำขยาย ดูแลความสะอาดดูแลงานสวนเกาะกลางถนน

โครงการนี้เป็นการมอบหมายงานให้ประธานชุมชนได้ดูแลรับผิดชอบร่วมกับเทศบาล

ผลงานส่วนใหญ่ที่ออกมาจึงเป็นที่น่าพอใจสามารถตรวจสอบได้โดยประธานชุมชนเองตัวแทน

ของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างเต็มตัวและเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ

ประสานงานในแต่ละด้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการลดขั้นตอนการติดต่อ

ประสานงานกับเทศบาล

โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 

ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลกงไกรลาศเปิดโอกาสให้ประชาชนและ

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ร่วมคิดร่วมตัดสินใจเพื่อพัฒนาชุมชน

ของตนเองการที่ประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่รู ้ถึงสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนเป็นอย่างดี

ได้เข้ามาร่วมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและลงมือดำเนินการด้วยตนเองย่อมส่งผลให้การ

พัฒนาท้องถิ่นตอบสนองตรงต่อความต้องการที่แท้จริงและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน

เทศบาลตำบลกงไกรลาศดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปีตามระเบียบทุกขั้นตอนมีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการ

ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลได้ใช้แผนชุมชนที่ชุมชนจัดทำขึ้น

เป็นข้อมูลสำคัญประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเพราะเทศบาลเห็นว่าคนในชุมชนเป็นผู้ที่รู้

ปัญหาและความต้องการของชุมชนได้ดีที่สุดเทศบาลจัดทำเวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนา

สามปีโดยได้ทำหนังสือเชิญชวนประชาชนทุกครัวเรือนมาเข้าร่วมประชาคมแผนพัฒนาสามปี

และยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา

สามปีด้วย

จากนั้นเทศบาลตำบลกงไกรลาศนำโครงการ/กิจกรรมในแผนชุมชนมาเชื ่อมต่อกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลในแต่ละด้านในเวทีประชาคมมีการพิจารณาจัดลำดับความ

สำคัญหรือความเร่งด่วนของโครงการตามกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยให้ประชาชนเป็น

ผู้ตัดสินใจในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อให้เทศบาลนำโครงการเหล่านั้นมาบรรจุใน

แผนพัฒนาสามปีเมื่อทำการประชาคมเสร็จเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนา

รวบรวมและสรุปปัญหาความต้องการของคนในพื้นที่และนำข้อมูลโครงการตามที่ได้ประชาคมไว้

เข้าประชุมพิจารณาจากนั้นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลที่มาจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและ

ประชาชนประชุมพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและเสนอต่อผู้บริหารให้มีการประกาศใช้

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลมีการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสามปีให้ประชาชนทราบโดยมี

ช่องทางในการประชาสัมพันธ์หลายช่องทางเช่นเสียงตามสายหอกระจายข่าวชุมชนเว็บไซต์

และศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จเป็นต้น
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การจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลกงไกรลาศเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีตามความมุ่งหมายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันคิด

ร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของท้องถิ่นด้วยตนเองบนความเชื่อที่ว่าคนใน

ท้องถิ่นย่อมรู้ปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ด้วยตนเองที่ผ่านมากระบวนการจัดทำแผน

พัฒนาสามปีของเทศบาลยังขาดประสิทธิภาพโดยเฉพาะกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

เนื่องจากประชาชนยังมีความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีไม่มากนัก

ด้วยเหตุนี ้เทศบาลตำบลกงไกรลาศจึงคิดค้นแนวทางที ่ทำให้ประชาชนหันมาสนใจ

ให้ความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีโดยนำเสนอหลัก“สสก”

มาใช้ในการดำเนินการโดยมีรายละเอียดดังนี้

 ส ที่ 1 คือสร้างความรู้ความเข้าใจหมายถึงประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ

ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ถึงความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาและแผน

ชุมชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ส ที่ 2 คือสร้างแรงจูงใจโดยมีการมอบของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมประชาคม

 1 ก คือกิจกรรมโดยจัดให้มีกิจกรรมเสริมในการออกประชาคมแผนพัฒนาสามปี

จากหลักการดำเนินงานข้างต้นเทศบาลตำบลกงไกรลาศได้จ ัดกิจกรรมเทศบาล

พบประชาชนควบคู่ไปกับการจัดทำแผนพัฒนาสามปีโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ

ในการจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนภายในงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่งผลให้ประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้นขณะเดียวกันเทศบาลสามารถสอดแทรกความรู้ความเข้าใจและ

ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีให้แก่ประชาชนได้ประชาชนก็ได้ทราบถึงความสำคัญ

ของแผนพัฒนาสามปีในการบริหารงานท้องถิ่นรู้สิทธิหน้าที่ของตนเองว่าสามารถนำเสนอความ

คิดเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้นอกจากนี้ในการจัดทำแผนพัฒนา

สามปีของเทศบาลยังได้รับความอนุเคราะห์จากคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลในการสร้าง

แรงจูงใจให้แก่ประชาชนในการเข้าร่วมประชาคมแผนพัฒนาสามปีโดยนำของรางวัลมามอบให้แก่

ผู้เข้าร่วมประชาคมที่กล้าแสดงความคิดเห็นเป็นการสร้างสีสันและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน

การจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลกงไกรลาศได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ประชาชนประมาณ400กว่าครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล

ประชาชนให้ความสนใจเห็นความสำคัญและรู้จักเสนอปัญหาความต้องการและแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาของชุมชนแผนชุมชนก็ได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีคิดเป็นร้อยละ90.10

ของแผนชุมชนทั ้งหมดซึ ่งช่วยให้การจัดทำแผนพัฒนาสามปีก้าวไปสู ่การปฏิบัติจริงที ่เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถใช้งบประมาณที่มีอยู่จำกัดได้อย่างคุ้มค่าด้วยการพัฒนา

และแก้ไขปัญหาได้ตรงต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
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เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลหาดเสี้ยวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย64130

    โทรศัพท์055-671-122โทรสาร055-671-122ต่อ33

 ประชากร 7,011คน(ชาย3,311คนหญิง3,700คน)

 พื้นที่  44ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน7ชุมชน)

 รายได้  1,411,305.06บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 34,548,950.20บาท

คณะผู้บริหาร 

 1. นางรุ่งอรุณคำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว

 2.นางสุดาพรปาลวิสุทธิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

 3.นายเกรียงศักดิ์ทองแซม ปลัดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 8 คน

 หญิง 4 คน

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวอาศัยอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติและประเพณีวัฒนธรรมประจำถิ่น

ในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการท้องถิ่นด้วยประชากรส่วนใหญ่

ในพื้นที่ร้อยละ90เป็นชาวไทยพวนมีภาษาพูดไทยพวนและมีการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม

เกือบทุกเดือนเช่นงานแห่ช้างบวชนาคงานสังขานต์ผู้เฒ่างานกำฟ้างานแห่กฐินทางน้ำงานบุญ

บั้งไฟฯลฯส่งผลให้คนในพื้นที่รู ้จักกันหรือมีความเป็นพี่น้องกันสูงดังนั ้นวิธีการพื้นบ้าน

ที่เรียกว่า“เฮี๊ยะบ้าน”หรือการบอกปากต่อปากตามครัวเรือนจึงช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมได้เป็นอย่างดีรวมทั้งการบูรณาการกิจกรรมการดำเนินงานของ

เทศบาลเข้ากับงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นยังเป็นอีกหนึ่งวิธีการสำคัญที่ส่งเสริมให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วม

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและ  

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ของ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้แก่

โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวตำบลหาดเสี้ยว  

“ผู ้เฒ่าบ้านหาดเสี ้ยว”มีเอกลักษณ์ที ่โดดเด่นคือชอบทำบุญทำทานชอบร่วมงาน

ประเพณีชอบ“เอาแฮง”กันเกือบทุกเดือนที่บ้านหาดเสี้ยวมีการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีที่

สืบทอดกันมาผู้สูงอายุบ้านหาดเสี้ยวจึงมีโอกาสรวมตัวกันทำกิจกรรม“งันข้าว”กันกระทั่งก่อเกิด

การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในลักษณะชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
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ชมรมผู้สูงอายุอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)และอาสาสมัครดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุ(อผส.)ได้ร่วมกันสำรวจจำนวนประชากรผู้สูงอายุในเขตพื้นที่และพบว่าในปีพ.ศ.

2553–2557ประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนร้อยละ17.41,18.02,19.12,20.30และ22.25ของ

ประชากรทั้งหมดตามลำดับซึ่งผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าประชากรผู้สูงอายุมีอัตราเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่องและตำบลหาดเสี้ยวกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งนี้การสำรวจมิได้มุ่งไป

ที่จำนวนผู้สูงอายุเท่านั้นแต่ยังสำรวจรวมไปถึงสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุซึ่งตำบลหาดเสี้ยว

ได้จัดแบ่งสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุออกเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มติดสังคมกลุ่มติดบ้านและ

กลุ่มติดเตียงผลการสำรวจพบว่าในปีพ.ศ.2557มีกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคมจำนวน1,489คน

กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านจำนวน36คนและกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงจำนวน18คนรวมทั้งผู้สูงอายุ

ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อได้แก่โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน

ด้วยบริบทสังคมที่มีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวจึงได้จัดทำโครงการ

ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวตำบลหาดเสี้ยวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุและลดค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการในสถานพยาบาลตลอดจนลดปัญหาการถูก

ทอดทิ้งหรือถูกทารุณกรรมกิจกรรมการดำเนินงานจัดแบ่งตามกลุ่มผู้สูงอายุและดำเนินงาน

โดยอสม.และอผส.ซึ่งเป็นจิตอาสากล่าวคือผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมได้รับการตรวจสุขภาพทุก

เดือนในวันแจกเบี้ยยังชีพชมรมผู้สูงอายุจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวและนำมาจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกายและ

สุขภาพใจประกอบกับเทศบาลตำบลหาดเสี ้ยวและโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยจัดทำโครงการ

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆขณะที่ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงโครงการได้จัด

กิจกรรมเยี่ยมบ้านตรวจคัดกรองสุขภาพกายภาพบำบัดตัดเล็บตัดผมมอบอาหารเสริมและ

จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัยและมีบริการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล

นอกจากนี้โครงการยังสามารถเปิดศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวตำบลหาดเสี้ยว

เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุทุกกลุ่มด้วยอุปกรณ์จากภูมิปัญญาบ้านหาดเสี้ยวโดยอยู่ภายใต้

การดูแลโดยอผส.ภายในศูนย์มีจุดลงทะเบียนจุดตรวจคัดกรองสุขภาพและจุดจำหน่ายเพื่อ

คัดแยกการรับบริการตามจุดต่างๆอาทิการนวดแผนไทยการแช่เท้าด้วยสมุนไพรการนวดเท้า

ด้วยลูกแก้วและนวดฝ่ามือด้วยถั่วเขียวการให้บริการตัดผมการบริหารร่างกายโดยใช้อุปกรณ์จาก

ภูมิปัญญากิจกรรมสันทนาการกิจกรรมวันเกิดการมอบนมและเลี ้ยงอาหารและการตรวจ

สุขภาพช่องปากโดยโรงพยาบาล

หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดขึ้นและสามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่องคือ

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชน

ประชาชนในทุกชุมชนร่วมเป็นอผส.และร่วมกันระดมทรัพยากรในชุมชนไม่ว่าจะเป็น

คนเงินสิ ่งของเพื่อนำมาใช้ในโครงการอผส.มีการวางแผนงานร่วมกันทำงานกันเป็นทีม

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจนจัดระบบงานสำรวจข้อมูลประชากรกลุ่มเป้าหมาย

สำรวจความคิดเห็นและความต้องการอย่างต่อเนื่องจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานตรวจคัดกรองสุขภาพ

ผู้สูงอายุเยี่ยมบ้านและที่สำคัญเปิดศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้สูงอายุปัจจุบันเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวมีอสม.มากถึง179คนและอผส.จำนวน48คนเพื่อ

คอยดูแลผู้สูงอายุตามโครงการ

ส่วนราชการในพื้นที่มีส่วนร่วมในการให้ความรู้และการฝึกทักษะการดูแลผู้สูงอายุในกรณี

ต่างๆให้ความช่วยเหลือในด้านวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนงบประมาณและให้การ

รับรองมาตรฐานตำบลต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวและศูนย์เรียนรู้การดำเนินงาน

ดีเด่นด้านผู้สูงอายุ

ภาคเอกชน ได้แก่ร้านผ้าทอร้านอาหารร้านค้าร้านจำหน่ายเครื่องเขียนและผู้ประกอบ

การตลาดสดมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณสิ่งของเครื่องใช้อาหารและเครื่องดื่มในการ

จัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ

ศาสนสถาน วัดในเขตพื้นที่ให้การสนับสนุนสถานที่เพื่อเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ระยะยาวสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและพระสงฆ์ยังร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานทุกขั้นตอน

กล่าวคือ

เริ่มต้นจากการสร้างคนสร้างงานสร้างความรับผิดชอบสร้างกิจกรรมโดยทำการแต่งตั้ง

คณะกรรมการจากตัวแทนทุกภาคส่วนจำนวน3กลุ่มได้แก่คณะกรรมการโครงการดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุระยะยาวคณะกรรมการอาสาสมัครดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและคณะกรรมการศูนย์ดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวคณะกรรมการมีบทบาทหน้าที ่ชัดเจนจัดประชุมกันอย่างต่อเนื ่อง

เพื่อวางแผนงานและกิจกรรมจัดทำปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนเพื่อแจ้งวันเวลาสถานที่และ
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วางระบบการบริหารจัดการขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นพี่เลี ้ยงที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน

คณะกรรมการได้รับการอบรมเพิ่มเติมความรู ้รวมทั้งได้ไปศึกษาดูงานเพื ่อพัฒนาปรับปรุง

การดำเนินงานนอกจากนี้เทศบาลยังสร้างแรงศรัทธาในการทำงานเพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม

อย่างต่อเนื่องโดยสร้างความเชื่อมั่นในกิจกรรมการดำเนินงานว่าเป็นไปตามมาตรฐานตำบล

ต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเมื่อประชาชน

มีความเชื่อมั่นแล้วย่อมก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและต้องการเข้ามามีส่วนร่วมไม่เพียงเท่านี้

ยังมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ทำโดยใช้วิธีพื้นบ้านที่เรียกว่า“เฮี๊ยะบ้าน”(การบอกปากต่อปาก

ตามบ้านเรือน)รวมถึงวิธีการประชาสัมพันธ์ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อเป็นการ

บอกกล่าวและเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายและผู้ที ่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการที่สำคัญ

การดำเนินกิจกรรมมักจัดทำควบคู่ไปพร้อมกับกิจกรรมประเพณีพื้นบ้านเพื่อเป็นการบูรณาการ

กิจกรรมและเป็นช่องทางในการดึงดูดให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

ตั้งแต่ปีพ.ศ.2553เป็นต้นมาโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวตำบลหาดเสี้ยวสามารถ

ดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ได้ครบทุกคนผู้สูงอายุมีสุขภาพกายแข็งแรงขึ้นในบางกรณีที่เคยป่วย

และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ก็ได้รับการกายภาพบำบัดและดูแลจากอสม.และอผส.

กระทั่งปัจจุบันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นเดินเหินและช่วยเหลือตนเองได้ในปีพ.ศ.2556

กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียงมีจำนวนลดลงจากปีพ.ศ.2555คิดเป็นร้อยละ3.58และ0.18

ตามลำดับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ยังมีสุขภาพใจที่ดีซึ่งแสดงให้เห็นจากการยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ

ปัจจุบันตำบลหาดเสี้ยวเป็นตำบลต้นแบบในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในระยะยาวโดยได้รับ

การรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขขณะที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้รับรางวัลองค์กรที่มีผลงาน

ดีเด่นด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขตำบลหาดเสี้ยวจึงกลาย

เป็นที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานอื่นๆและได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากภาคเหนือให้เป็นสถาน

ที่ถ่ายทำวิดีทัศน์เรื่องการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุที่สำคัญเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวยังคงเดินหน้า

ต่อยอดการดำเนินงานดูแลสุขภาพให้แก่คนทุกวัยทั้งเด็กวัยทำงานและผู้สูงอายุภายใต้โครงการ

สามวัยไทยพวนดูแลสุขภาพ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  

ปีพ.ศ.2552พื้นที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวมีผู้ป่วยต้องสงสัยโรคไข้เลือดออกและผู้ป่วย

โรคไข้เลือดออกเป็นจำนวนมากเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์

โรคไข้เลือดออกระบาดและได้พยายามดำเนินการแก้ไขปัญหามาโดยต่อเนื่องในปีพ.ศ.2555

จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อในชุมชนโดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วม

เป็นคณะกรรมการและต่อมาในปีพ.ศ.2556ได้จ ัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรค

ไข้เลือดออกขึ้น

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวเปิดโอกาสให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกทุกชุมชนจึงจัดประชาคมเพื่อวางแผนป้องกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออกกระท่ังได้ข้อสรปุร่วมกันในตำบลให้ทกุครัวเรือนมีส่วนร่วมในการกำจัดลกูน้ำยงุลาย

ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคโดยใช้หลัก5ป1ขได้แก่ปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด,เปลี่ยนน้ำในภาชนะ

ทุก7วัน,ปล่อยปลากินลูกน้ำยุงลายในภาชนะเก็บน้ำใช้,ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง

โล่งสะอาดเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อมให้ปลอดลูกน้ำยุงลายและปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัยและ

ลงมือทำทันทีรวมทั้งขัดล้างไข่ยุงลายที่อาจติดอยู่กับภาชนะต่างๆที่ใส่น้ำและใส่ทรายทีมีฟอง

ในภาชนะเก็บน้ำ

นอกจากนี้เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวยังจัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โดยแบ่งระยะเวลาการดำเนินงานออกเป็น4ไตรมาสและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ทุก

ภาคส่วนดังนี้

ไตรมาสที่ 1จัดให้มีการเดินรณรงค์ร่วมกันของทุกชุมชนและทุกหน่วยงานจากนั้น

แยกย้ายการปฏิบัติงานไปยังพื้นที่ของตนเองโดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

ครูและนักเรียนมีหน้าที่เก็บขยะในที่สาธารณะเช่นถุงพลาสติกกระป๋องภาชนะที่อาจมี

น้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเด็กและเยาวชนบอกต่อผู้ปกครองเกี่ยวกับหลัก5ป1ขและ

แจกเอกสารแผ่นพับเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นแกนหลักในการประชุมวางแผนงานร่วมกับทุกภาคส่วน

และจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนรับทราบตรวจสอบและกำจัดลูกน้ำ

ยุงลายในหลังคาเรือนที่รับผิดชอบสำรวจและแจ้งรายชื่อผู้ป่วยที่สงสัยเป็นโรคไข้เลือดออกให้กับ

โรงพยาบาล/เทศบาลเฝ้าระวังโรคในชุมชนแจกทรายทีมีฟอสเป็นผู้นำในการใช้หลักปฏิบัติ5ป

1ขในชุมชนและร่วมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
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ชมรมผู้สูงอายุ	ร่วมรณรงค์กำจัดลกูน้ำยงุลายและจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์กำจัดลกูน้ำยงุลาย

ในงานของผู้สูงอายุ

กำนัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ประธานชุมชนมีหน้าที่เป็นผู้นำในการรณรงค์ป้องกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออกและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ

โรงพยาบาลรายงานสถานการณ์โรคทางเว็บไซต์ร่วมประชาคมและให้ความรู้ในชุมชน

สอบสวนโรคแจ้งรายชื ่อผู ้ป่วยและผู้สงสัยป่วยโรคไข้เลือดออกให้เทศบาลและชุมชนทราบ

สนับสนุนบุคลากรถุงมือผ้าปิดปากทรายทีมีฟอสป้ายไวนิลและโปสเตอร์ต่างๆ

วัด	สนับสนุนสถานที่สำหรับเป็นที่จัดประชุมและกิจกรรมช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

ให้แก่ชุมชนและช่วยทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในวัด

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวประสานงานทุกภาคส่วนสนับสนุนบุคลากรพ่นหมอกควัน

กำจัดยุงลายตัวเต็มวัยและทรายทีมีฟอสรวมทั้งจัดทำเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก

มีรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่และประสานหอกระจายข่าวของชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์มาตรการ

ป้องกันและควบคุมโรค 

ไตรมาสที่ 2แบ่งทีมรณรงค์เป็น2ทีมตามพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำยมและรณรงค์ตามพื้นที่

ที่รับผิดชอบเชิญชวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมรณรงค์โดยการรณรงค์มุ่งเน้นให้ประชาชน

มีส่วนร่วมดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชนและที่อยู่อาศัยของตนเองไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ไตรมาสที่ 3และไตรมาสที่ 4รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนอย่างต่อเนื ่องและ

ในช่วงสุดท้ายคณะกรรมการจากเครือข่ายบริการสุขภาพของอำเภอศรีสัชนาลัยทำการเข้าตรวจ

ประเมินผลการดำเนินโครงการ

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวยังจัดกิจกรรมอื่นๆควบคู่ไปพร้อมกันเพื่อให้การป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออกประสบผลสำเร็จกล่าวคือกิจกรรมชุมชนปลอดขยะปลอดโรคปลอดภัย

โดยส่งเสริมให้ชุมชนบริหารจัดการขยะที่ต้นทางมีการคัดแยกการทิ้งและการจัดเก็บขยะเป็น

เวลาส่งผลให้พื้นที่สะอาดชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีอันเป็นการลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและ

ลดอัตราการเกิดโรค

ในปีพ.ศ.2556ที่ผ่านมากล่าวได้ว่าเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวประสบความสำเร็จในการ

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเพราะไม่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแม้แต่เพียงรายเดียว

เทศบาลยังได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างไรก็ดี

ผลสำเร็จคงมิใช่แค่เพียงการปลอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแต่ยังหมายรวมถึงการที่ประชาชนและ

ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตลอดจนการ

เข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติและร่วมรับผลประโยชน์ไปพร้อมกันที่สำคัญการ

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจะเกิดผลอย่างยั่งยืนมิได้หากประชาชนมิได้ร่วมมือร่วมใจ

ป้องกันและควบคุมโรคด้วยตนเอง

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรม 

ชาวตำบลหาดเสี้ยวซึ่งมีเชื ้อสายไทยพวนมีวิถีชีวิตชอบการทำบุญและปฏิบัติกิจทาง

ศาสนาจึงอาศัยโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุกปี

ร่วมใจกันจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้

ประชาชนทกุกลุม่วัยมีความรูค้วามเข้าใจในหลักธรรมและปฏิบัติธรรมอย่างถกูต้องพร้อมกับได้แสดง

ความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชาวตำบลหาดเสี้ยวพระสงฆ์และเทศบาลได้ร่วมกันดำเนินงานโดยทุกชุมชนจะทำการ

เชิญชวนชาวบ้านด้วยการเดินเชิญชวนไปตามบ้านเรือนซึ่งชาวไทยพวนเรียกว่า“เฮี๊ยะบ๊าน”รวม

ทั้งทำการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านหอกระจายข่าวและสถานีวิทยุFM100ที่เทศบาลเป็นผู้จัด

รายการขณะที่วัดอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติธรรมซึ่งผู้เข้า

ร่วมโครงการได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดจัดสถานที่ปฏิบัติธรรมและนิมนต์พระสงฆ์

มาบรรยายธรรมในโอกาสน้ีผูเ้ข้าร่วมยังได้ปฏิบัติธรรมน่ังสมาธิและเจริญจิตภาวนาเพ่ือกล่อมเกลา

จิตใจจากการดำเนินชีวิตประจำวันขณะที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวสนับสนุนงบประมาณด้านอาหาร

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติธรรมเป็นโครงการที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปีพ.ศ.2551โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดจากแรงศรัทธาประชาชนทุกลุ่มวัยได้มี

พื ้นที ่และโอกาสในการเรียนรู ้หลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมและสามารถนำ

หลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขนอกจากนี้ประชาชน

ยังได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นการ

ปลูกฝังความจงรักภักดีให้แก่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ต่อไป
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องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่81180

    โทรศัพท์075-637-146โทรสาร075-637-672ต่อ22

 ประชากร 11,775คน(ชาย5,858คนหญิง5,917คน)

 พื้นที่  126ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน8หมู่บ้าน)

 รายได้  89,005,961.49บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 50,110,359.56บาท

คณะผู้บริหาร 

 1. นายพันคำกิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง

 2.นายก่อหนีกองข้าวเรียบ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง

 3.นายวิเชษฐ์ขวัญข้าว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 15 คน

 หญิง 1 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่เน้นการ

บริหารงานอย่างมีส่วนร่วมภายใต้วิสัยทัศน์การบริหารงาน	“ยึดมั ่นธรรมาภิบาล	เน้นการมี		

ส่วนร่วมของชุมชน”โดยยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมคือร่วมคิดร่วมวางแผน

ร่วมตัดสินใจร่วมดำเนินการร่วมรับผลประโยชน์ร่วมรับผิดชอบและร่วมติดตามประเมินผล

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการตั้งแต่ก่อนเริ่มดำเนินโครงการระหว่าง

ดำเนินโครงการและหลังสิ ้นสุดการดำเนินโครงการส่งผลให้การบริหารงานตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังเป็นการ

ตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสะท้อนถึงบทบาทการทำงานด้วย

ความโปร่งใสในอีกมิติหนึ่งนอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางยังให้ความสำคัญกับ

การนำหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารงานและถ่ายทอดไป

ยังเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการ

ประชาชนอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน

ทั้งนี้ประเด็นความโปร่งใสและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้เป็นหลักในการ

ทำงานของอบต.อ่าวนางในหลากหลายมิติการบริหารงานอาทิ

 = การจัดทำแผนและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้แทนชุมชน

ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดจนการเปิดโอกาสให้

ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการร่วมจัดเวที
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ประชาคมหมู่บ้านร่วมให้ข้อมูลร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอความคิดเห็นเสนอ

ปัญหาและความต้องการและเสนอโครงการต่างๆนอกจากนั้นยังมีการเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ ่นให้ประชาชนได้รับทราบเพื ่อความโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้

 = ด้านการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่นส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

เสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆโดยมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล

ข่าวสารเกี ่ยวกับการจัดเก็บภาษีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการ

เสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที ่

การกำหนดราคามาตรฐานค่าเช่าในการประเมินภาษีซึ ่งการจัดเก็บภาษีอากรและ

ค่าธรรมเนียมต่างๆที่ได้มานั้นจะนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานและการพัฒนา

ท้องถิ่นนอกจากนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

ในการตรวจรับการจ้างแก่คณะกรรมการการเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับงานจ้างการเผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อ

จัดจ้างสำหรับด้านงบประมาณมีการเผยแพร่ข้อมูลรายรับรายจ่ายให้ประชาชนได้รับ

ทราบเพื ่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารงานและ

การดำเนินโครงการต่างๆได้

 = กิจการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมรับฟัง

การประชุมสภามีการจัดเตรียมที่นั ่งและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้

ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็นในสภา

 = การส่งเสริมศักยภาพและความเข็มแข็งของประชาชนจัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชนและกลุ่มต่างๆทั้งด้านการให้ความรู้

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการสร้างจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิดเพื่อให้ประชาชน

มีความรักหวงแหนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกันรวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคม

ร่วมกันมีความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและ

นำพาชุมชนให้เป็นชุมชนที่มีศักยภาพและมีความเข้มแข็ง

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ได้แก่ 

โครงการ อบต. พบประชาชน และจัดทำเวทีประชาคม 

การดำเนินการโครงการอบต.พบประชาชนและจัดทำเวทีประชาคมนั้นองค์การบริหาร

ส่วนตำบลอ่าวนางจะประสานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นผู้นำชุมชนสมาชิกสภา

อบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและกำหนดปฏิทินการดำเนินงานจากนั้นจะดำเนิน

การประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทางเช่นการประชาสัมพันธ์ผ่านทางผู้นำชุมชนและสมาชิก

สภาอบต.การปิดประกาศแผ่นพับใบปลิวป้ายคัทเอาท์รถแห่กระจายเสียงประชาสัมพันธ์

ผ่านทางมัสยิดเสียงตามสายหอกระจายข่าววิทยุเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นเป็นต้นเพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการและได้เตรียมความพร้อมในการ

นำเสนอความคิดเห็นปัญหาและความต้องการต่างๆไว้ล่วงหน้าให้พร้อมก่อนที่จะถึงวันดำเนิน

โครงการ

ทั้งนี้เมื่อถึงกำหนดวันดำเนินโครงการอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกพบปะและ

ให้บริการประชาชนนอกสถานที่และจัดทำเวทีประชาคมเป็นรายหมู่บ้านโดยออกให้บริการในด้าน

ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆการรับเรื่องราวร้องทุกข์การรับยื่น

แบบฟอร์มคำร้องต่างๆการรับปรึกษาปัญหากฎหมายและอื่นๆตลอดจนการให้บริการร่วมจาก

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆอาทิการให้บริการด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบลและกองทุนสปสช.ระดับตำบลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจาก

สำนักงานปศุสัตว์การให้บริการด้านเสริมสวยจากภาคเอกชนโดยมีหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาร่วม

ในการดำเนินงานมากมายเช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคและตำรวจท่องเที่ยว

เป็นต้นสำหรับประชาชนก็จะนำข้อมูลที่ได้เตรียมไว้มานำเสนอในที่ประชุมเวทีประชาคมซึ่งอบต.

จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้นำไปเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ทั้งนี้การดำเนินงานในโครงการดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางนั้นถือได้

ว่าแสดงถึงความโดนเด่นในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนดังเห็นได้

จากโครงการและกิจกรรมต่างๆที ่ประชาชนเสนอจะถูกนำไปบรรจุในแผนพัฒนาสามปีและ

เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยโครงการที่ถูกนำเสนอในเวที
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ประชาคมจะถูกนำไปดำเนินการและผ่านการตรวจสอบจากประชาคมหมู่บ้านซึ่งผู้บริหารจะนำ

ผลการดำเนินการจากการจัดทำประชาคมในปีที่ผ่านมามารายงานให้กับประชาชนทราบในปีต่อไป

และเมื ่อประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมตั ้งแต่เริ ่มต้นจนสิ ้นสุดกระบวนการย่อมทำให้บริการ

สาธารณะต่างๆที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงและจะทำให้การ

ดำเนินโครงการต่างๆเป็นไปด้วยความโปร่งใสมีความเป็นธรรมและลดปัญหาการทุจริต

คอรัปชั่นและประพฤติมิชอบได้เป็นอย่างดี

จากการดำเนินโครงการในปีที ่ผ่านมานอกเหนือจากการเปิดโอกาสให้ประชาชนและ

ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการกำหนดโครงการและกิจกรรมที่

เหมาะสมกับปัญหาความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาของอบต.

แล้วยังจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมรับรู้ร่วมคิดร่วมทำและร่วมตรวจสอบกำกับ

ดูแลการบริหารงานของอบต.เพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มคุณภาพในการตัดสินใจของท้องถิ่น

ให้ดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายขณะที่ผลการดำเนินโครงการก็บรรลุตามเป้าหมาย

และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และเมื่อประมวลผลในปีที่ผ่านมาพบว่าโครงการและกิจกรรมที่เสนอโดย

ประชาชนได้รับการบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปีและนำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีสูงถึงร้อยละ93.90ของโครงการทั้งหมด

โครงการส่งเสริมประเพณีผูกผ้าหัวเรือ “เรือหัวโทง” 

ตำบลอ่าวนางเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดกระบี่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก่อนที่จะเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของทุกปีผู้ประกอบการเรือหางยาว

หรือเรือหัวโทงที่ให้บริการนักท่องเที่ยวซึ่งมีอยู่3ชมรม1สหกรณ์รวม407ลำจะจัดให้มีพิธีผูก

ผ้าเรือหัวโทงซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสิริมงคลต่อการประกอบอาชีพให้บริการ

นำเที่ยวทางทะเลแต่ที่ผ่านมาผู้ประกอบการเรือหางยาวขาดแคลนงบประมาณในการจัดกิจกรรม

ในการดำเนินงานและการติดต่อประสานงานขาดความคล่องตัวเพราะไม่มีผู้รับผิดชอบหลักทำให้

การจัดกิจกรรมดังกล่าวเกิดปัญหาอุปสรรคและการดำเนินงานไม่ราบรื่นผู้ประกอบการเรือหางยาว

ทั้ง3ชมรม1สหกรณ์จึงได้รวมตัวกันนำเสนอโครงการให้อบต.เป็นหน่วยงานหลักที่จะดำเนิน

โครงการและสนับสนุนงบประมาณและบูรณาการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบทอด

ไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

การดำเนินการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางได้เช ิญผู ้นำชุมชนผู ้นำศาสนา

ผู้เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการเรือหางยาวทั้ง3ชมรม1สหกรณ์เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผน

กำหนดวันเวลาในการดำเนินโครงการเนื่องจากมีเรื่องของเงื่อนเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเข้ามาเกี่ยวข้อง

จึงต้องกำหนดวันและเวลาให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมได้รวมไปถึงการกำหนดรูปแบบ

และขั้นตอนในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งนี้โครงการส่งเสริมประเพณีผูกผ้าเรือหัวโทงได้รับ

ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่สรุปได้ดังนี้

1. ผู้ประกอบการเรือหางยาวทั้ง4แห่งมีหน้าที่

 = จัดเตรียมสถานท่ีรับผิดชอบโดยชมรมเรือท้ัง3ชมรมร่วมกับอบต.อ่าวนาง

 = จัดเตรียมผ้าสามสีสำหรับผูกหัวเรือรับผิดชอบโดยสหกรณ์เรือหางยาว

 = การประสานจัดหาผูน้ำศาสนาเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท้ัง4แห่งร่วมกัน

2. ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวซึ่งประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดกระบี่สมาคมธุรกิจ

การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอ่าวไร่เลจะให้

ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินโครงการโดยเป็นหน่วยงานช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ

เนื่องจากเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับการจัดโครงการกระบี่เบิกฟ้าอันดามันซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิด

ฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่โดยโครงการส่งเสริมประเพณีผูกผ้าเรือหัวโทงก็เป็นโครงการ

กิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นตลอดจนสอดรับกับโครงการของจังหวัดกระบี่

เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวภาคเอกชนต่างๆจึงให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมกับ

โครงการนี้

3. ชุมชนในพื้นที ่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการส่งเสริมประเพณีผูกผ้าเรือหัวโทง

โดยเป็นหน่วยสนับสนุนการทำกิจกรรมให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้เช่น

การตกแต่งสถานที่การอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันดำเนินงานและเข้าร่วม

กิจกรรมเนื่องจากผู้ประกอบการเรือหางยาวส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่เมื่อมีการจัดกิจกรรม

ผูกผ้าเรือหัวโทงซึ่งเป็นสิริมงคลต่อการประกอบอาชีพก็จะชักชวนคนในหมู่บ้านและชุมชนเพื่อไป

ร่วมพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองครอบครัวและการประกอบอาชีพ

ทั ้งนี ้ด้วยความที ่พื ้นที ่อบต.อ่าวนางเป็นพื ้นที ่ทางการท่องเที ่ยวในระดับโลกทาง

อบต.อ่าวนางจึงได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงแรมและชุมชนในพื้นที่ชมรมปีนผาอ่าวไร่เล

ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดกิจกรรมต่อยอดหลังเสร็จสิ้น



รางวัลพระปกเกล้า’ 57 

206

รางวัลพระปกเกล้า’ 57 

207

การจัดงานในโครงการส่งเสริมประเพณีผูกผ้าเรือหัวโทงเพื่อสร้างจุดขายทางการท่องเที่ยวในพื้นที่

เพิ ่มเติมโดยมี2กิจกรรมสำคัญที ่ถูกต่อยอดคือพิธีขอพรพระนางและกิจกรรมปีนผา

จดทะเบียนสมรสซึ่งจัดขึ้นณอ่าวไร่เลซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีตำนานและเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ยอดนิยมของนักกีฬาปีนผาเนื่องจากมีหน้าผาซึ่งมีความงดงามและติดอันดับต้นๆของโลก

จากการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีผูกผ้าเรือหัวโทงที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือด้วย

ดีจากทุกภาคส่วนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการทำให้โครงการบรรลุผลสำเร็จตาม

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และในปีต่อไปจะขยายผลการดำเนินงานไปยังพื้นที่เกาะพีพี

เนื่องจากผู้ประกอบการเรือหางยาวเกาะพีพีได้เห็นถึงความสำเร็จของการมีส่วนร่วมจากทุกภาค

ส่วนซึ่งทำให้การดำเนินโครงการประสบผลสำเร็จสามารถสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

ตลอดจนสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย

การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านช่องพลี 

โรงเรียนบ้านช่องพลีเป็นโรงเรียนเก่าแก่ดั้งเดิมของชุมชนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายทั้งนี้ในช่วง

ที่ผ่านมามีจำนวนเด็กลดน้อยลงทุกปีซึ่งแนวโน้มจำนวนเด็กอาจลดลงเรื่อยๆจนอาจถึงขั้นต้องปิด

การเรียนการสอนดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจึงรับการถ่ายโอนโรงเรียนบ้านช่องพลี

มาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางเพื่อเข้ามาทำหน้าที่บริหารจัดการศึกษาเพื่อให้โรงเรียน

ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าแก่เป็นโรงเรียนดั้งเดิมของชุมชนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายให้สามารถดำรงอยู่และ

จัดการเรียนการสอนให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานสืบไปซึ่งอบต.อ่าวนางได้ดำเนินการบริหารจัดการ

ศึกษาโรงเรียนบ้านช่องพลีเรื่อยมาตั้งแต่วันที่18กันยายน2549จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านช่องพลีถือได้ว่ามีความโดดเด่นด้านส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่เริ่มกระบวนการถ่ายโอนซึ่งต้องได้รับความยินยอมและความ

สมัครใจในกระบวนการการถ่ายโอนโดยอบต.อ่าวนางได้จัดให้มีการลงคะแนนจากทุกภาคส่วน

ไม่ว่าจะเป็นคณะครูกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนและภาคประชาชน

สำหรับในส่วนการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านช่องพลีจะมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์หรือความ

สัมฤทธิ์ผลเป็นหลักโดยอาศัยการวางแผนการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและกลยุทธ์การ

ดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นและแสดง

ผลงานต่อสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีกระบวนการบริหารจัดการดังนี้

 (1) จัดให้มีการดำเนินงานและการประชุมร่วมกันระหว่างโรงเรียนชุมชนคณะกรรมการ

โรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลสภาพปัญหาและความ

ต้องการที่แท้จริงนำมาวางแผนกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายนำไปสู่การกำหนด

และพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานของโรงเรียน

 (2) มีการดำเนินงานโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นหลักคือร่วมคิดร่วมทำ

ร่วมประเมินผลในทุกขั้นตอนของการดำเนินการทั้งก่อนเริ ่มดำเนินการระหว่าง

ดำเนินการและเมื่อสิ้นสุดการดำเนินการ

 (3) พัฒนาการศึกษาให้มีมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและชุมชน

โดยระดมทรัพยากรและบุคลากรที่มีอยู่ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการ

เรียนการสอนเนื้อหาที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ต่อยอดสู่การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

และนำไปสู่การพัฒนาอาชีพของประชาชนและเยาวชนในพื้นที่อีกทางหนึ่ง

ที่ผ่านมานับได้ว่าอบต.อ่าวนางได้เดินมาถูกทางในการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาในพื้นที่

สามารถพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาทั้งด้านอาคารสถานที่ด้านบุคลากรและด้าน

วิชาการดังเห็นได้จากการที่ประชาชนได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนตามนโยบายเรียนฟรีของผู้บริหาร

ท้องถิ่นอบต.มีบริการรถรับส่งนักเรียนสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองจากการจัดส่ง

บุตรหลานเข้าไปเรียนโรงเรียนในตัวเมืองช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัวให้ดี

ยิ่งขึ้นเด็กไม่ต้องตื่นเช้าเพื่อเดินทางไปโรงเรียนในตัวเมืองไม่ต้องเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในการ

เดินทางหลังเลิกเรียนมีเวลากลับมาอยู ่ก ับครอบครัวเร็วขึ ้นส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี

ในครอบครัวทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเด็กได้รับความรู้การศึกษาได้รับการพัฒนาจนปรากฏเห็น

ผลงานเป็นที่เด่นชัดระหว่างก่อนการถ่ายโอนกับหลังการถ่ายโอนอย่างชัดเจนจนเป็นที่ยอมรับ

อย่างกว้างขวางส่งผลให้โรงเรียนบ้านช่องพลีได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา

2553ประเภทสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาอันเป็นแบบอย่างให้องค์กรอื่นมาศึกษาและ

นำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนา
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลหนองแปนอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่น40160

    โทรศัพท์043-210-739โทรสาร043-210-739

 ประชากร 8,869คน(ชาย4,397คนหญิง4,472คน)

 พื้นที่  66ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน16หมู่บ้าน)

 รายได้  19,311,427.66บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 12,459,742บาท

คณะผู้บริหาร 

 1. จ่าสิบตำรวจธีระยุทธต้องสู้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

 2.นายนิวัฒน์หินเธาว์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

 3.นางสาวเบญจรัสศรีประดู่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 25 คน

 หญิง 7 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่นทุกขั้นตอนรวมทั้ง

สร้างเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้นำท้องที่ฯเพื ่อให้บรรลุ

เป้าหมายที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ไว้ว่า“หนองแปนชุมชน		

น่าอยู่	เชิดชูคุณธรรม	ก้าวล้ำการศึกษา	การคมนาคมขนส่งสะดวก	ประชาชนอยู่ดีกินดี	มีทรัพยากร	

ธรรมชาติที่ยั่งยืน”	

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและ  

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ได้แก่  

โครงการประชุมเวทีสาธารณะ (เวทีโสเหล่) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนมีโจทย์ในการบริหารงานคือทำอย่างไรให้ประชาชน

ในทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการทำงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนจึงได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารที่ดีแก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนหรือโครงการประชุมเวทีสาธารณะ(เวทีโสเหล่)ขึ้น“โสเหล่”คือการพูดคุยการปรับ

ทุกข์การให้เหตุและผลกันโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 = เพื่อตอบสนองและให้สอดคล้องกับ“โครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด”ของกระทรวง

มหาดไทย

 = เพื่อตอบสนองและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นด้านการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี

 = เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยธรรมาภิบาลและการบริหาร

จัดการกิจการบ้านเมืองที่ดีให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประชาคม

หมู่บ้านประชาชนทั่วไป

 = เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชนและจิตสำนึกในภารกิจหน้าที่

ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลอดจนสนับสนุนละส่งเสริมการเมือง

ระบอบประชาธิปไตย
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 = เพื ่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทในการบริหารจัดการองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง

 = เพื่อให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนให้เป็นองค์กร

โปร่งใส

 = เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและความสมานฉันท์ระหว่างองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองแปนกับประชาคมหมู่บ้านและประชาชนโดยทั่วไป

โครงการประชุมเวทีสาธารณะ(เวทีโสเหล่)ได้กำหนดกลุ ่มเป้าหมายของการประชุม

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่

บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลผู้บริหารสถานศึกษาตำบลหนองแปนพัฒนากรเกษตร

ตำบลสาธารณสุขตำบลประธานและตัวแทนประชาคมหมู่บ้านโดยกำหนดการประชุมเป็นประจำ

ทุกๆ3เดือน(ปีละ4ครั้ง)จัดขึ้นที่ห้องประชุมธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

โครงการประชุมเวทีสาธารณะ(เวทีโสเหล่)มีการดำเนินงานที่มีขั้นตอนดังนี้

 1.จัดการประชุมปรึกษาหารือผู ้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

พนักงานส่วนตำบลเพื่อร่วมวางแผนในการจัดทำแผนงานโครงการตลอดจนรวบรวม

ปัญหาอุปสรรคต่างๆกำหนดขอบเขตแผนงานโครงการกิจกรรมและประสานงาน

กับวิทยากรเพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมจากนั้นแจ้งแผนงานวันเวลาที่จัด

ประชุมให้ผู้นำชุมชนทราบเพื่อแจ้งประชาชนให้เข้าร่วมประชุมในวันเวลาดังกล่าว

 2.จัดประชุมเวทีสาธารณะโดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนเป็นประธาน

ในที่ประชุม

 3.ดำเนินการประชุมเวทีสาธารณะ(เวทีโสเหล่)โดยมีวาระการประชุมดังนี้

 = องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบ3เดือน

ที่ผ่านมา

 = ผู้นำท้องที่ประชาชนผู้แทนหน่วยงานต่างๆร่วมกันประเมินผลการดำเนินงาน

รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป

 = องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนนำเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ที ่กำลังจะดำเนินการเพื่อให้ผู ้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่

 = ประชาชนร่วมเสนอข้อคิดเห็นให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนเกี่ยวกับ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมว่าการจัดทำโครงการนั้นตรงตามความต้องการของ

ประชาชนตรงกลุ่มเป้าหมายหรือไม่

ผลสำเร็จจากโครงการโครงการประชุมเวทีสาธารณะ(เวทีโสเหล่)มีทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรม

และนามธรรมดังนี้

 = ประชาชนมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 = ลดความขัดแย้งภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความขัดแย้งระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นกับบุคคลภายนอกประชาชนได้เข้าใจเรื่องการบริหารจัดการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลจากเดิมที่ไม่เคยทราบมาก่อน

 = โครงการประชุมเวทีสาธารณะ(เวทีโสเหล่)เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเห็นความต้องการและปัญหาของชุมชนมีบทบาทใน

การพัฒนาตำบลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทำให้มีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม

โครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมาจำนวนทั ้งสิ ้น550คนจากจำนวนเป้าหมาย

720คนเฉลี่ยร้อยละ76.39

 = สถิติโครงการที่เสนอในการประชุมเวทีสาธารณะ(เวทีโสเหล่)ที่ผ่านมามีดังนี้

 -การประชุมครั้งที่1มีโครงการที่ประชาชนเสนอจำนวน6โครงการโครงการ

ที ่ได้ร ับการช่วยเหลือจำนวน5โครงการคิดเป็นร้อยละ83.33โครงการ

ได้ดำเนินการแล้ว

 -การประชุมครั้งที่2มีโครงการที่ประชาชนเสนอจำนวน10โครงการโครงการ

ที ่ได้ร ับการช่วยเหลือจำนวน10โครงการคิดเป็นร้อยละ100โครงการ

ได้ดำเนินการแล้ว
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 -การประชุมครั้งที่3มีโครงการที่ประชาชนเสนอจำนวน4โครงการโครงการที่ได้

รับการช่วยเหลือจำนวน2โครงการคิดเป็นร้อยละ50โครงการอยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

 -การประชุมครั้งที่4มีโครงการที่ประชาชนเสนอจำนวน2โครงการโครงการที่ได้

รับการช่วยเหลือจำนวน1โครงการคิดเป็นร้อยละ50โครงการอยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

 = ผู้ที่เข้าร่วมโครงการประชุมเวทีสาธารณะ(เวทีโสเหล่)ได้ร่วมกันริเริ่มและตัดสินใจ

ในการดำเน ินการโครงการร ่วมกันเช ่นประชุมประจำเด ือนหมู ่บ ้านประชุม

เวทีสาธารณะประชุมทำกิจกรรมทำความสะอาดหมู่บ้านประชุมจัดทำบุญประเพณี

ร่วมกันประชุมจัดงานวันผู้สูงอายุจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการSMLประชุม

ปลูกป่าและเฝ้าระวังป่าชุมชนประชุมจัดการแข่งขันกีฬาตำบลประชุมจัดกิจกรรม

งานรัฐพิธีการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯลฯ 

แม้ว่าโครงการประชุมเวทีสาธารณะ(เวทีโสเหล่)เพิ่งเริ่มต้นได้เพียง1ปีแต่ส่งผลให้เกิด

กฎกติกาศึกษาทางสังคมใหม่ๆขึ ้นเกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจทุนทางสังคมและ

กระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างให้ประชาชนมีความกระตือรือร้นสอดคล้องกับการปกครองตาม

หลักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนเคลื่อนที่พบประชาชน  
(อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน)  

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นหากแต่ประชาชนส่วนหนึ่งไม่มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมสาเหตุจากปัจจัย

หลายประการเช่นไม่มีเวลาเนื่องจากต้องประกอบอาชีพไม่กล้ายุ่งเกี่ยวกับราชการฯทำให้ทั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเสียโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองแปนจึงได้จัดทำโครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้

ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆของประชาชน

ในท้องถิ่นนอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนยังได้ให้บริการกับประชาชนในงานด้าน

ต่างๆเช่นส่วนการคลังได้ให้บริการรับชำระภาษีท้องที่และภาษีอื่นๆส่วนโยธาให้บริการเกี่ยวกับ

การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่และมีการประสานงานร่วมกับสำนักงาน

พัฒนาชุมชนอำเภอมัญจาคีรีและหน่วยงานอื่นๆเช่นสำนักงานเกษตรอำเภอให้คำแนะนำเกี่ยวกับ

ปัญหาการเกษตรการลดต้นทุนการผลิตศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนมาแนะแนวการศึกษาให้ผู้ที่

สนใจเข้ารับการศึกษาตลอดจนให้ประชาชนได้ร่วมซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานจากทาง

คณะผู้บริหารซึ่งจะมาตอบปัญหาข้อข้องใจและร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ด้วย

โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชนมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินโครงการดังนี้

 1.เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล

หนองแปน

 2.ให้คำปรึกษาเกี ่ยวกับปัญหาของประชาชนในด้านต่างๆเช่นสวัสดิการสังคมของ

ผู้สูงอายุผู้พิการการเกษตรการคมนาคมระบบสาธารณูปโภคเป็นต้น

 3.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนในการมี

ส่วนร่วมทางการเมือง

 4.เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนถึงพื้นที่

 5.เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนกับประชาชน

การดำเนินการโครงการอบต.เคลื ่อนที ่พบประชาชนจัดขึ ้นระหว่างเดือนธันวาคม

ถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีโดยจัดให้บริการประชาชนในพื ้นที ่องค์การบริหารส่วนตำบล

หนองแปนทั้ง16หมู่บ้านโดยในการจัดแต่ละครั้งมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

 1.คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนจะจัดประชุมข้าราชการภายใน

ขึ้นก่อนเพื่อวางแผนการให้บริการ

 2.ข้าราชการได้รับมอบหมายให้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่น

 = สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมัญจาคีรี

 = โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปนทั้ง2แห่ง

 = สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี

 = ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแปน



รางวัลพระปกเกล้า’ 57 

21�

รางวัลพระปกเกล้า’ 57 

215

 = คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาฯองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

 = คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาฯองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

 = คณะกรรมการพัฒนาฯองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

 3.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบในหลาย

ช่องทางเช่นใช้เสียงตามสายแผ่นพับประชาสัมพันธ์ส่งหนังสือแจ้งกำนันผู้ใหญ่

บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่

 4.ออกพื้นที่เพื่อให้บริการประชาชนตามกำหนดการโดยมีรายละเอียดดังนี้

 = จัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปี(2558-2560)ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน

 = รับชำระภาษีบำรุงท้องที่และภาษีอื่นๆ

 = ร ับแจ ้งเร ื ่องราวร ้องทุกข ์ด ้านโครงสร ้างพ ื ้นฐานและด้านสาธารณูปโภค

สาธารณูปการต่างๆและตอบปัญหาของประชาชน   

 = ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเบี้ยยังผู้สูงอายุและผู้พิการ

ผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอบต.เคลื่อนที่ได้แก่

 1. ประชาชนได้เสนอสภาพปัญหาและความต้องการในชุมชนของตนเองเพื่อให้องค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองแปนได้นำไปเป็นข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาสามปีจากข้อมูลสถิติ

จำนวนโครงการที่ประชาชนเสนอในโครงการอบต.เคลื่อนที่ในปีที่ผ่านมาจำนวน

157โครงการจาก16หมู่บ้านได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาตำบลสามปีจำนวน102

โครงการคิดเป็นร้อยละ64.97

 2. ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการมารับการบริการชำระภาษีบำรุงท้องที่และภาษี

อื่นๆ

 3. ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับความรู้ความเข้าใจในการรับบริการ

 4. ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้ในทันที 

 5. ประชาชนได้ทราบนโยบายและทิศทางการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

 6. ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล

 7. ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานอื่นๆที่มาให้บริการเช่นศรช.ตำบลหนองแปน

สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี

นอกจากประชาชนได้รับบริการที่สะดวกสบายแล้วยังได้เข้าร่วมรับฟังร่วมแสดงความ

คิดเห็นและได้เสนอปัญหาความต้องการของตนเองและชุมชนทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล

หนองแปนได้รับรู้สภาพปัญหาความต้องการของแต่ละชุมชนเกิดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ

แผนพัฒนาตำบลสามปีเพื่อการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

ให้มากที่สุดเกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปนทำให้ประชาชนรู้สึกว่า

เข้าถึงได้ง่ายสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนที่ได้ร่วมคิดร่วมแก้ไข

ร่วมพัฒนาท้องถิ่นที่อยู่ของตน
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องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลพลูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี20180

    โทรศัพท์038-245-529โทรสาร038-246-084

 ประชากร 34,229คน(ชาย17,866คนหญิง16,363คน)

 พื้นที่  54.046ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน8หมู่บ้าน)

 รายได้  112,054,677.05บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 18,653,255บาท

คณะผู้บริหาร 

 1. พันจ่าเอกวิษณุโตสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง

 2.นายเชิดศักดิ์อุดมศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลตูาหลวง

 3.นายธนวรรธน์อธินนท์พรมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 13 คน

 หญิง 3 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ที่ได้รับ

การจัดตั้งเมื่อปีพ.ศ.2538โดยมีสภาพเป็นตำบลกึ่งเมืองกึ่งชนบทในพื้นที่ยังเป็นที่ตั้งของกองทัพ

เรือและอยู่ใกล้กับเมืองพัทยาและนิคมอุตสาหกรรมจึงมีประชากรที่หลากหลายกลุ่มอาชีพและ

มีประชากรแฝงอยู่จำนวนหนึ่งพื้นที่ตำบลพลูตาหลวงจึงประกอบไปด้วยชุมชนดั้งเดิมซึ่งอยู่อาศัย

มานานมีสภาพชีวิตพึ่งพาอาศัยกันและชุมชนที่เกิดใหม่ตามจำนวนหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ทำให้

ชุมชนใหม่เหล่านี้ค่อนข้างมีชีวิตที่แยกออกจากชุมชนดั้งเดิมชัดเจนและมีรูปแบบการดำเนินชีวิต

คล้ายสังคมเมืองทั่วไป

ด้วยสภาพที่แตกต่างกันในแต่ละชุมชนของสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทในเขตพื้นที่ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลพลูตาหลวงผู้บริหารและบุคลากรจึงพยายามตอบสนองความต้องการด้วยการ

จัดบริการสาธารณะให้ครอบคลุมทุกกลุ่มชุมชนให้มากที่สุดโดยมีหลักการบริหารงานว่า“ชุมชน

เข้มแข็งเกิดจากรากฐานความร่วมมือของคนในชุมชน”ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวงที่ว่า“เมืองน่าอยู่ด้วยการบริหารจัดการที่ดีสภาพแวดล้อม

สะอาดไม่ขาดความร่วมมือมีการหารือแบบประชาคมชุมชนเข้มแข็งไม่แล้งน้ำใจใฝ่คุณธรรม

ก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจทุกชีวิตอยู่ดีกินดี”ยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี่เองทำให้การบริหารจัดการ

โครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

พื้นที ่โดยจัดวางตำแหน่งของประชาชนให้เป็นศูนย์กลางของการดำเนินโครงการต่างๆเพื ่อ

เป้าหมายในการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งเป็นไปได้จริงจึงเห็นได้ว่าโครงการต่างๆจึงมี

ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำให้โครงการประสบความสำเร็จทั ้งที ่มาจากระดับ



รางวัลพระปกเกล้า’ 57 

21�

รางวัลพระปกเกล้า’ 57 

21�

ปัจเจกบุคคลระดับกลุ่มเครือข่ายของภาคประชาชนโดยนอกจากชุมชนต่างๆแล้วยังรวมถึงกลุ่ม

อาสาสมัครด้านต่างๆในแต่ละโครงการและการนำเอาภาคประชาชนเข้ามาดูและกำกับการทำงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวงในรูปแบบของคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคประชาชน

ซึ่งถือเป็นการริเริ่มของท้องถิ่นที่ดีในการสร้างธรรมาภิบาลและให้ประชาชนในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียรับทราบข้อมูลการทำงานโดยตรง

อย่างไรก็ตามบทบาทของคณะกรรมการที ่ปรึกษาภาคประชาชนขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลพลูตาหลวงซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงนั้นเป็นการคัดเลือกมา

จากกลุ่มภาคส่วนต่างๆในตำบลโดยคณะกรรมการนี้จะมีบทบาทในการให้คำปรึกษาและร่วมหารือ

กับองค์การบริหารส่วนตำบลในโครงการต่างๆอย่างใกล้ชิดและครอบคลุมประเด็นต่างๆทั้ง

สิ่งแวดล้อมสตรีและเยาวชนการพัฒนาเป็นต้นในด้านโครงสร้างการทำงานของคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาภาคประชาชนแยกออกจากโครงสร้างที่เป็นทางการขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยเป็น

นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนปัจจุบันคณะกรรมการจึงไม่มีวาระในการดำรง

ตำแหน่งจุดมุ่งหมายประการสำคัญของการจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวขึ้นมาก็คือความต้องการ

ความเห็นจากผู ้เชี ่ยวชาญในแต่ละด้านที ่จำเป็นต่อการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

พลูตาหลวงไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกและการจัดการขยะการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับอุปกรณ์ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวงสั่งซื้อและการปลูกจิตสำนึกสาธารณะในชุมชนโดยเป็นการ

ทำงานควบคู่กับภาคเครือข่ายภาครัฐเอกชนอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย

สำหรับโครงการที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ได้แก่ 

โครงการสวัสดิการชุมชนตำบลพลูตาหลวง 

โครงการสวัสดิการชุมชนพลูตาหลวงจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2554โดยการตระหนักและเห็น

ความสำคัญของการพัฒนาทุนทางสังคมที่เป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชนสู่การเชื่อมไปสู่การ

พัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยหลักคิดสำคัญเรื่องการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำของคนในท้องถิ่นโดยมี

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือเอื้ออาทรกันการดำเนินโครงการดังกล่าว

อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก

โดยตรงมุ่งเน้นการสะสมเงินออมของคนในชุมชนด้วยการส่งเงินออมวันละ1บาทปัจจุบัน

มีสมาชิกในโครงการนี้จำนวน1,138คนและมีเงินออมทั้งสิ้น486,291บาท

โครงการนี ้ม ีการดำเนินงานจากงบประมาณ3ฝ่ายคือเงินทุนจากการออมสมทบ

ของสมาชิกในชุมชนการสมทบจากรัฐบาลกลางและการสมทบจากองค์การบริหารส่วนตำบล

พลูตาหลวง(1:1:1)และยังรวมถึงการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆเช่นผลกำไรจากการออมของกลุ่ม

ออมทรัพย์อย่างไรก็ตามการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกและคนอื่นที่อยู่ในขอบเขตกำหนด

ครอบคลุมตั้งแต่การคลอดบุตรการเจ็บป่วยการช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการคนด้อยโอกาส

ทุนการศึกษาและการช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์ภายในชุมชนการช่วยเหลือผู ้ประสบภัย

โดยเงินสำหรับการกู้ยืมจะปลอดจากการคิดดอกเบี้ย

ความน่าสนใจจากโครงการดังกล่าวคือแม้จะเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยรัฐบาลแต่องค์การ

บริหารส่วนตำบลพลูตาหลวงได้นำเอาวิธีคิดเรื่องสวัสดิการชุมชนมาปรับให้เข้ากับสภาพชุมชนจริง

เช่นการให้ความช่วยเหลือนั้นไม่จำกัดเฉพาะที่สมาชิกของกองทุนแต่หากมีอายุเกินกว่า80ปีขึ้น

ไปก็สามารถให้ความช่วยเหลือได้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงภายในพื้นที่โครงการ

ดังกล่าวยังจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯทุกวันจันทร์ที่2ของเดือนโดยประธานแจ้ง

ให้ทุกฝ่ายได้แลกเปลี่ยนการดำเนินงานของตัวแทนแต่ละหมู่บ้านเพื่อเป็นการถอดบทเรียนและ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการกองทุนร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการกองทุนจะมีการ

รายงานผลการดำเนินงานและแจ้งรายรับ-รายจ่ายของเดือนที่ผ่านมากให้กรรมการทราบและมีการ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกของกองทุนทราบเสนอแนะ

และทบทวนระเบียบข้อบังคับของกองทุนนอกจากนี ้ยังจัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบ

การดำเนินงานของกองทุนโดยการแต่งตั ้ง“คณะกรรมการตรวจสอบกองทุน”ขึ ้นมากำกับ

การทำงานให้ได้มาตรฐานและบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ด้วย

ปัจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพลูตาหลวงบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหาร

กองทุนจำนวนทั้งสิ้น10คนโดยมีระเบียบกองทุนเกี่ยวกับสมาชิกการสมทบเงินและการจ่าย

สวัสดิการเป็นเครื่องมือในการทำงานซึ่งเรียกว่าระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล

พลูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพ.ศ.2554โดยการให้ความช่วยเหลือประเภทสวัสดิการ

ที่จัดจำนวนเงินช่วยเหลือเป็นไปตามกติการ่วมและระเบียบข้อบังคับของกองทุนการดำเนินงาน

ของกองทุนถึงปัจจุบันได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ขั้นต้นคือการเพิ่มจำนวนสมาชิกและมีเป้าหมาย

เพื่อการขยายผลของโครงการด้วยการเพิ่มรายได้ของกองทุนจากแหล่งอื่นเพื่อให้การดำเนินงาน

ของกองทุนมีความมั่นคงและสนองต่อความต้องการของสมาชิกและคนในตำบลพลูตาหลวง

มากที่สุด
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โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ “เพื่อนช่วยเพื่อน” 

ด้วยอัตราการพัฒนาพื้นที่ในตำบลพลูตาหลวงที่ก้าวเข้าสู่สังคมเมืองทำให้มีผู้สูงอายุ

ประมาณร้อยละ40ของประชากรทั้งหมดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวงขยายฐาน

ของประชากรที่จัดอยู่ในวัยผู้สูงอายุไว้ที่50เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สำหรับคนกลุ่มนี้

โดยเฉพาะก่อนคนกลุ่มนี้จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจริงในวัย60ปีโดยหากนับตามเกณฑ์ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลจะทำให้มีผู้สูงอายุในพื้นที่ประมาณ3,000คนซึ่งถือเป็นจำนวนมากจึงเกิด

โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(เพื่อนช่วยเพื่อน)ซึ่งมาจากการต่อยอดมาจากชมรมผู้สูงอายุ

ตำบลพลูตาหลวงด้วยการตระหนักถึงปัญหาของผู้สูงอายุบางกลุ่มที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรม

ของกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลได้ทั้งปัญหาเรื่องสุขภาพก็ดีฐานะยากจนก็ดีภาระทางครอบครัวก็ดี

ล้วนแล้วแต่ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวงพัฒนาโครงการดูแลผู้สูงอายุขึ้นมาจากฐาน

คิดของการมีจิตอาสาเข้าไปดูแลพบปะพูดคุยและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาได้

โครงการอาสาสมัครเพื ่อนช่วยเพื ่อนจึงเกิดขึ ้นเมื ่อปีพ.ศ.2552โดยองค์การบริหาร

ส่วนตำบลพลูตาหลวงเป็นหน่วยให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโครงการนี้ทั้งการจัดตั้งและ

งบประมาณดำเนินงานโครงการดังกล่าวยังประสานการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสัตหีบกม.10

อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีในการให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง

ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยในปีแรกของการดำเนินโครงการนี้ได้ผลิตจิตอาสาที่มาจาก

ความสมัครใจในรุ่นที่1จำนวน20คนสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ100คนนอกจากความร่วมมือ

ที่ได้รับจากโรงพยาบาลในฐานะที่เป็นหน่วยความรู้การสาธารณสุขโดยตรงแล้วโครงการนี้ยังได้รับ

ความช่วยเหลือในการทำงานแบบบูรณาการจากภาคเอกชนซึ่งเป็นร้านขายทองในพื้นที่เข้ามา

ประสานงานและลงพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุด้วย

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีอาสาสมัครจำนวน35คนสำหรับสำหรับการดูแลผู้สูงอายุที่

อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย210คนโดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการที่นอกจากจะให้ความช่วยเหลือ

แก่ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วยังต้องการฟื้นฟูศักยภาพของผู้สูงอายุให้รู้สึกว่าตนเองมี

คุณค่าและที่สำคัญคือการพัฒนาความสามารถของจิตอาสาของโครงการซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มคน

สูงอายุให้เข้ามาดูแลกลุ่มคนวัยเดียวกันด้วยเชื่อว่าเพื่อนย่อมเข้าใจเพื่อนได้ง่ายกว่าผลที่ตามมา

คือโครงการนี้สามารถทำให้อาสาสมัครซึ่งเป็นผู้สูงอายุบางส่วนพัฒนาความสามารถและเห็นคุณค่า

ของตนเองที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วมและยังทำให้การดำเนินงานโครงการสามารถเข้าถึงกลุ่ม

เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

การดำเนินโครงการดังกล่าวได้ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายผ่าน

รูปแบบของคณะกรรมการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(อผส.)ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากชมรมผู้สูงอายุและ

ตัวแทนที่มาจากแต่ละหมู่บ้านโดยกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุสัปดาห์ละครั้งนั้นเป็นการปฏิบัติ

งานร่วมกันระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

(อผส.)ซึ่งการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในโครงการแต่ละครั้งอผส.จะมีความรู้ที่ได้รับจาก

การอบรมเพื่อทำหน้าที่ปฐมพยาบาลการวัดไข้และเช็ดตัวการทำแผลทั่วไปความรู้เรื่องการบริหาร

ร่างกายและการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมภายในบ้านให้กับผู้สูงอายุในโครงการ

ความน่าสนใจของกิจกรรมดังกล่าวคือนอกจากกิจกรรมเชิงสาธารณสุขที่อผส.ซึ่งเป็น

กลุ่มผู้สูงอายุจะเข้าไปปฏิบัติเท่านั้นแต่ยังรวมถึงกิจกรรมทางศาสนาและสันทนาการที่อผส.

สามารถทำได้และเป็นที่ยอมรับของผู้สูงอายุในโครงการด้วยเช่นการนำสวดมนต์การร้องเพลง

และเต้นรำตามวัฒนธรรมพื้นบ้านผลที่ตามมาคือผู้สูงอายุในโครงการมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ร้อยละ70โดยประเมินจากแบบสอบถามจากการดำเนินงานนอกจากนั้นโครงการดังกล่าว

ยังทำให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการต่างๆจากหน่วยงานของรัฐมากขึ้นอย่างเหมาะสมและที่สำคัญคือ

ผู้สูงอายุที่เป็นอผส.มีความภาคภูมิใจในคุณค่าของตัวเองจากการทำงานเพื่อส่วนร่วม

สำหรับการเป้าหมายของโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวงต้องการพัฒนาต่อ

คือการเพิ ่มจำนวนอาสาสมัครของโครงการด้วยการขยายไปยังกลุ ่มเยาวชนให้เข้ามาร่วม

ในโครงการในปีพ.ศ.2558ภายใต้โครงการ“อาสาสมัคร2วัย”ดูแลห่วงใยผู ้สูงอายุและ

ผู้ด้อยโอกาสผ่านการทำงานร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนพลูตาหลวงเพื่อปลูกฝังให้เด็กและ

เยาวชนมีสำนึกในการทำประโยชน์ให้กับชุมชนตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โครงการถนนเด็กเดิน 

โครงการถนนเด็กเดินมาจากความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง

และสภาเด็กและเยาวชนตำบลพลูตาหลวงซึ่งมาจากคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาเด็กและ

เยาวชนตำบลพลูตาหลวงโดยองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวงเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับเด็ก

และเยาวชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงและกลุ่มเด็กที่อยู่ในและนอกระบบการศึกษามีโอกาส
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ได้แสดงความสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้รวมถึงนำเสนอผลงานที่ผ่านการกลั่นกรองมาจาก

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของกลุ่มเยาวชนเองโดยองค์การบริหารส่วนตำบลให้การสนับสนุนด้าน

งบประมาณและสถานที่

ที่น่าสนใจกว่านั้นคือโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่า“เด็กนำผู้ใหญ่หนุน”โดยนำ

เด็กและเยาวชนเข้ารับการอบรมการจัดกิจกรรมแล้วให้มาสร้างสรรค์กิจกรรมจากความต้องการ

ที่มีประโยชน์และอยู่ในความสนใจของตัวเองโดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มแม่บ้านองค์กรสตรีในชุมชน

หน่วยงานรัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนโดยให้กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นหลักในการ

ดำเนินกิจกรรมทั้งกระบวนการ

ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวเริ่มจากคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน

พลูตาหลวงประชุมเพื่อจัดทำแผนงานในการจัดกิจกรรมมาให้กับคณะกรรมการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการพิจารณาโดยมีการประชุมร่วมกันระหว่าง

คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนฯกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน

โดยมีกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นหลักในการดำเนินโครงการหลังจากจัดกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยจึงมี

การประเมินผลการจัดกิจกรรมร่วมกันต่อเรื่องความพึงพอใจและแนวทางการปรับปรุงรูปแบบ

กิจกรรมและโครงการในครั้งต่อไป

โครงการถนนเด็กเดินเป็นโครงการที่เริ ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2550โดยได้รับ

งบประมาณสนับสนุนมาจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์(พม.)โดยมี

เป้าหมายหลักอยู่ที่การส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของเยาวชนและพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชน

ที่มีแนวโน้มเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรวมถึงการสร้างเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง

ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่โดยกิจกรรมหลักของโครงการนี้คือการจัดนิทรรศการ

ทั้งส่วนที่เป็นสาระวิชาการและส่วนที่เป็นกิจกรรมนันทนาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฝึกอาชีพ

การแสดงความสามารถบนเวทีโดยกิจกรรมที่เป็นนิทรรศการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีๆละ1ครั้ง

ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน

กล่าวได้ว่าโครงการดังกล่าวไม่เป็นแต่เพียงการเปิดพื้นที่ให้กลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่

ได้สร้างสรรค์และปฏิบัติด้วยความสามารถของตนเองเท่านั้นเพราะยังสามารถพัฒนาเป็นเครือข่าย

การทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในรูปของภาคี

เครือข่ายร่วมกันนอกจากนี้ผลที่ตามมาอีกประการคือการสร้างสรรค์รูปแบบการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวงที่เห็นความสำคัญและให้คุณค่าต่อศักยภาพ

ของเยาวชนได้พัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดใหม่ให้เยาวชนได้ทำตามความต้องการ

โดยมีผู้ใหญ่คอยดูแลโครงการนี้ยังวางแผนที่จะพัฒนาให้มีความหลากหลายและมีคุณภาพมาก

ยิ่งขึ้นด้วยการจัดโครงการถนนเด็กเดินสัญจรไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อทำให้โครงการดังกล่าวมีความ

ต่อเนื่องและยั่งยืนมากขึ้นกว่าเดิมในปีต่อไป
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องคก์ารบรหิารสว่นตำบลแมฟ่า้หลวง อำเภอแมฟ่า้หลวง จงัหวดัเชยีงราย 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย57240

    โทรศัพท์053-767-446-7โทรสาร053-767-465

 ประชากร 11,227คน(ชาย5,591คนหญิง5,636คน)

 พื้นที่  109ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน19หมู่บ้าน)

 รายได้  20,120,647.55บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 18,519,577บาท

คณะผู้บริหาร 

 1. นายวีรชิตวรัญชิตกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

 2.นายพงษศ์ศักด์ิอภิสวัสดิสนุทรประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

 3.นายเผ่าพันธ์ธินธรรมบัณฑิตปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 33 คน

 หญิง 5 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงมีพื ้นที ่ที ่มีความหลากหลายทั ้งทางชาติพันธุ ์

ที่ประกอบด้วย6ชาติพันธุ์ได้แก่อาข่าละหู่ดำไทยลั้วไทยลื้อไทยใหญ่จีนยูนนานมีความ

หลากหลายทางภาษาถึง7ภาษาซึ่งได้แก่ภาษาของ6ชาติพันธุ์และภาษาไทยมีความหลากหลาย

ทางศาสนาที่มีทั้งพุทธคริสต์และไม่นับถือศาสนาแต่มีพิธีกรรมการนับถือผีมีความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมความเชื่อวิถีการดำรงชีวิตประกอบกับการมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน

การเดินทางสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านเป็นไปด้วยความยากลำบากและใช้เวลานานแต่องค์การ

บริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงกลับพลิกฟื้นวิกฤตเป็นโอกาสสามารถบริหารจัดการดำเนินภารกิจ

กิจกรรมโครงการต่างๆได้อย่างราบรื่นได้รับความร่วมมือการมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกคน

เป็นอย่างดีด้วยการบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี(Good

Governance)โดยเฉพาะหลักการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการต่างๆของอบต.แม่ฟ้าหลวงตั้งแต่ขั้นตอนร่วมรับรู้

ร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมรับผิดชอบและร่วมตรวจสอบนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชน

สามารถรับทราบขั้นตอนการดำเนินงานและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆขององค์การ

บริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเกิดกลไกการกำกับดูแลและตรวจสอบโดย

ภาคประชาชนโดยมีคำขวัญสำหรับบริหารงานที่ว่า“ถูกต้อง	โปร่งใส	ประทับใจ	ให้มีส่วนร่วม”		

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวงได้มุ ่งเน้นแนวทาง

การพัฒนาตามอำนาจหน้าที่ในด้านต่างๆตามหลักการที่ว่า“ประชาชนมีส่วนร่วมคิดร่วมรับรู้

ร่วมตัดสินใจร่วมดำเนินกิจกรรมและร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหาด้วยกันปฏิบัติงานด้วยความ
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โปร่งใสใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตลอดถึงการบริการที่ทั่วถึงเท่าเทียมเป็นธรรมเสมอภาคและ

เหมาะสมภายใต้ข้อจำกัดท้ังด้านงบประมาณบคุลากรวัสดอุปุกรณ์แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ต้องปฏิบัติงานเพื ่อแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล(Good

Governance)”

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและ  

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ได้แก่ 

โครงการ อบต. พบประชาชน การจัดทำเวทีประชาคมการจัดทำ 
แผนพัฒนา อบต. อย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) 

ด้วยสภาพภูมิประเทศของอบต.แม่ฟ้าหลวงที่มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนทำให้

การสัญจรไปมาไม่สะดวกและมีบางหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากสำนักงานอบต.แม่ฟ้าหลวงทั้งนี้

เพื่ออำนวยความสะดวกและคำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ควรมาจากความต้องการ

ที่แท้จริงของประชาชนเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด

ต่อเนื่องเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนรับทราบรับรู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างเสรีภาพ

เสมอภาคเท่าเทียมกันแม้จะอยู่ใกล้หรือไกลจากสำนักงานอบต.ก็ตาม

ดังนั้นอบต.แม่ฟ้าหลวงเล็งเห็นว่าการรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อที่สำนักงานจึงเป็นเรื่อง

ยากมากกว่าที่อบต.จะเดินทางไปในแต่ละหมู่บ้านเองอบต.แม่ฟ้าหลวงภายใต้การนำของนายก

อบต.จึงจัดโครงการอบต.พบประชาชนฯหมุนเวียนไปจนครบทั้ง19หมู่บ้านโดยใช้ช่วงเวลา

กลางคืนซึ ่งเป็นช่วงที่ประชาชนว่างเว้นภารกิจการประกอบอาชีพเพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วม

ประชาคมอย่างทั ่วถึงโดยก่อนการจัดประชุมประชาคมหมู ่บ้านในทุกๆเดือนนั ้นจะมีการ

ประชาสัมพันธ์การจัดประชาคมให้ทุกหมู่บ้านทั้ง19หมู่บ้านทราบมีการทำหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้าน

ทุกหมู่บ้านขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมตามกำหนด

วันเวลาและสถานที่ตามแผนการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ก่อนเริ่มทำประชาคมในหมู่บ้านจะมีการประชุมร่วมของคณะ“5เสือ”ได้แก่นายก

อบต.แม่ฟ้าหลวงผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาได้มาร่วมประชุมหารือทำความเข้าใจ

รับรู ้ข้อมูลเกี ่ยวกับกิจกรรมโครงการข่าวสารจากทางราชการและโดยเฉพาะอย่างยิ ่งเรื ่อง

งบประมาณที่อบต.ได้รับเพื่อให้คณะ5เสือได้รับทราบโดยพร้อมเพรียงกันโดยกำหนดให้มีการ

ประชุมร่วมกันทุกเดือนหลังการประชุมคณะ5เสือจะต้องนำข่าวสารต่างๆเช่นงบประมาณที่มี

ค่อนข้างจำกัดข่าวสารทางราชการเป็นต้นไปแจ้งให้กับประชาชนในหมู่บ้านทราบภายใน7วัน

ก่อนมีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านทั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านได้รับทราบข้อมูลประชุมหารือร่วมกัน

ในเบื้องต้นก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องงบประมาณที่จะส่งผลโดยตรงต่อชาวบ้านคือความเป็น

ไปได้ที่โครงการซึ่งชาวบ้านเสนอจะไม่ถูกบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปีหรือไม่สามารถดำเนิน

โครงการได้เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเมื่อถึงวันประชุมประชาคมหมู่บ้านจากการที่

คณะ5เสือได้แจ้งข่าวสารให้ชาวบ้านรับรู ้รับทราบก่อนในเบื ้องต้นแล้วถึงข้อจำกัดของ

งบประมาณทุกหมู่บ้านเข้าใจและยอมรับเป็นอย่างดีว่าควรให้หมู่บ้านที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

ที่สุดก่อนอีกทั้งยอมรับในระบบหมุนเวียนเช่นในปีนี้หมู่บ้านที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเดือดร้อน

ที่สุดได้งบประมาณจัดทำโครงการไปในปีหน้าหมู่บ้านที่มีความจำเป็นเร่งด่วนรองลงมาก็จะได้รับ

งบประมาณเพื่อจัดโครงการต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านจึงให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมเป็น

จำนวนมากเพื่อต้องการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นความต้องการข้อเสนอแนะและ

ร่วมกันตัดสินใจลงประชามติตามเสียงส่วนใหญ่ประชามติที่ได้จากการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน

ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงจึงนำไปสู่การพิจารณาจัดทำบรรจุลงในแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาตำบลสามปีต่อไป

ตัวอย่างโครงการที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเช่นโครงการปรับถนนเข้าพื้นที่

การเกษตรหมู่ที่5บ้านขาแหย่งพัฒนาเป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการของชาวบ้านซึ่งเดิมนั้น

ชาวบ้านต้องอาศัยถนนที่ตัดผ่านหน้าโครงการพัฒนาดอยตุงไปทำไร่ทำนาโดยถนนที่เดินผ่านเป็น

ถนนหลักที่รถยนต์สัญจรไปมามีผู ้คนพลุกพล่านและระยะทางไกลประมาณ10กิโลเมตร

เนื่องจากต้องเดินอ้อมภูเขาชาวบ้านจึงประชุมประชาคมและลงความเห็นว่าต้องการปรับปรุง

เส้นทางเดินเท้าที่มีอยู่เดิมที่มีระยะทางเพียง4กิโลเมตรให้กว้างขึ้นเพื่อให้รถมอเตอร์ไซด์สามารถ

สัญจรและสามารถขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้แต่แม้ว่าอบต.แม่ฟ้าหลวงจะมีงบประมาณ

ค่อนข้างจำกัดซึ่งจากมติของชาวบ้านที่เสนอว่าขอให้อบต.สนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มแต่

ชาวบ้านจะดำเนินการปรับปรุงถนนเส้นนี้เองโดยชาวบ้านใช้เวลาเพียง7วันจากการสนับสนุนของ

อบต.เพียง20,000บาทก็สามารถใช้ถนนเพื่อเดินไปยังสวนไร่นาของตนได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่า

จากการที่อบต.แม่ฟ้าหลวงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

บนพื้นฐานความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงผลที่ปรากฏจึงเป็นที่พึงพอใจร่วมกันของ
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หลายๆฝ่ายนอกจากนี้แล้วประชาชนยังสามารถติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแผนพัฒนา

ตำบลการใช้จ่ายงบประมาณผลการดำเนินงานจากเอกสารประชาสัมพันธ์ซึ ่งติดประกาศใน

หมู่บ้านอบต.แม้ฟ้าหลวงหรือสามารถสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 

ปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นปัญหาที่พบเห็นได้โดยทั่วไปในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

และมักเกิดขึ้นบ่อยครั้งในฤดูหนาวที่อากาศแห้งแล้งสำหรับในพื้นที่ตำบลแม้ฟ้าหลวงก็ประสบกับ

ปัญหาดังกล่าวเช่นกันโดยเฉลี่ยแล้วใน1ปีพบว่ามีไฟป่าเกิดขึ้นประมาณ100ครั้งแต่ก็สามารถ

ดับได้โดยไม่มีปัญหาจนกระทั่งในปี2550ไฟป่าได้ทวีความรุนแรงเกิดในหลายจุดพร้อมกัน

เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดับไฟได้ทันจนไฟได้ลามไปจนเกือบถึงเขตพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง

(พื้นที่ทรงงาน)อันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่นั้นมาจึงนับว่าเป็นจุดเปลี่ยนจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญ

ที่หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอบต.แม้ฟ้าหลวงทหารตำรวจอำเภอผู้นำท้องถิ่นผู้นำ

ท้องที่โครงการพัฒนาดอยตุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงได้ร่วมกันประชุมจัดทำ

แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานพร้อม

ประชาสัมพันธ์จัดทำประกาศขอความร่วมมือในการป้องกันควบคุมหมอกควันไฟป่าให้

ประชาชนในหมู่บ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อการบูรณาการร่วมกันมีจัดตั้งกองอำนวยการ

ร่วม(กอ.ร่วม)ซึ่งประกอบด้วยขึ้นอบต.แม้ฟ้าหลวงทหารตำรวจอำเภอผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่

โครงการพัฒนาดอยตุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงโดยจะแบ่งพื้นที่รับผิดชอบดูแล

ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ที่อาจเกิดขึ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันต่อเหตุการณ์เช่นเมื่อผู้ใดพบเห็นไฟป่าประชาชน

ในหมู่บ้านหน่วยงานใดอยู่ใกล้พื้นที่นั้นต้องรีบเข้าไปดำเนินการดับไฟก่อนแต่หากประเมินแล้ว

ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ก็จะเรียกสมาชิกซึ่งเป็นกองอำนวยการร่วมที่อยู่ใกล้เคียง

เข้าไปช่วยดับไฟจนกระทั่งสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

นอกจากนี้อบต.แม่ฟ้าหลวงยังได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ด้านการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันกับนายอำเภอแม่ฟ้าหลวงตามมาตรการป้องกันและ

แก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ9จังหวัดตามหลักการ2P2Rประกอบด้วย

8มาตรการอาทิมาตรการที่1ห้ามไม่ให้มีการเผาช่วง100วันอันตราย(21มกราคม2556ถึง

30เมษายน2556)โดยอบต.แม่ฟ้าหลวงได้มีประกาศขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุม

หมอกควันและไฟป่าและประชาสัมพันธ์ให้กับทุกหมู่บ้านทราบโดยผ่านผู้นำหมู่บ้านและแจ้งในที่

ประชุมประจำเดือนของสมาชิกสภาอบต.หรือมาตรการที่2ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่าง

เข้มข้นโดยแต่ละหมู่บ้านได้จัดประชุมประชาคมเพื่อร่วมกันแสดงความเห็นเกี่ยวกับมาตรการ

ป้องกันไฟป่าเช่นหมู่ที่17บ้านห้วยน้ำขุ่น(นางจินตนานาควิเชตรผู้ใหญ่บ้าน)ได้นำเสนอว่า

หากพบว่ามีการเผาและไม่ปฏิบัติตามกฎของหมู่บ้านมีการปรับเป็นเงิน5,000ถึง10,000บาท

เป็นต้น

จากการดำเนินโครงการนี้กล่าวได้ว่าหากไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนหน่วยงาน

องค์กรในพื้นที่ต่างๆปัญหาไฟป่าจะไม่ทุเลาลงซึ่งจากสถิติหลังจากมีการจัดตั้งกอ.ร่วมพบว่า

ตัวเลขความเสียหายลดลงอย่างเห็นได้ชัดคือจากเดิมเฉลี่ย63ครั้งต่อปีในช่วงปี2540–2550

เหลือเพียง22ครั้งต่อปีในช่วงปี2551–2557นับว่าเป็นการผนึกกำลังการร่วมมือประสานงาน

กันจึงทำให้ปัญหาไฟป่าลดลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

และที่สำคัญประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นตามไปด้วย

โครงการดอกบัวขาวสดใส ใส่ใจสุขภาพ  

เดิมประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีสัญชาติไทยส่งผลให้ไม่ได้รับสวัสดิการต่างๆทั้งการศึกษา

สาธารณสุขการประกอบอาชีพเมื่อไม่มีการศึกษาก็ไม่มีอาชีพและไม่มีรายได้แต่เพื่อให้รอดพ้น

จากความยากจนหญิงสาวส่วนใหญ่จึงเข้าสู่ธุรกิจโคมเขียวหรือการขายบริการทางเพศในเมือง

ใหญ่เพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวเป็นผลให้ในปี2536มีผู้ติดเชื้อHIVเป็นจำนวนมากและ

เริ่มขยายตัวในวงกว้างมากขึ้นมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมากหลายหมู่บ้านต้องสร้างเตาเผา

เพิ่มเพราะมีชาวบ้านเสียชีวิตรายวัน

ดังนั ้นอบต.แม่ฟ้าหลวงจึงร่วมกับพัฒนาชุมชนสถานีอนามัยโรงพยาบาลแม่จัน

จัดโครงการดอกบัวขาวสดใสโดยจัดตั้ง“กลุ่มดอกบัวขาว”ในปีพ.ศ2553มีสมาชิกทั้งหมด

59คนโดยสมาชิกกลุ่มจะเป็นผู้กำหนดโครงสร้างกฎเกณฑ์เหมือนกลุ่มทางสังคมแต่กฎเกณฑ์

ต่างๆทางสมาชิกกลุ่มเป็นคนกำหนดเองภายใต้บริบทของกลุ่มโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาชน

มีทัศนคตที่ดีกับผู้ติดเชื้อและผู้ติดเชื้อได้รับการดูแลให้คำแนะนำอย่างถูกต้องเหมาะสมในเรื่อง

อาหารอาหารเสริมการปฏิบัติตัวการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆและเพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อได้รับ

ความเห็นใจจากชุมชนสามารถอยู ่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุขซึ ่งกล่าวได้ว่าผู ้ที ่ได้รับ
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รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2557 

ประเภทที่2
ด้านการเสริมสร้างสันติสุข
และความสมานฉันท์



ผลกระทบเองก็ต้องมีกำลังใจที่จะต่อสู้โรคนี้แต่บางครั้งสภาพร่างกายของผู้ติดเชื้อไม่ได้แข็งแรง

ตามสภาพจิตใจเสมอไปจึงจำเป็นต้องรับการบำบัดรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจควบคู่กันไป

ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มมีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการร่วมกันเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ติดเชื้อจึงมีการ

กำหนดกิจกรรมดูแลผู้ติดเชื้อภาคกลางวัน(Daycarecenter)เป็นประจำทุกเดือนทุกวันพุธที่3

ของเดือนณสถานีอนามัยโดยมีหน่วยงานองค์กรต่างๆเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมต่างๆอาทิ

โรงพยาบาลแม่จันและสถานีอนามัยให้ความรู้ในการดูแลตนเองความรู้ทางด้านสุขศึกษาบริการ

ตรวจสุขภาพการให้ความรู้ในการเลือกใช้สมุนไพรบำบัดผลิตสมุนไพรทานเองภายในกลุ่มผลิต

ยาต้านไวรัสส่งให้กับโรงพยาบาลของรัฐมีการควบคุมดูแลโดยเภสัชกรพัฒนาสังคมเข้ามาร่วม

แจ้งข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อผู้ติดเชื้อโดยตรงนอกจากนี้แล้วกลุ่มผู้ติดเชื้อเองก็ได้ริเริ่มกำหนด

กิจกรรมของกลุ่มเช่นการเสนอทางเลือกการออกกำลังกายด้วยวิธีที่เหมาะสมการจัดตั้งกลุ่ม

เพื่อนช่วยเพื่อนโดยมีการจับคู่ดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันเช่นสอบถามสุขภาพการเตือนทานยา

ต้านการออกกำลังกายที่บ้านการออกเยี่ยมบ้านผู้ติดเชื ้อที่ไม่สามารถเดินทางมาทำกิจกรรม

ร่วมกันได้โดยมีอบต.แม่ฟ้าหลวงเป็นผู ้อำนวยความสะดวกต่อต่อประสานงานสนับสนุน

งบประมาณมอบทุนการศึกษาจัดเวทีแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นเพื ่อถ่ายทอดประสบการณ์

ในวันที่1ธันวาคมของทุกปี

จากการดำเนินโครงการเป็นการจุดประกายเปิดพื้นที่ให้ประชาชนโดยทั่วไปที่อยู่ร่วมกับ

ผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านในชุมชนได้เปิดใจรับรู้เข้าใจอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อได้โดยได้รับการสนับสนุน

จากหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมทำกิจกรรมเป้าหมายในการดูแลผู้ติดเชื้อที่ครอบคลุมมิติองค์รวม

4มิติคือร่างกายจิตใจสังคมจิตวิญญาณที่แสดงให้เห็นว่าภาคส่วนต่างๆไม่ได้ทอดทิ้งกลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาสในสังคมแต่ยังเปิดโอกาสให้พวกเขาได้มีพื้นที่ในการเสนอแนะพูดคุยจัดกิจกรรม

ต่างๆที่เกิดจากความต้องการของสมาชิกกลุ่มดอกบัวขาวมีความตระหนักในการสนใจดูแล

สุขภาพมากขึ้นจึงมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ลดการเสียชีวิตจากภาวะโรคแทรกซ้อนได้มากกว่า

ร้อยละ80เพื่อเสริมแรงให้กำลังใจและให้ผู้ติดเชื้อสามารถดำรงชีพได้อย่างเป็นปกติสุข
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เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก65000

    โทรศัพท์055-983-221ถึง30โทรสาร055-983-332

 ประชากร 71,063คน(ชาย32,637คนหญิง38,426คน)

 พื้นที่  18.26ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน64ชุมชน)

 รายได้  406,167,059.72บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 185,787,959บาท

คณะผู้บริหาร 

 1. นายบุญทรงแทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก

 2.นายเขมชาตินิธิวรรณ ประธานสภาเทศบาลนครพิษณุโลก

 3.นายเจริญเกียรติเจริญชันษา ปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 18 คน

 หญิง 6 คน

เทศบาลนครพิษณุโลกมีแนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบวางทิศทางและ

เป้าหมายในการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมให้ความสำคัญกับการเปิดช่องทางการคืนอำนาจกลับสู่

ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนต่อเนื ่องมานานกว่า20ปีโดยเฉพาะในประเด็นสำคัญ

เกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์นั้นเทศบาลนครพิษณุโลกมีแนวคิดและหลัก

การดำเนินงานดังนี้

1. การทำงานด้วยความศรัทธาและเชื ่อมั ่นต่อการทำงานแบบบูรณาการและการมี

ส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนบนความเคารพของความแตกต่าง

2. การเอื ้ออำนวยและสนับสนุนให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นปรึกษาหารือ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนในเครือข่ายแสวงหาข้อเท็จจริงร่วมกันเรียนรู้จากความผิดพลาดและ

ความสำเร็จขององค์กรชุมชนและภาคประชาสังคมด้วยกันหลีกเลี ่ยงการ“รับเหมาทำแบบ

เหมาโหล”เปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชนเข้ามามีบทบาทโดยตรงในการบริหารจัดการตนเอง

ให้มากที ่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ ่งการตัดสินใจที ่มีความสำคัญต่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ ่น

สภาพแวดล้อมสุขภาพวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

3. การบริหารงานแบบการมององค์รวมมองเห็นสังคมที ่มีความเชื ่อมโยงกันและ

ตระหนักดีว่าการแก้ปัญหาอย่างการขาดการคิดวิเคราะห์อาจส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา

4. การใช้หลักการทำงานแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงทั้งร่วมคิดร่วมทำร่วมประเมินผล
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5. การทำงานโดยใช้หลักAreaFunctionParticipationมีการดำเนินงานที่ก้าวข้าม

ภารกิจที่เป็นเพียงเพื่อการบำบัดทุกข์หรือการแก้ไขปัญหาไปสู่การสร้างสรรค์ชีวิตและการเติมเต็ม

ความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยอาศัยการทำงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่

บนหลักเข้าถึงในทุกกลุ่มเป้าหมาย

6. การเปิดพื้นที่การสร้างพลเมืองที่เหมาะสมกับระบอบประชาธิปไตยทั้งในกลุ่มบุคลากร

และประชาชนในพื้นที่และขยายผลไปยังเครือข่ายต่างๆในสังคมโดยดำเนินการสานเสวนาทั้งใน

รูปแบบการจัดวงพูดคุยและแบบผ่านระบบSocialMediaด้วยแนวคิดการจัดการความรู้ในยุค

ดิจิตอล(KnowledgeManagementKMinDigitalAge)เป็นศูนย์อำนวยการเป็นกระดาน

แลกเปลี่ยนในลักษณะVirtualDialogueเพื่อหลีกเงื ่อนไขข้อจำกัดเรื ่องเวลาและภาระงาน

ซึ่งเป็นการพัฒนาที่เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างสันติสุข

และความสมานฉันท์ ของ เทศบาลนครพิษณุโลก ได้แก่ 

โครงการสันติสุขสร้างเมือง 

เมืองพิษณุโลกมีลักษณะเป็นสังคมเมืองมีการแข่งขันสูงต่างคนต่างอยู่ประชาชนมีความ

หลากหลายทั้งวิธีคิดวิถีชีวิตเชื้อชาติและวัฒนธรรมปัญหาของเมืองใหญ่มีความยุ่งยากซับซ้อน

และส่งผลกระทบต่อผู้คนในวงกว้างและในหลายๆครั้งที่ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย

นอกจากนี้ยังต้องทำงานกับองค์กรต่างๆซึ่งมีภารกิจหน้าที่หลากหลายตามบทบาทและอำนาจ

หน้าที่ตามโครงสร้างส่วนราชการที่กฎหมายกำหนดไว้ฉะนั้นการทำงานร่วมกันท่ามกลางภารกิจ

ที่มีจำนวนมากความคิดเห็นแตกต่างกันแต่ต้องเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกันดังนั้นการหันหน้า

เข้ามาปรึกษาหารือของคนในองค์กรชุมชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงเป็นจุดเริ ่มต้นและ

มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้การทำงานในแต่ละภารกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่นบรรลุ

เป้าหมายที่วางไว้ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานและยิ่งหากสามารถขยายไปสู่การทำงานแบบมี

ส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนนำไปสู่การสร้างสังคมที่น่าอยู่และเข้มแข็งและหลายๆภารกิจไม่สามารถ

ดำเนินการได้หากปราศจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนดังนั้นการสื่อสารเพื่อให้เกิดการ

พูดคุยอันจะนำไปสู่การเรียนรู้ซึ่งกันและกันตลอดจนทำความเข้าใจยอมรับและเคารพในความ

แตกต่างของแต่ละบุคคลนับว่าเป็นโจทย์สำคัญสำหรับเทศบาลนครพิษณุโลก

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีส่วนร่วม

และบุคลากรในองค์กรทำงานอย่างมีความสุขนั้นเป็นเรื่องนามธรรมในการดำเนินงานต้องมีความ

ศรัทธาและความเชื่ออย่างแท้จริงต่อการทำงานแบบบูรณาการการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วนการยอมรับความแตกต่างและมุ่งเน้นความสุขในการอยู่ร่วมกันซึ่งเป็นรูปแบบของการ

แสวงหาทางออกในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่มีความยั่งยืนเทศบาลนครพิษณุโลกจึงได้

ดำเนินโครงการนี้มาตั้งแต่ปี2551นับตั้งแต่สร้างทีมงานแสวงหาเครื่องมือนำมาออกแบบและ

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภาระงานต่างๆผ่านการลองผิดลองถูกล้มลุกคลุกคลานท่ามกลาง

ความไม่เข้าใจของผู้คนในองค์กรในขณะที่บุคลากรมีทักษะและมีความสามารถในหน้าที่เฉพาะ

ตำแหน่งแต่ยังขาดทักษะในการเป็นวิทยากรกระบวนการจึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนา

บุคลากรเพื ่อให้บุคลากรมีทักษะในการเป็นวิทยากรกระบวนการโดยใช้การสานเสวนาเป็น

เครื่องมือและวิธีการในการนำสังคมของการพูดคุยและแบ่งปันกลับคืนมา

 การดำเนินงาน 

เทศบาลนครพิษณุโลกได้ดำเนินโครงการสันติสุขสร้างเมืองภายใต้การทำงานแบบ

บูรณาการการมององค์รวมการทำงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนการยอมรับความ

แตกต่างเน้นความสุขในการอยู่ร่วมกันและความสุขในการทำงานผ่านการพูดคุยแบบสานเสวนา

หรือDialogue

ทั้งนี้การสานเสวนาหรือDialogueเป็นเพียงเครื่องมือหากนำไปใช้กับการจัดการความรู้

สานเสวนาก็เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้KnowledgeSharingถ้าเป็นการทำงาน

แบบมีส่วนร่วมก็ต้องใช้สานเสวนาซึ่งเป็นพื้นฐานการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการรับฟังความ

คิดเห็น(PublicHearing)การประชาเสวนาหาทางออก(Deliberation)เพื่อหาฉันทามติโดยใช้

การสานเสวนาเป็นเครื่องมือซึ่งมีขั้นตอนกระบวนการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบดังนี้

 1)  ขั ้นเตรียมดำเนินการสร้างทีมงาน - เริ ่มตั ้งแต่ปี 2551เทศบาลนครพิษณุโลก

ใช้กระบวนการสานเสวนาเป็นเครื่องมือสร้างสังคมสันติสุข

 -สร้างทีมงานเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและพบว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้

ความศรัทธาและความเชื ่อของเทศบาลเป็นจริงคือบุคลากรของเทศบาล

ที่ต้องพัฒนาจิตใจภายใน(SoftSide)เพื่อเสริมด้านความรู้ความสามารถ
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ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน(HardSide)ที่มีอยู่

 -แสวงหาเครื่องมือที่เป็นกลไกในการทำงานด้วยการไปศึกษาจิตวิวัฒน์หรือ

จิตตปัญญาจากสถาบันขวัญเมืองจังหวัดเชียงราย

 -ศึกษาบริบทของเมือง

 -สร้างวิทยากรหรือที่เรียกว่ากระบวนกร2หลักสูตรหลักสูตรแรก“รู ้ทัน

หัวใจให้ทำงานอย่างมีส่วนร่วม”หลักสูตรที่สอง“สุนทรียสนทนาจิตตปัญญา

เพื่อการจัดการความรู้ในตัวบุคคล”

 2) ขั้นดำเนินการแบ่งเป็นในระดับองค์กรชุมชนและเครือข่าย

 	 2.1)	ในระดับองค์กร		

 - เทศบาลได้เปิดวงพูดคุยผ่านโครงการเครือข่ายสุนทรียสนทนาจิตอาสา

ทำความดีไม่ต้องมีใครบอกโครงการเสวนาส่งเสริมประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 -ดำเนินการขยายผลนำสู ่กระบวนงานปกติของสำนักการสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อมสำนักการช่าง

 -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้วงสานเสวนาเทศบาลนครพิษณุโลกทุกวันพุธ

มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2556ถึงปัจจุบันเป็นจำนวนมากกว่า60ครั ้ง

หัวข้อที่พูดคุยมีหลายหัวข้อเช่นรูปแบบของประชาธิปไตยสำนึกพลเมือง

การจัดการความรู ้การประเมินตัวเองด้วย4HLearnHowtolearn

การพัฒนาตนเองวิทยากรกระบวนการ(Facilitator)ความแตกต่างระหว่าง

Processกับcontentพื้นที่ฝึกปัญญาปฏิบัติเป็นต้น

 -สร้างBlogชื ่อBlog1phsmun.go.thและสร้างFacebookกลุ ่ม

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และLineให้เป็นศูนย์ดำเนินงานอำนวยการ

แจ้งข่าวสารนัดหมายและเป็นกระดานสนทนาเชื่อมโยงกับBlog

 	 2.2)	ในระดับชุมชน/เครือข่าย	

 -สร้างเครือข่ายเพื่อเป็นพันธมิตรในการสร้างสันติสุขของเมืองประกอบด้วย

มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงครามโรงพยาบาลพทุธชินราช

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือสำนักงาน

หล ักประก ันสุขภาพแห ่งชาต ิ เขต2พ ิษณุ โลกคณะเภส ัชศาสตร ์

คณะพยาบาลศาสตร์สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 -จัดวงพูดคุยระหว่างเครือข่ายเดือนละครั้งหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพเปิด

Facebookเพื่อเป็นศูนย์กลางนัดหมายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเช่น

เมื่อวันที่26เมษายน2556ได้จัดวงพูดคุยในหัวข้อ“ร่วมกันส่งมอบประเทศ

ไทยให้กับลูกหลานเรา”

 -ส่วนของการสร้างเครือข่ายชุมชนเทศบาลได้จัดอบรมหัวข้อ“สุนทรียสนทนา

;ศาสตร์และศิลป์ของการหันหน้าเข้าหากัน”จำนวน2รุ่นซึ่งชุมชนนำไปใช้

ผ่านวงน้ำชาและวงเล่าเรื ่องนำร่องในการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม

ชุมชน

 -สมัชชาสุขภาพเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่มีส่วนร่วม

3ภาคส่วนคือภาคประชาชนภาควิชาการและภาคราชการบนความแตกต่าง

และการทำงานเป็นภาคีเครือข่ายอย่างบูรณาการ94องค์กรยกระดับการมี

ส่วนร่วมในขั้นสูงสุดคือเป็นผู้วิเคราะห์ปัญหาตัดสินใจวางแผนและแก้ไข

ลงมือทำซึ่งเครือข่ายสามารถของบประมาณเพื่อดำเนินการได้

 -กิจกรรมสามวัยเล่าเรื่องเป็นการขยายผลการพูดคุยเพื่อสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างเด็กและเยาวชนวัยทำงานและวัยชราในการจัดกิจกรรมด้าน

สิ ่งแวดล้อมในชุมชนร่วมกันซึ ่งประสบความสำเร็จได้รับรางวัลZero

Wasteจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ความสำเร็จของการดำเนินงาน 

จากการดำเนินการผ่านโครงการดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมมากมายใน

หลายมิติของการบริหารงานพัฒนาพื้นที่ของเทศบาลนครพิษณุโลกดังนี้

1)  ด้านการพัฒนาองค์กร  

 เทศบาลนครพิษณุโลกเกิดวงสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัปดาห์ละ1ครั้งนำไปสู่การ

จัดตั้งทีมวิทยากรกระบวนกรในองค์กรซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากร24คนจากต่างกองต่างสำนัก

เพื่อนำกระบวนการไปใช้ดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมทั้งในการสานเสวนาและการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนทั้งนี้บุคลากรที่เข้าร่วมการเสวนามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการพัฒนา
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ตนเองปรับกระบวนทัศน์การทำงานจากเฉพาะตัวมาเป็นการทำงานแบบมีส่วนร่วมและสมัครใจ

ทำงานในหน้าที่อื่นๆไม่เฉพาะงานในหน้าที่เท่านั้น

2)  ด้านสิ่งแวดล้อม 

 มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน(CBM:CommunityBased

SolidWasteManagement)โดยมีหลักการให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ

ที่แหล่งกำเนิดคือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยโดยใช้วิธีการเดินเคาะประตูบ้านและการพูดคุยทำความ

เข้าใจกับประชาชนสามารถลดปริมาณขยะเดิมมีมากถึง140ตันต่อวันเหลือวันละ80ตันต่อวัน

ในปัจจุบันโดยหลักสูตรนี ้ศูนย์วิจ ัยและฝึกอบรมด้านสิ ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมได้ใช้ในการฝึกอบรมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศมากกว่า100แห่งรวมท้ัง

กรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีการขยายผลนำไปอบรมในอาเซียนอบรมให้กับสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวและเมืองพระตะบองประเทศกัมพูชาอีกด้วย

 จากการดำเนินการทำให้ชุมชนนำร่องของเทศบาลนครพิษณุโลกได้รับรางวัลต่างๆ

มากมายทั้งในด้านการบริหารจัดการขยะและด้านสิ่งแวดล้อมอาทิรางวัลZeroWasteรางวัล

โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราเป็นต้น

3)  ด้านวัฒนธรรม 

 เทศบาลนครพิษณุโลกได้ดำเนินการสืบสานวัฒนธรรมสร้างเมืองเข้มแข็งโดยใช้หลัก

การมีส่วนร่วมภายใต้นิยามวัฒนธรรมเป็นของประชาชนร่วมรับผิดชอบร่วมคิดร่วมวางแผน

ร่วมดำเนินการให้แก่เครือข่ายวัฒนธรรม30เครือข่ายโดยใช้การสานเสวนาหรือDialogue

รับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมที่มีความบกพร่องทั้งด้านศีลธรรมจริยธรรมและด้าน

จิตวิญญาณเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมสร้างอัตลักษณ์ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญา

สร้างคลังความรู้ชุมชนและคลังภูมิปัญญาท้องถิ่นสอันจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง

ผ่านการกระจายอำนาจลงสู่ชุมชนสู่ภาคประชาสังคมโดยรวมสเพื่อคนทั้งสังคมและเพื่อสร้าง

ความงอกงามแก่ชีวิตตนและสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตยึดโยงผู้คนในสังคมให้อยู่ร่วมกันได้

อย่างสันติสุขเกิดเป็นวัฒนธรรมชุมชนตัวอย่างเช่นการก่อพระเจดีย์ทรายในเทศกาลสงกรานต์

ศิลปะการตัดกระดาษการแทงหยวกการแสดงดนตรีพื้นบ้านมังคละกลุ่มรำวงย้อนยุคการจัด

งานสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธและการรณรงค์เข้าวัดทำบุญสวด

มนต์ปฏิบัติธรรมทุกวันพระร่วมกับวัดในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกทั้ง16วัดเป็นต้น

4)  ด้านคุณภาพชีวิต 

 เทศบาลนครพิษณุโลกได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์OSCCช่วยเหลือทางสังคมโดยทีม

สหวิชาชีพและภาคีเครือข่ายโดยในปีที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน

30รายและดำเนินการให้ความช่วยพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ทางสังคมร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรกองพันทหารช่างที ่302

กองบิน46ร่วมกันปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายผู้ได้รับการช่วยเหลือ

โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้15รายขณะนี้ได้ดำเนินการแล้ว6รายนอกจากนี้ยังได้รับการ

ช่วยเหลือภาคีเครือข่ายต่างๆจากภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมบริจาคเป็นอุปกรณ์ใน

การก่อสร้างปรับปรุงที่อยู่อาศัยจนมีการต่อยอดโครงการตั้งเป็นกองทุนใช้ชื่อว่าบ้านทอฝันปันรัก

ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยกระบวนการตาสับปะรดค้นหาผู้เสพ

ผู้ค้าทุกชุมชนโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนในชุมชนเสือทิมชุมชนนำร่อง1ใน

12ชุมชนทั่วประเทศการจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติดกับเยาวชนภายในชุมชน

นอกจากนี้เทศบาลยังได้ดำเนินโครงการพิษณุโลกเมืองแห่งจักรยานโดยในเบื้องต้นได้

ดำเนินการออกแบบก่อสร้างเลนจักรยานขึ้นจำนวน3เส้นทางเพื่อเป็นเส้นทางนำร่องได้แก่

 1. เส้นทางเลียบริมแม่น้ำน่านตามแนวสวนชมน่านทั้งสองฝั่งตั้งแต่สะพานนเรศวรถึง

สะพานสุพรรณกัลยา

 2.เส้นทางเลียบคูเมืองทั้งสองฝั่ง(ฝั่งถนนพระร่วงและถนนพระลือ)

 3.เส้นทางเลียบทางรถไฟทั้งสองฝั่ง(ฝั่งถนนเอกาทศรถและถนนธรรมบูชา)

โดยเมื่อวันที่4ตุลาคม2557เทศบาลได้เปิดเวทีการสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการ

พิษณุโลกเมืองแห่งจักรยานขึ้นได้ข้อคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์อย่างมากอาทิจุดเสี่ยงที่จะ

ต้องทำการออกแบบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุข้อขัดแย้งระหว่างผู้ใช้เส้นทางรถยนต์กับผู้ใช้เส้นทาง

จักรยานโดยได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันพร้อมออกแบบก่อสร้าง

เส้นทางจักรยานจำนวน3เส้นทางซึ่งขณะนี้เทศบาลได้ตั้งงบประมาณดำเนินการก่อสร้างแล้ว

จำนวน1เส้นทางและการดำเนินโครงการดังกล่าวจะช่วยในการลดใช้พลังงานช่วยลดภาวะ

โลกร้อนรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยการขี่จักรยานเพื่อการออก

กำลังกายอีกทางหนึ่งด้วย



รางวัลพระปกเกล้า’ 57 

2�0

รางวัลพระปกเกล้า’ 57 

2�1

5) ด้านสุขภาพ 

 หัวใจสำคัญของการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ยั ่งยืนนั ้นต้องเกิดจากการมี

ส่วนร่วมอย่างจริงจังผ่านการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์หรือวิธีคิดใหม่ว่าทุกคนคือเจ้าของของ

ปัญหาสุขภาพหากต้องการสุขภาพดีต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีบทบาทปฏิบัติในส่วนที่

ตนรับผิดชอบให้ดีที่สุดเทศบาลนครพิษณุโลกจึงดำเนินการจัดตั้งสมัชชาสุขภาพเทศบาลนคร

พิษณุโลกขึ ้นเมื ่อธันวาคม2555โดยภาคประชาสังคมได้กำหนดเจตนารมณ์ร่วมกันว่า

“สุขภาวะที่ร่วมสร้างหนทางที่เป็นไปได้(Healthy:it’spossible)”ซึ ่งมีวัตถุประสงค์เพื ่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของทุกภาคส่วนเกิดเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

3มติคือ

  มติที่1 การแก้ปัญหาภาวะโภชนาการเกิน(หวานเกินเค็มเกินมันเกินมากเกิน)

  มติที่2 ผลกระทบพฤติกรรมเส่ียงของวัยรุน่(สารเสพติดเพศสัมพันธ์การแต่งกาย

   สื่อเกมและอื่นๆ)

  มติที่3 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออก

 ทั ้งนี ้จากพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนที ่ร ่วมกันแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น

วิเคราะห์และกำหนดจุดหมายปลายทางร่วมกันทั้งวงในและวงนอกชุมชนอย่างต่อเนื่องรวมทั้ง

ร่วมกันพัฒนาพื้นที่อย่างจริงจังทั่วทั้งพื้นที่จนกลายเป็นพันธะสัญญาทางใจที่ชาวชุมชนร่วมกัน

พัฒนาพื้นที่เป็นประจำทุกเดือนได้ส่งผลสำเร็จของการดำเนินงานที่เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนคือ

จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

จากอดีตถึงปัจจุบันภาพผลงานต่างๆมากมายของเทศบาลนครพิษณุโลกได้เน้นย้ำให้เห็น

ถึงความมุ่งมั ่นในการใช้กระบวนการให้อำนาจประชาชนในการแก้ปัญหาของตัวเองด้วยการ

เปิดพื้นที่ให้ทุกคนสามารถอาศัยประชาธิปไตยท้องถิ่นเป็นฐานรากในการสะสางความเดือดร้อน

และปรับปรุงชีวิตของตนซึ่งก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดีและโอกาสการพัฒนาที่

กระจายไปทั่วทุกส่วนของสังคมอันจะนำไปสู่การเป็นสังคมที่มีความขัดแย้งน้อยลงอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติและยั่งยืนต่อไป



เทศบาลเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลสะบารังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี94000

    โทรศัพท์073-335-918โทรสาร073-335-919

 ประชากร 59,886คน(ชาย34,667คนหญิง25,219คน)

 พื้นที่  4.78ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน18ชุมชน)

 รายได้  206,060,441.78บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 264,653,175.63บาท

คณะผู้บริหาร 

 1. นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี

 2.นายสุรพงษ์ราชมุกดา ประธานสภาเทศบาลเมืองปัตตานี

 3.นายวิเชียร โภชนกิจ ปลัดเทศบาลเมืองปัตตานี

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 18 คน

 หญิง - คน
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เทศบาลเมืองปัตตานี  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่มีสภาพภูมิศาสตร์ตั ้งอยู ่

ท่ามกลางปัญหาและความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และมีข้อจำกัดในการบริหารงานอย่าง

มากในการบริหารงานซึ่งเทศบาลเมืองปัตตานีจำเป็นต้องใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นมากกว่า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอื ่นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพราะ

โครงการหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ต้องคำนึงถึงความสมานฉันท์สันติสุขความรักความ

เสมอภาคเป็นธรรมอันเป็นเงื่อนไขสำคัญและต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการบริหารงานทั้งทาง

ด้านสังคมวัฒนธรรมการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจด้วยเหตุนี้เองการบริหารงานของเทศบาล

เมืองปัตตานีจึงมุ่งเน้นการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมเชื้อชาติและศาสนาอย่างเท่าเทียมการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างสมาชิกในชุมชน

กับชุมชนข้างเคียงซึ่งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการมี

ส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายทาง

ด้านการสร้างสังคมแห่งความสันติสุขและความสมานฉันท์โดยเทศบาลเมืองปัตตานีได้ใช้แนวคิด

และหลักบริหารที่สำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายดังนี้

 = การน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในการเข้าใจ

เข้าถึงและพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานท่ามกลางความต่างทางศาสนาและ

วัฒนธรรม

 = การปลูกฝังให้เด็กเยาวชนและประชาชนยึดมั่นศาสนาของตนเองในการดำรงชีวิตรัก

และหวงแหนเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นจุดศูนย์รวมของทุกคนสำนึกใน

พระมหากรุณาธิคุณที่ทุกพระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกคน

 = การประยุกต์ใช้กิจกรรมทางศาสนาประเพณีและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัด

ปัตตานีให้เป็นเมืองงามสามวัฒนธรรมและเมืองน่าอยู ่เพื ่อสันติสุขและความ

สมานฉันท์

 = การนำหลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสนาที่ประชาชนศรัทธามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว

ทางจิตใจและเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความเข้าใจกันและความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างกัน

 = ให้ความสำคัญกับทุกมิติของความหลากหลายอย่างเท่าเทียมกันโดยคำนึงถึงประโยชน์

ของประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่แม้ว่าจะเป็นเสียงข้างน้อยต้องได้รับความพึงพอใจอย่าง

ทั่วถึงกันมุ่งสร้างจิตสำนึกของความเอื้ออาทรการสร้างความสามัคคีปรองดองและ

สมานฉันท์

 = สร้างเจตคติที่ลดความหวาดระแวงมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันและลดอคติต่อกันสร้าง

รอยยิ้มมีมิตรภาพที่ดีต่อกันโดยไม่เลือกปฏิบัติป้องกันเรื่องการสร้างความรู้สึก

เกลียดชังต่อคนที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติหรือศาสนาแต่ให้พิจารณาว่าความ

แตกต่างและหลากหลายของคนปัตตานีนั้นเป็นความงดงามและอัตลักษณ์ที่ภาคภูมิใจ

 = การจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่สร้างความสุขและความมั่นใจแก่ประชาชนด้าน

ความปลอดภัยในการมาร่วมงานโดยการให้ภาคประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการปฏิบัติงานมีจิตอาสารักปกป้องท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเองช่วยเสริมกำลัง

ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน

 = นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและความ

ปลอดภัยสร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างสันติสุข

และความสมานฉันท์ ของ เทศบาลเมืองปัตตานี ได้แก่ 
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โครงการประกวดเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมย 

การจัดงานประกวดเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมยหรือเทศกาลกตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่

ลิ้มกอเหนี่ยวซึ่งเทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกับมูลนิธิเทพปูชนียสถาน(ศาลเจ้าเล่งจูเกียง)ได้ดำเนิน

การจัดติดต่อทุกปีและปีนี้เป็นปีที่7ซึ่งงานเทศกาลดังกล่าวมีกิจกรรมที่น่าสนใจและแสดงออกถึง

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้แก่การแสดงรำวงย้อนยุคการแสดงมหรสพอุปรากรจีน(งิ้ว)

และมโนราห์เพื ่อสักการะเจ้าแม่ลิ ้มกอเหนี่ยวการหามเกี ้ยวมหามงคลและหามองค์เจ้าแม่

ลิ้มกอเหนี่ยวในเกี้ยวใหญ่ที่สุดในประเทศการแห่พระลงน้ำลุยไฟนิทรรศการภาพถ่ายปัตตานียิ้ม

นิทรรศการประกวดภาพถ่ายภาพยนตร์สั้นและการวาดภาพโครงการแผ่นดินทองการแสดงพลุ

สื่อผสมประกอบดนตรี3วัฒนธรรมการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมืองโบราณ3วัฒนธรรม

การจำหน่ายสินค้าOTOPชายแดนใต้และการแข่งขันเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมยชิงแชมป์ไทย-

มาเลเซีย

ความสำเร็จในการจัดงานดังกล่าวมาจากภาคส่วนหลักได้แก่จังหวัดปัตตานีมูลนิธิ

ปัตตานีสงเคราะห์สมาคมไหหนำปัตตานีสมาคมฮากกาปัตตานีมูลนิธิโรงเรียนจ้องฮั้วปัตตานี

มูลนิธิท่งเต็กเซี ่ยงตึ๊งปัตตานีชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดปัตตานีคณะกรรมการมูลนิธิ

เทพปูชนียสถานและเทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกันติดต่อประสานงานคณะสิงโตจากประเทศไทย

และประเทศมาเลเซียให้เข้าร่วมงานโดยมีทีมคณะสิงโตที่สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น15คณะเป็น

คณะสิงโตจากประเทศมาเลเซียจำนวน4คณะและจากประเทศไทยจำนวน11คณะหลังจากน้ัน

ได้มีการเชิญคณะกรรมการมูลนิธิเทพปูชนียสถานและสมาคมชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัด

ปัตตานีเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการประชุมชี้แจงเรื่องกฎกติกาการแข่งขัน

ระดับสากลในการเชิดสิงโตการจับฉลากลำดับที่การแข่งขันเพื่อความยุติธรรมโดยมีระยะเวลาใน

การแข่งขันรวม2วันซึ่งในวันแรกจะเป็นรอบคัดเลือกเพื่อคัดทีมที่เข้ารอบไปแข่งในวันชิงชนะเลิศ

ในวันที่สอง

หลักการสำคัญของการจัดโครงการดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความ

บันเทิงเท่านั้นแต่ใจความสำคัญของการจัดงานดังกล่าวมีขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และ

สร้างสันติสุขให้แก่ประชาชนเพราะโดยปกติประชาชนในพื้นที่มักจะหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมงานของ

เทศบาลเมืองปัตตานีเพราะเกรงกลัวต่อเหตกุารณ์ความไม่สงบท่ีเกิดข้ึนจากการจัดงานใหญ่ประจำปี

ดังนั้นการจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะ

ไม่มีเหตุการณ์ความขัดแย้งหรือความรุนแรงอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม

ในพื้นที่ในทางตรงกันข้ามการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันให้รวม

เป็นหนึ่งเดียวของอัตลักษณณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองปัตตานีในด้านการเป็นเมืองงามสาม

วัฒนธรรมและเมืองน่าอยู ่ผู ้คนมีความสัมพันธ์ที ่ดีเข้าใจกันบนพื ้นฐานความแตกต่างแต่

ไม่แตกแยกเป็นจุดเชื่อมโยงให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีการแบ่งแยกทาง

เชื ้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันการเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมย

ที ่เป็นการแข่งขันที ่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย

ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ส่งเสริมและช่วยสร้างภาพลักษณ์เรื่องการท่องเที่ยวของเมืองปัตตานีให้เป็นที่

รู ้จักมากขึ้นและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย

กล่าวได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้แก่คนในพื้นที่ได้มีรอยยิ้มความสนุกสนานอันเกิดจาก

การส่งเสียงเชียร์ปรบมือและการแสดงความชื่นชมในลีลาความสามารถของคณะเชิดสิงโตได้

มากขึ้นโดยใช้กิจกรรมทางประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์

อันดีต่อกันที่สำคัญเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวให้ได้รับ

ความสนใจจากประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และต่างประเทศด้วย

ความโดดเด่นของการการจัดงานประกวดเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมยนั้นเป็นมิติที่สะท้อนให้

เห็นถึงความกล้าหาญและความพยายามในการจัดกิจกรรมโดยไม่มีการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ใน

การจัดงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวในทุกปีที่ผ่านมาเป็นการนำเสนอมุมมองด้านดีของจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ที่คนไทยได้รับรู้แต่ข่าวสารของเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นเพียงด้านเดียว

ให้ได้เห็นกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากแสดงให้เห็นภาพของ

การดำรงชีวิตประจำวันอย่างปกติสุขซึ ่งเป็นการสร้างความเชื ่อมั ่นให้คนนอกพื้นที่ได้รับรู ้ว่า

เมืองปัตตานีเป็นเมืองแห่งความสมานฉันท์ความสงบและสันติสุขอย่างแท้จริง

โครงการอาสาสมัครพิทักษ์เมือง  

โครงการอาสาสมัครพิทักษ์เมือง(อส.พม.)อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ

ในพื้นที ่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั ้งแต่ปีพ.ศ.2547ที ่สร้างความเสียหายทั ้งชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อย่างมากโดยยึดแนวคิดว่าปัญหาที่เกิดในท้องถิ่นต้องแก้ไขได้

โดยประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆเองเพราะเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่จะรู้และเข้าใจ
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พื้นที่ได้มากกว่าหน่วยงานภายนอกและสามารถช่วยเหลือการปฏิบัติงานของฝ่ายความมั่นคงที่มี

อยู่ไม่เพียงพอในการดูแลรักษาความปลอดภัยท้องถิ่นของตนเองให้เกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืน

มากกว่าดังนั ้นในปีพ.ศ.2552เทศบาลจึงร่วมกับฝ่ายตำรวจและทหารจัดทำโครงการ

ตาสับปะรดขึ้นโดยรวบรวมผู้ประกอบการร้านค้านักธุรกิจตัวแทนสมาคมมูลนิธิชมรมต่างๆ

ในเขตเมืองมาเป็นสมาชิกตาสับปะรดเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือเทศบาลและภาครัฐในการเฝ้าระวัง

เป็นหูเป็นตาดูแลพื้นที่ชุมชนร้านค้าสถานประกอบการต่างๆโดยใช้วิทยุภาคประชาชนที่ภาครัฐ

และองค์กรภาคเอกชนสนับสนุนให้ในการรายงานสถานการณ์ที่อาจเกิดความเสี่ยงอันตรายต่อ

ความไม่สงบในพื้นที่

หลังจากนั้นในปีพ.ศ.2555ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)

ได้เห็นถึงความสำคัญและศักยภาพของพลังภาคประชาชนที่ทำหน้าที่เป็นกำลังเสริมช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที่หลักได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะสามารถสร้างให้ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นจึงได้

สนับสนุนงบประมาณโดยใช้ชื่อโครงการว่า“ยามท้องถิ่น”โดยให้เทศบาลเมืองปัตตานีเป็นผู้จัดสรร

และเป็นหน่วยงานหลักในการคัดเลือกประชาชนที่มีใจอาสาเข้ามาร่วมโครงการและต่อมาได้มีการ

เปลี่ยนชื่อเป็น“อาสาสมัครพิทักษ์เมือง”เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่ปฏิบัติโดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้อาสาสมัครพิทักษ์เมือง(อส.พม.)มีหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติของฝ่ายทหารตำรวจคอย

สอดส่องเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของบุคคลวัตถุและยานพาหนะที่ต้องสงสัยว่าจะก่อเหตุและ

รายงานให้ฝ่ายความมั่นคงทราบ

วิธีการดำเนินโครงการอาสาสมัครพิทักษ์เมือง(อส.พม.)จะคัดเลือกอส.พม.จากกลุ่ม

พลังภาคประชาชนที่มีจิตอาสาเสียสละเวลาเคยเป็นสมาชิกของอปพร.มาช่วยเหลือเป็นกำลัง

สำคัญโดยมีการวางแผนบูรณาการการปฏิบัติงานกำหนดพื้นที่ปฏิบัติแบ่งเป็น4โซนได้แก่

โซนเทศวิวัฒน์โซนพิพิธโซนมะกรูดและโซนสามัคคีแต่ละโซนมีกองกำลังปฏิบัติงาน3ฝ่าย

ในการกำกับควบคุมการสั่งการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตลอดจนมีการประสานงานที่ชัดเจน

ทั้งนี้ฝ่ายความมั่นคงได้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่อส.พม.ไม่ว่าจะเป็นเรื ่อง

ยุทธศาสตร์การทำงานการแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบเทคนิคการสังเกตบุคคลยานพาหนะวัตถุ

ต้องสงสัยการแจ้งเหตุการณ์ความไม่สงบการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอื่นๆเช่นการบรรเทา

สาธารณภัยการจราจรรวมทั ้งการอบรมการใช้อาวุธปืนเป็นต้นโดยจะจัดเวรสับเปลี ่ยน

หมุนเวียนกำลังตามความเหมาะสมโดยใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารและประสานการปฏิบัติในการ

เฝ้าระวังการแจ้งเหตุแจ้งเตือนทั้งในภาวะปกติและเกิดเหตุร่วมกับศูนย์วิทยุหน่วยเฉพาะกิจ

ปัตตานีศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานีและศูนย์วิทยุภาคประชาชน(ตาสับปะรด)

ความโดดเด่นของโครงการอาสาสมัครพิทักษ์เมือง(อส.พม.)คือการทำงานด้วยจิตอาสา

ของชุมชนที่ต้องการปกป้องชุมชนในพื้นที่จากเหตุการณ์ความรุนแรงกล่าวได้ว่าเป็นเกราะป้องกัน

ภัยที่มาจากฐานสำนึกสาธารณะโดยสมาชิกที่เข้าร่วมมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานโดยมิได้มี

การรับค่าตอบแทนแต่อย่างใดโครงการนี ้ประสบความสำเร็จได้เนื ่องจากความเชื ่อมั ่นใน

ประสิทธิภาพของการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นจากสมาชิกด้วยกันเอง

เกิดเป็นความอุ่นใจที่สำคัญสามารถป้องปรามมิให้ก่อเหตุภายในเขตเทศบาลได้โดยง่ายเห็นได้

จากกรณีเหตุการณ์ลอบวางระเบิดเพลิงในร้านค้าย่านเศรษฐกิจทั่วเขตเทศบาลเมืองปัตตานีที่เป็น

ข่าวดังซึ่งอส.พม.สามารถแจ้งเตือนช่วยเหลือร้านค้าประชาชนทราบล่วงหน้าจนในที่สุด

สามารถป้องกันเหตุการณ์ที่อาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลสูญเสีย

น้อยลงทำให้ผู้ที่จะก่อเหตุกระทำการก่อเหตุยากขึ้นเหตุการณ์จึงลดน้อยลง

นอกจากนี้สมาชิกอส.พม.มีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาปกป้อง

บ้านเกิดให้เกิดสันติสุขรวมทั้งภาคประชาสังคมเช่นสภาอุตสาหกรรมหอการค้าสมาคมมูลนิธิ

และชมรมต่างๆให้ความไว้วางใจเทศบาลที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้น

ในพื้นที่จึงเห็นถึงความสำคัญและเข้ามาสนับสนุนบริจาคเงินให้เทศบาลเพื่อจัดซื้อวิทยุสื่อสารเพื่อ

ให้กลุ่มพลังภาคประชาชนใช้ประสานและรายงานเหตุการณ์เข้าศูนย์วิทยุสื่อสารซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ใน

การปฏิบัติงานด้านการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการตั้งจุดสกัดร่วมกับฝ่ายความมั่นคง

ตามแผนพิทักษ์เมืองเป็นต้นดังนั้นโครงการนี้สามารถตอบโจทย์เรื่องการเสริมสร้างสันติสุขและ

ความสมานฉันท์ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีซึ่งเห็นได้รับการยอมรับถึงศักยภาพของอาสาสมัครซึ่งเป็น

ผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยร่วมคิดร่วมทำ

ช่วยเสนอแนะตัดสินใจและร่วมรักษาพิทักษ์เมืองของตนเองให้มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินซึ่งช่วยให้เกิดความสงบในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 

เหตุการณ์ความรุนแรงและสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ของเทศบาลเมือง

ปัตตานีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ.2547เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเช่นการลอบวางเพลิง
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โรงเรียนสถานที่ราชการร้านค้าและบ้านเรือนของประชาชนรวมทั้งการทำร้ายผู้บริสุทธิ์การวาง

ระเบิดเป็นต้นส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตตามปกติสุขของประชาชนในพื้นที่และลดความ

ไม่มั ่นใจในการใช้ชีวิตตามปกตินอกบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ ่งในเขตเทศบาลที่เป็นพื้นที ่ย่าน

เศรษฐกิจซึ่งมีประชาชนเดินทางผ่านเข้าออกจำนวนมากในแต่ละวันดังนั้นรัฐบาลและหน่วยงาน

ที ่ เก ี ่ยวข้องในระดับพื ้นที ่เช ่นศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจังหวัดปัตตานีตำรวจองค์กรเอกชน

และภาคประชาชนและเทศบาลเมืองปัตตานีได้กำหนดมาตรการและแนวทางเสริมในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงให้มีประสิทธิภาพนอกเหนือไปจากการใช้อาสาสมัครพิทักษ์เมือง

(อส.พม.)ด้วยการใช้เทคโนโลยีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเข้ามาช่วยให้การทำงานป้องกัน

มีความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะเทคโนโลยีดังกล่าวมีความสำคัญและสามารถใช้เป็น

เครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันและเฝ้าระวังรวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวผู้ก่อเหตุได้อย่างมี

ประสิทธิภาพซึ่งจะเห็นได้จากภาพข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

สามารถบันทึกภาพผู้ก่อเหตุไว้ได้และนำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดี

โครงการติดตั ้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ได้ริเริ ่มขึ ้นเมื ่อปีพ.ศ.2549โดย

เทศบาลเมืองปัตตานีซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบริหารงานที่โดดเด่นเรื่องการความพยายามในการ

สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นโดยเร็วเพราะเห็นว่าในขณะนั้นยังไม่มีหน่วยความมั่นคงและหน่วยงาน

ราชการใดที่มีแนวคิดในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแต่เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ

เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงมากขึ้นทำให้เทศบาลเมืองปัตตานีดำเนินการประสานงาน

และร่วมบูรณาการการปฏิบัติงานผ่านการประชุมตัวแทนของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชน

เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางในแก้ปัญหาร่วมกันซึ่งที่ประชุมมีความเห็นสอดคล้องกันว่าการที่

เทศบาลเมืองปัตตานีได้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเมืองนั้นเป็นแนวคิดในการป้องกัน

เฝ้าระวังที่ดีอีกทั้งยังเป็นการรักษาความปลอดภัยจากการก่อเหตุความไม่สงบเรียบร้อยและ

การก่ออาชญากรรมในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีและเพื่อจำกัดการกระทำของผู้ก่อเหตุไม่ให้กระทำ

ได้โดยง่าย

ทั้งนี้ประโยชน์ของการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ

ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนติดตามหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุและสามารถนำไปเป็น

พยานหลักฐานประกอบการดำเนินคดีกับคนร้ายของฝ่ายความมั่นคงที่สำคัญเพื่อสร้างความ

เชื่อมั่นในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของทาง

ราชการได้มากยิ่งขึ้น

ดังนั ้นทุกภาคส่วนทั ้งฝ่ายความมั ่นคงฝ่ายปกครองและตำรวจจึงใช้ศูนย์กล้อง

โทรทัศน์วงจรปิดของเทศบาลเมืองปัตตานีหรือที่เรียกว่า“ศูนย์พิทักษ์ตานี”เป็นศูนย์บัญชาการ

สั่งการหลักในการติดตามความเคลื่อนไหวควบคุมเฝ้าระวังในภาวะที่เกิดเหตุรุนแรงขึ้นในเขต

เมืองรวมทั้งเป็นศูนย์รวมข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบและติดตามการก่อเหตุเป็นศูนย์เครือข่าย

การสื่อสารการใช้วิทยุสื่อสารทั้งภาคประชาชน(เครื่องแดง)และภาคราชการ(เครื่องดำ)ในการ

ประสานงานและรายงานสถานการณ์ต่างๆศูนย์ควบคุมสั่งการซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความ

ปลอดภัยชุมชนเมืองศูนย์ข้อมูลภาพการก่อเหตุความรุนแรงคดีอาญาและอุบัติเหตุบนท้องถนน

สามารถบันทึกภาพความเคลื่อนไหวพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุความไม่รุนแรงทำให้เจ้าหน้าที่ทหาร

ตำรวจสามารถใช้เป็นหลักฐานใช้เป็นข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนและติดตามขยายผลจับกุม

ผู้กระทำความผิดหรือผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้ทั้งนี้หากเป็นสถานการณ์ปกติจะมีการบูรณาการ

กำลังจากฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครอง(อส.)และตำรวจเพื่อจัดเวรสับเปลี่ยนหมุนเวียนคอยเฝ้า

ระวังติดตามความเคลื่อนไหวสิ่งผิดปกติจากจอโทรทัศน์ตลอด24ชั่วโมง

สำหรับการกำหนดจุดเสี่ยงจุดเฝ้าระวังที่จะติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดนั้นเทศบาลได้มี

การประชุมปรึกษาหารือกับตัวแทนฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองตำรวจและฝ่ายประชาชนเพื่อ

ให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทำให้การกำหนดจุดติดตั้งมีประสิทธิภาพมากที่สุดไม่ซ้ำซ้อนกัน

กับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของฝ่ายอื ่นๆสำหรับการซ่อมบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด

นอกจากจะใช้งบประมาณรายได้ของเทศบาลเมืองปัตตานีแล้วยังมีบริษัทกสท.โทรคมนาคม

จำกัด(มหาชน)เข้ามามีส่วนร่วมในการซ่อมบำรุงรักษาเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติกโดยไม่คิดค่า

ใช้จ่ายใดๆเนื่องจากบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดใน

การรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินจึงมีความประสงค์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือภาค

รัฐลดรายจ่ายและทำให้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสามารถใช้งานได้ตามปกติอย่างรวดเร็ว

ซึ่งแตกต่างกับกล้องวงจรปิดของหน่วยงานอื่นๆเมื่อชำรุดแล้วไม่สามารถซ่อมบำรุงได้เนื่องจาก

ขาดงบประมาณทำให้กล้องไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ภายหลังจากการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของเทศบาลเมืองปัตตานีได้สร้างความ

อุ่นใจและช่วยลดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงต่อ
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ภัยความมั่นคงในพื้นที่และยังเอื้อประโยชน์ไปยังประชาชนจำนวนมากที่ได้มาติดต่อขอข้อมูลภาพ

การก่อคดีอาญาเช่นลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์รวมทั้งภาพอุบัติเหตุจากศูนย์ควบคุมกล้อง

โทรทัศน์วงจรปิดซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของเทศบาล

เมืองปัตตานีด้านความปลอดภัยและความเชื่อมั่นต่อการเสริมสร้างสันติสุขมากขึ้นสามารถเป็นที่

พึ่งให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนอกจากการสร้างประโยชน์ในพื้นที่แล้วในภาพรวม

ศูนย์พิทักษ์ตานีได้รับความไว้วางใจจากฝ่ายความมั่นคงว่าเป็นศูนย์ที่มีประสิทธิภาพและมีความ

พร้อมในการปฏิบัติงานมากที่สุดแห่งหนึ่ง



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลแม่พริกอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงราย57180

    โทรศัพท์053-786-368โทรสาร053-786-368

 ประชากร 5,758คน(ชาย2,901คนหญิง2,857คน)

 พื้นที่  38.036ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน13หมู่บ้าน)

 รายได้  13,199,765.84บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 7,988,881บาท

คณะผู้บริหาร 

 1. นายอุทัยฟูวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

 2.นายจันทร์แก้วเกิดแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

 3.นายศักดิ์ชัยเป็งคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 25 คน

 หญิง 1 คน
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องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกมีสภาพสังคมแบบชนบทที่สามารถนำลักษณะที่อันโดด

เด่นของสังคมในรูปแบบดังกล่าวมาประยุกต์ในการบริหารงานดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อคุณภาพ

ชีวิตที่ดีและประโยชน์สูงสุขของประชาชนตำบลแม่พริกกล่าวคือประชาชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อ

กันเสมือนเป็นญาติพี่น้องทำให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลถ้อยทีถ้อยอาศัยสมัครสมานสามัคคีกัน

อยู่ร่วมกันอย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขปราศจากการทะเลาะเบาะแว้งประกอบกับมีวิถีชีวิตภูมิปัญญา

วัฒนธรรมท้องถิ่นที่คล้ายคลึงกันในทั้ง13หมู่บ้านโดยมีศาสนาพุทธเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ

การปฏิบัติตามศีล5คือหลักคุณธรรมพื้นฐานที่ชาวบ้านในตำบลแม่พริกยึดถือรักษาและประพฤติ

ปฏิบัติด้วยเชื ่อว่าการมีศีลธรรมประจำใจจะนำมาซึ ่งการอยู ่ร ่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

สมานฉันท์

ดังนั ้นเพื ่อให้ความสงบสันติสุขและความสุขมวลรวมทั้งทางร่างกายจิตใจสังคม

อารมณ์ของประชาชนตำบลแม่พริกยังคงดำรงอยู่ต่อไปอีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันให้

กับประชาชนตำบลแม่พริกภายใต้สภาวะแวดล้อมภายนอกที่แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาที่อาจส่งผล

กระทบต่อประชาชนได้อบต.แม่พริกภายใต้การนำของคณะผู้บริหารจึงได้กำหนดกรอบแนวคิด

การสร้างสันติสุขสมานฉันท์ได้แก่หลักการมีส่วนร่วม+หลักธรรมาภิบาล+หลักมิติทางศาสนา

นำมาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การสร้างความปรองดองของตำบลแม่พริกที่มีเป้าประสงค์ในการสร้าง

สังคมที่เข้มแข็งผ่านการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยสังคมพอเพียงที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสังคมมีภูมิคุ้มกันด้วยการยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม สังคมสันติสุขสมานฉันท์ด้วยการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้รับผ่านการดำเนิน

โครงการตามกรอบแนวคิดข้างต้นคือประชาชนสุขภาพกายจิตแข็งแรงครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง

และชุมชนสามัคคีสันติสุขสมานฉันท์อย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างสันติสุข

และความสมานฉันท์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ได้แก่ 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ด้วยกรอบแนวคิดในการสร้างสังคมสันติสุขที่อบต.แม่พริกใช้เป็นหลักการพื้นฐานในการ

ดำเนินงานคือหลักการมีส่วนร่วมเพราะเชื่อว่าหลักการดังกล่าวจะนำมาสู่การมีส่วนร่วมแบ่งปัน

เอื้ออาทรกันของคนในชุมชนหมู่บ้านที่จะร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการที่มาจากความต้องการ

ของประชาชนอย่างแท้จริงปราศจากข้อขัดแย้งปัญหาต่างๆสังคมก็จะมีแต่ความสุขสันติสุข

ดังนั้นภายใต้หลักการดังกล่าวอบต.แม่พริกเล็งเห็นว่าการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมต่างๆในชุมชนท้องถิ่นของตนได้นั้นจำเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการประชาธิปไตยให้ประชาชนเรียนรู้

เข้าใจรับทราบถึงสิทธิเสรีภาพบทบาทหน้าที่ของตนในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเช่นสิทธิในการประกอบอาชีพสิทธิในทรัพย์สินที่ตนเป็นเจ้าของ

ผู้อื่นไม่อาจละเมิดได้สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทนสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆหรือเสรีภาพ

ในการนับถือศาสนาการแสดงความคิดเห็นด้านต่างๆเมื่อประชาชนชาวตำบลแม่พริกเข้าใจใน

หลักการเบื้องต้นแล้วประชาชนจะมีจิตสำนึกยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยแสวงหาซึ่งสิทธิ

หน้าที่ที่ตนพึงได้รับนำไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านชุมชนสังคม

และประเทศสำหรับในระดับประเทศนั้นอบต.แม่พริกได้ประเมินสถานการณ์ทางการเมืองในปี

2556พบว่าสถานการณ์ทางการเมืองในระดับประเทศทำให้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกแยกสี

แยกกลุ่มดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเห็นต่างทางการเมืองและ

เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการทางประชาธิปไตยให้ประชาชนมีวิสัยทัศน์แนวความคิด

บนพื้นฐานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่เกิดความแตกแยกอันนำไปสู่ความ

สมานฉันท์สันติสุขในชุมชนสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสมจึงได้จัดโครงการนี้

การดำเนินโครงการเริ ่มด้วยการจัดตั ้งคณะทำงานในระดับตำบลหมู ่บ้านครบทั ้ง

13หมู่บ้านที่ประกอบด้วยกลุ่มผู้นำชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มพัฒนาสตรี

กลุ ่มอปพร.กลุ่มอสม.พร้อมทั้งเชิญหน่วยงานต่างๆในพื้นที ่เข้ามาร่วมประชุมขับเคลื่อน

โครงการไปพร้อมๆกันอาทิโรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแม่พริก/ศูนย์การศึกษานอก

ระบบและตามอัธยาศัยอำเภอแม่สรวย/สถานีตำรวจภูธรแม่สรวย/โรงพยาบาลแม่สรวยและ

ส่วนราชการในอำเภอแม่สรวย/ผู้การประการธุรกิจในเขตพื้นที่ตำบลแม่พริกจัดตั้งเป็น“ศูนย์		

ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน”โดยมีประชาชนในพื้นที่เป็นกลไกสำคัญ

ในการขับเคลื่อนศูนย์ฯโดยออกแบบกิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประชาชน

ในพื ้นที ่ เป ็นสำคัญมีการร่วมกันเพื ่อกำหนดวางแผนรูปแบบกิจกรรมและการเผยแพร่

ประชาธิปไตยของแต่ละหมู่บ้านผ่านการจัดประชุมเวทีรับฟังความเห็นจากประชาชนหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเมื่อได้กิจกรรมที่จะดำเนินการแล้วก็จะมีการแบ่งงานมอบหมายหน้าที่กันโดยมี

อบต.แม่พริกเป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
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สำหรับกิจกรรมที่ศูนย์ฯได้ดำเนินการจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอาทิการจัด

บอร์ดนิทรรศการประชาธิปไตยเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยกฎหมายกฎระเบียบ

ของชุมชนในทั้ง13หมู่บ้านการจัดเวทีฝึกอบรมให้ความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจัดทำ

เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกประชาธิปไตย

โดยให้คณะนักเรียนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเลือกตั้งสส.สว.เพื่อเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง

ช่วยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้กับประชาชนในพื้นที่ 

ผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการทำให้ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ

ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านการดำเนินกิจกรรมต่างๆด้วยการริเริ่มดำเนิน

การด้วยพลังของชุมชนโดยชุมชนและเพื่อชุมชนของตนเช่นการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ

รับฟังความคิดเห็นก่อนดำเนินกิจกรรมต่างๆการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนที่มีตัวแทนประชาชน

จากทั้ง13หมู่บ้านเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนก่อนที่

ความช่วยเหลือจากภาครัฐจะมาถึงหรือการร่วมกันกำหนดกฎกติกาของชุมชนหมู่บ้านเพื่อให้

ชาวบ้านอยู่ร่วมกันโดยปราศจากข้อขัดแย้งปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกันเช่นกฎการห้ามขาย

ที่ดินทำกินให้กับนายทุนหากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษเป็นต้นประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนิน

กิจกรรมต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะการจัดประชาคมรวมถึงสามารถคิดวิเคราะห์กล้าแสดงความ

คิดเห็นเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยหลักเหตุและผลจึงทำให้ได้ข้อสรุปที่ทุกฝ่าย

ยอมรับร่วมกันช่วยให้การพัฒนาหมู่บ้านและตำบลเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นรวมถึงช่วยลดระยะ

เวลาในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล3ปีให้เป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วตรงตามความต้องการของ

ประชาชนมากที่สุดประชาชนตำบลแม่พริกเกิดความรักความเข้าใจความสมัครสมานสามัคคี

มีจิตสำนึกสาธารณะแบ่งปันเอื้ออาทรและอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างสันติสุขสมานฉันท์

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านทุ่งฟ้าผ่า หมู่ที่ 7 

จากกิจกรรมการตรวจสุขภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประชุมประชาคมในหมู่บ้านเป็น

ประจำทุกเดือนจึงทำให้อบต.แม่พริกทราบว่าประชาชนตำบลแม่พริกส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพ

คือประชาชนส่วนใหญ่มีสารพิษตกค้างในร่างกายถึง80%เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมที่ต้องใช้สารเคมีเพื่อให้พืชผลทางการเกษตรสวยงามขายได้ราคานอกจากจะ

ส่งผลเสียต่อร่างกายแล้วยังทำให้ต้นทุนในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นด้วยเพราะต้องนำเงินไปซื้อยา

ฆ่าแมลงหรือปุ๋ยเคมีประชาชนในตำบลแม่พริกส่วนใหญ่จึงประสบกับปัญหาความยากจนรายรับ

ไม่พอกับรายจ่ายซึ่งหากยังคงเกิดวงจรเช่นนี้เรื่อยไปก็จะส่งผลกระทบตามมามากมาย

อบต.แม่พริกเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลกระทบอย่างต่อเนื่องและระยะยาวจึงได้

ดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างความปรองดองของตำบลแม่พริกคือสังคมและชุมชน

ที่มีความพอเพียงด้วยการน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางออกหนึ่งที่จะนำพาให้

ประชาชนชาวแม่พริกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีหลีกพ้นจากวงจรความยากจนรู้วิธีการดำรงชีวิตแบบ

พอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองช่วยเหลือแบ่งปันบ้านใกล้เรือนเคียงหมู่บ้าน/ชุมชนของตนได้และ

เมื่อประชาชนไม่ต้องเผชิญกับปัญหาใดๆมีความสุขทั้งทางกายทางใจและเมื่อนั้นประชาชนก็จะ

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งเกิดพลังความรักสามัคคีกันเอื้ออาทรต่อกัน

ชุมชนก็จะเจริญก้าวหน้าด้วยความมั่นคงสงบสุขและความสันติสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนได้อย่าง

ยั่งยืนดังนั้นอบต.แม่พริกจึงได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาให้เข้ากับวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละชุมชนโดยได้มีการริเริ่มโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำร่องที่หมู่บ้านทุ่งฟ้าผ่าหมู่ที ่7ซึ่งอบต.แม่พริกพิจารณาแล้วว่า

เป็นหมู่บ้านที่มีศักยภาพความสามารถและมีความพร้อมทั้งผู้นำ/ประชาชนรวมถึงมีต้นทุนทาง

เครื่องไม้เครื่องมือสถานที่ฯลฯอีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนคัดเลือกจากธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์ให้เป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการเข้ามาสร้างความรู้ความเข้าใจโดยใช้

ทฤษฏีใหม่เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบไปด้วย3ระดับคือ

 = ระดับที ่1ชุมชนรู ้จักพึ ่งพาตนเองมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน

ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นการให้ความรู้ด้านการเกษตร

ในครัวเรือนเช่นปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายครอบครัวพออยู่

พอกินอยู่ดีมีสุข

 = ระดับที่2ชุมชนสามารถรวมกลุ่มกันเพื่อทำในเชิงพาณิชย์ได้เช่นกลุ่มอาชีพกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนเมื่อมีผลผลิตทางการเกษตรเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนก็สามารถ

นำมาจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนจนเกิดการรวมกลุ่มในเชิงพาณิชย์ได้

 = ระดับท่ี3การเช่ือมโยงสูร่ะดับตำบลอำเภอจังหวัดเป็นชมุชนต้นแบบ/ศนูย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจต้นแบบกระจายความอยู่ดีมีสุขโดยทั่วกันได้รวมถึงมีการสนับสนุนเงิน



รางวัลพระปกเกล้า’ 57 

256

รางวัลพระปกเกล้า’ 57 

257

ตั้งต้นจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ด้วยซึ่งขณะนี้หมู่บ้านทุ่งฟ้าผ่าได้ยกระดับสู่การเป็น

ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในระดับที่3เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้แล้วอบต.แม่พริกยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาบูรณาการ

ทำงานร่วมกันได้แก่

1. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้ามาให้ความรู้ฝึกอาชีพต่างๆเช่น

การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตรซึ่งมีพืชเศรษฐกิจสำคัญคือข้าวแตงโมมันฝรั่ง

ถั่วเหลืองผลที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านมีพืชผลทางการเกษตรสวยงามขายได้ราคามากขึ้นต้นทุน

การผลิตลดลงรายได้จึงมากขึ้นตามไปด้วยการฝึกฝนการทอผ้าพื้นเมืองซึ่งชาวบ้านสามารถ

รวมกลุ่มเพื่อผลิตเสื้อผ้าพื้นเมืองสำหรับจำหน่ายให้แก่ชาวบ้าน/นักท่องเที่ยว/หน่วยงานต่างๆซึ่ง

ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้เป็นอย่างมาก

2. โรงพยาบาลแม่สรวยช่วยตรวจหาสารพิษในร่างกายมีกิจกรรมส่งเสริมดูแลสุขภาพ

อบรมด้านสมุนไพรทำลูกประคบสมุนไพรโดยโรงพยาบาลจะอาสาเป็นผู ้ร ับไปจำหน่ายใน

สถานพยาบาลต่อไป

3. พัฒนาชุมชนเข้ามาอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการตลาดการกระจายสินค้าให้กับชุมชน

ข้างเคียงและที่สำคัญคืออบต.แม่พริกได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ฝึกปฏิบัติจริงในครัวเรือนด้วยการ

รณรงค์ปลูกผักปลอดสารพิษปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้หรือในบริเวณบ้านทำไร่นาสวนผสม

ที่มีทั้งเลี้ยงปลาเลี้ยงกบหมูหลุมไก่จิ้งหรีดและปลูกผักสวนครัวโดยยึดหลักสำคัญตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงคือการกินใช้ในครัวเรือนก่อนเมื่อมีเหลืออย่างเพียงพอจึงนำไปขายเพื่อเพิ่ม

รายได้ให้กับครัวเรือน

ผลจากการดำเนินโครงการพบว่าประชาชนในบ้านทุ่งฟ้าผ่าหมู่ที ่7ทุกคนได้เรียนรู้

ฝึกปฏิบัติจริงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น

มีการเก็บออมเงินในทุกครัวเรือนมีรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลดลงสุขภาพและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่

ของประชาชนดีขึ ้นสามารถสร้างความรักความสามัคคีสร้างสันติสุขสมานฉันท์ให้แก่ชุมชน

ที่สามารถสังเกตได้จากรอยยิ้มแห่งความสุขของชาวบ้านหมู่7ในทุกครัวเรือนที่พร้อมเผยแพร่

องค์ความรู้ดังกล่าวให้ผู้สนใจหมู่บ้านชุมชนข้างเคียงเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการติดอาวุธแห่ง

ความสุขให้เกิดขึ้นในทุกชุมชนตำบลแม่พริก

โครงการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลแม่พริก 

สืบเนื่องจากการดำเนินโครงการธรรมะสัญจรซึ่งเป็นโครงการเด่นที่อบต.แม่พริกได้ส่งเข้า

รับการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าในปีที่ผ่านมาเป็นโครงการที่มุ ่งเน้นการปรับเปลี่ยนสร้าง

ค่านิยมที่ดีงามให้เกิดขึ ้นในครัวเรือนชุมชนด้วยคุณธรรมจริยธรรมโดยผลจากการดำเนิน

โครงการประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมคือสถิติข้อมูลปัญหาด้านต่างๆลดลงอย่างเห็น

ได้ชัดเช่นปัญหาด้านความรุนแรงความขัดแย้งในครอบครัวชุมชนหมู่บ้านการทอดทิ้งผู้สูงอายุ

ยาเสพติดฯลฯสังคมกลับเข้าสู่ความสงบสุขค่านิยมที่ดีงามเริ่มกลับมาปรากฏในชุมชนอีกครั้ง

แต่อย่างไรก็ตามอบต.แม่พริกเล็งเห็นว่าการจะดำรงไว้ซึ ่งความดีงามความสันติสุขในสังคม

ได้อย่างยั่งยืนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที ่ชุมชนจะต้องสร้างพัฒนาให้เกิดภูมิคุ ้มกันในพื้นที่นั ้นๆ

โดยจำเป็นต้องสร้างตั้งแต่ในระดับครอบครัวซึ่งถือเป็นสถาบันแรกเป็นสถาบันที่สำคัญมีอิทธิพล

ต่อการสร้างการเรียนรู้ปลูกฝังคุณค่าวิถีชีวิตค่านิยมคุณงามความดีงามต่างๆให้เกิดขึ้นอย่าง

ถาวรยั่งยืนประกอบกับในปี2548อบต.แม่พริกได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

ตำบลแม่พริกด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อพัฒนาสถาบันครอบครัวในตำบลแม่พริก

ให้เข้มแข็งอบอุ่นรักใคร่กลมเกลียวกันเกิดความสามัคคีเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่

แตกต่างกันช่วยเหลือเกื้อกูลลดปัญหาครอบครัวลดช่องว่างระหว่างวัยมีภูมิคุ้มกันสร้างสายใย

รักแห่งความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัวได้อย่างแท้จริงโดยศูนย์ฯมีบทบาทหน้าที่สำคัญคือ

1.บทบาทในการสำรวจศึกษาปัญหา

2.การเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาหรือให้คำแนะนำ

3.การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

จากบทบาทหน้าที่ของศูนย์ฯจึงดำเนินการจัดโครงการร่วมกับภาคส่วนต่างๆอาทิ

 = โครงการความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัวโดยอบรมให้ความรู ้ด้าน

การเข้าถึงสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคการเข้าใจรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของทุกคน

ในครอบครัวเรียนรู้เข้าใจวิธีการปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนด้วยวิธีการต่างๆ

 = โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวันรุ่นโดยมีเป้าประสงค์

คือต้องการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนทั้งนี้แม้ว่าที่ผ่านมาจะไม่ปรากฏปัญหาการ

ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นก็ตามแต่ทางศูนย์ฯก็เล็งเห็นว่าควรมีการเตรียมการ
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ประเภทที่�
ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย
รัฐเอกชนและประชาสังคม



ป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหานอกจากนี้ยังให้ความรู้กับกลุ่มเยาวชนเรื่องเพศศึกษาที่

ถูกต้องด้วย

 = กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์เน้นการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

โดยนำครอบครัวตัวอย่างหรือครอบครัวที่มีความเสี่ยงเข้าร่วมโครงการฯจัดกิจกรรม

เข้าค่ายอบรมนอกสถานที่โดยให้สมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกหรือ

บุคคลที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกันเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้เพื่อเป็นการ

เปิดใจการรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกในครอบครัวและร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหา

ความต้องการความเข้าใจที่ไม่ตรงกันหรือความเสี่ยงต่างๆทั้งที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว

หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตพร้อมทั้งมีกิจกรรมสัมพันธ์สร้างครอบครัวแห่งรอย

ยิ้มครอบครัวหรรษาเกิดความรักความผูกพันเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างพ่อแม่ลูก

มากยิ่งขึ้น

 = โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติดโดยสถานีตำรวจภูธรแม่สรวย

ได้เข้ามาจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดพิษภัยอันตรายต่างๆทั้งนี้ศูนย์ฯ

เป็นผู้อำนวยความสะดวกในด้านสถานที่และติดต่อเชิญวิทยากรครอบครัวที่มีบุตร

หรือสมาชิกในครอบครัวมีภาวะเสี่ยง

จากผลการดำเนินโครงการสรุปได้ว่าจากการจัดตั้ง	ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบล

แม่พริกโดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆนั้นด้วยเป้าประสงค์

ในการสร้างสังคมแห่งความสมานฉันท์ปรองดองกันซึ่งควรเริ่มจากสถาบันที่เล็กและใกล้ชิดกับ

ประชาชนทุกคนมากที่สุดคือสถาบันครอบครัวเมื่อทุกคนในครัวเรือนมีความเข้าใจอันดีต่อกัน

ทุกคนในครัวเรือนรู้บทบาทหน้าที่ของตนลดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งความเข้าใจไม่ตรงกัน

เกิดเป็นความรักความเข้าใจความผูกพันกันมากขึ้นความขัดแย้งในครอบครัวลดลงครอบครัว

สันติสุขสมานฉันท์และนำไปสู่ความพร้อมในการให้ความร่วมมือดำเนินกิจกรรมต่างๆภายใน

ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้นจากผลการดำเนินงานที่สำเร็จเป็นรูปธรรมจึงเกิดเสียงเรียกร้องให้จัด

โครงการฯในรุ่นต่อๆไปอีกเพื่อให้ครอบครัวที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้จากการทำกิจกรรมดังกล่าวอันจะนำไปสู่การสร้างความสมานฉันท์ทั้งในระดับครอบครัว

จนถึงระดับสังคมได้ในที่สุด
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน48000

    โทรศัพท์053-611-385โทรสาร053-611-508

 ประชากร 244,356คน(ชาย116,255คนหญิง110,935คน)

 พื้นที่  12,681.259ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน7อำเภอ)

 รายได้  139,856,233.17บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 69,049,624บาท

คณะผู้บริหาร 

 1. นายอัครเดชวันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 2.นายบุญสมชูสวรรค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

       แม่ฮ่องสอน

 3.นายเทอดเกียรติสุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 22 คน

 หญิง 2 คน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน บริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรคุณภาพของ

ประชาชนด้วยกลยุทธ์“TEAMWORK”ซึ่งมีความหมายดังนี้T=Transparency(โปร่งใส

ตรวจสอบได้),E=Efficiency(ระบบงานที ่มีประสิทธิภาพเน้นผลงานที่มีประสิทธิภาพ),

A=Activeness(ขยันตั้งใจทำงานเชิงรุก),M=Modernization(รู้เท่าทันโลกปรับตัวทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง),W=Wonderful(บริการสาธารณะที่เป็นเลิศ),O=Opportunity(เปิด

โอกาสการมีส่วนร่วม),R=Right(บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล)และK=Knowledge

(เพิ่มสมรรถนะบุคลากร)นอกจากการบริหารจัดการองค์กรแล้วอบจ.แม่ฮ่องสอนยังผนึกกำลัง

กับทุกภาคส่วนเพื่อเป็นเครือข่ายหรือหุ้นส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้กลยุทธ์ที ่เรียกว่า

“TeamMaehongson”ซึ่งมีความหมายดังนี้T=TrustBuilding(สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้

ประชาชนเกิดความรู ้สึกว่าอบจ.เป็นองค์กรของประชาชน,E=Empowerment(ส่งเสริม

สนับสนนุให้ประชาชนและภาคีพัฒนาท้ังภาครัฐเอกชนประชาสังคมเข้ามามีอำนาจในการตัดสินใจ

ในการพัฒนาจังหวัด),A=Alliance(การสร้างพันธมิตรและแนวร่วมในการพัฒนาจังหวัด),

M=Morality(ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความช่ือสัตย์สจุริตมีคณุธรรมจริยธรรม),M=Management

(การบริหารจัดการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงาน

คนเงินอย่างเหมาะสม),A=Accountability(มีความรับผิดชอบต่อประชาชนและสังคม

สามารถตรวจสอบได้),E=Excellent(มุ ่งเน้นความเป็นเลิศเพื ่อให้อบจ.แม่ฮ่องสอน

เป็นองค์กรคุณภาพของประชาชน),H=HighPerformanceOrganization(การสร้าง

อบจ.แม่ฮ่องสอนให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง),O=OrganizationDevelopment(การพัฒนา
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องค์กรอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง),N=Network(สร้างเครือข่ายในการพัฒนา

จ ังหว ัด),G=Goals(กำหนดเป้าหมายในการทำงานให้ช ัดเจนมุ ่งเน ้นคุณภาพ),S=

Satisfaction(การทำงานที่ต้องคำนึงถึงความพึงพอใจของประชาชน),O=Originality(การ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่นวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน)และN=Necessary

(ตระหนักเสมอว่าทุกภาคส่วนมีความจำเป็นเท่ากันสมาชิกในเครือข่ายมีความเท่าเทียมกันทุกคน

อยู่ในฐานะ“หุ้นส่วน(partner)”ของเครือข่าย)ทั้งการบริหารจัดการองค์กรและการเสริมสร้าง

เครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดคือ“คนแม่ฮ่องสอนสุขอย่างยั่งยืน”	

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้าง  

เครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่  

โครงการรางวัลหมู่บ้านก่อการดี   

ในอดีตที่ผ่านมาชาวแม่ฮ่องสอนยึดมั่นในศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีมีความเป็นอยู่

แบบเรียบง่ายพอมีพอกินพึ่งพาตนเองพึ่งพิงธรรมชาติมีความสุขตามอัตภาพมีความสมาน

สามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลกันและดูแลทุกข์สุขกันแต่ด้วยกระแสสังคมในปัจจุบันทำให้

สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปอบจ.แม่ฮ่องสอนต้องการกระตุ้นให้ชาวแม่ฮ่องสอนรักษาวิถีชีวิต

อันดีงามแบบเดิมไว้จึงได้จัดทำโครงการหมู่บ้านก่อการดีหรือการประกวดหมู่บ้านก่อการดี

โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางหรือเป็นเกณฑ์ในการฟื้นฟูสภาพสังคมอันดีงามของ

แม่ฮ่องสอนให้กลับคืนมา

เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและชนเผ่าผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการแตกต่างกันการจะสร้างความเข้าใจกับหมู่บ้าน/ชุมชนทั้ง

439แห่งใน7อำเภอเป็นเรื่องยากอบจ.แม่ฮ่องสอนจึงสร้างเครือข่ายในพื้นที่ทุกอำเภอเพื่อทำ

หน้าที่ในการกระตุ้นช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของหมู่บ้าน/ชุมชนรวมทั้งริเริ่มจัดตั้ง

“เครือข่ายการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และจัดการตนเอง”

อบจ.แม่ฮ่องสอนได้ประสานพลังกับภาคส่วนต่างๆเพื ่อขับเคลื ่อนการดำเนินงาน

โครงการหมู่บ้านก่อการดีกระทั่งเกิดเป็นเครือข่ายในการดำเนินงานสามระดับกล่าวคือ

เครือข่ายระดับจังหวัดแบ่งเป็น1.คณะที ่ปรึกษาซึ ่งประกอบด้วยปลัดจังหวัด

แม่ฮ่องสอนป้องกันจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนประชาสัมพันธ์

จังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

แม่ฮ่องสอนและดร.ธรรมพร

ตันตราวิทยาลัยบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้และ2.คณะกรรมการอำนวยการ

ซึ ่งประกอบด้วยนายกอบจ.แม่ฮ่องสอนนายอำเภอทั ้ง7อำเภอปลัดและรองปลัดอบจ.

แม่ฮ่องสอนและผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณอบจ.แม่ฮ่องสอนทั้งนี้เครือข่ายในระดับ

จังหวัดมีหน้าที ่ให้คำปรึกษาประชาสัมพันธ์โครงการกำหนดตัวชี ้วัดและกำหนดเกณฑ์การ

ประเมินตามหลักธรรมาภิบาล6ประการได้แก่1.เป็นชุมชนที่มีระเบียบของชุมชนที่ใช้ในการ

ปฏิบัติร่วมกันและปฏิบัติตามกฎหมาย2.เป็นชุมชนที่คนในชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกันและคนใน

ชุมชนเคารพกฎกติกาของสังคม3.เป็นชุมชนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้คนในชุมชนได้รับรู้

รับทราบโดยทั่วกัน4.เป็นชุมชนที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมมือกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนร่วม5.เป็นชุมชนที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมมือกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม

และ6.เป็นชุมชนที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีการดำรงตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เครือข่ายระดับอำเภอได้แก่คณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัลทั้ง7อำเภอๆละ

13คนซึ่งประกอบด้วยนายอำเภอทุกอำเภอตัวแทนกำนันในเขตพื้นที่อำเภอทุกอำเภอตัวแทน

ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอตัวแทนนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขต

พื้นที่อำเภอเจ้าคณะอำเภอผู้นำศาสนาอื่นๆในเขตพื้นที่อำเภอท้องถิ่นอำเภอพัฒนาการอำเภอ

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำอำเภอปราชญ์ชาวบ้าน

หรือผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นที่อำเภอตัวแทนประธานสภาเทศบาลหรือประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอตัวแทนปลัดเทศบาลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่

อำเภอและตัวแทนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล

ในเขตพื้นที่

ทั ้งนี ้ภาคีเครือข่ายในระดับอำเภอมีบทบาทหน้าที ่ในการดำเนินงานที ่ช ัดเจนดังนี ้

สำนักงานปกครองอำเภออำนวยความสะดวกประสานการดำเนินงานในระดับอำเภอจัดการ

ประกวดหมู่บ้านก่อการดีประสานการคัดเลือกคณะกรรมการตัดสินของอำเภอในส่วนของส่วน

ราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำศาสนาผู้ทรงคุณวุฒิหรือปราชญ์ชาวบ้านให้คำปรึกษากับหมู่บ้าน

และกระตุ้นผู้นำหมู่บ้านขณะที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทำหน้าที่ในการคัดเลือก
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คณะกรรมการตัดสินในส่วนของตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานงานกับหมู่บ้าน/

ชุมชนในพื้นที่ของตนและเป็นที่ปรึกษากับหมู่บ้าน/ชุมชนของตนและส่วนราชการประจำอำเภอ

ทำหน้าที ่ในการเป็นที ่ปรึกษาแก่หมู ่บ้าน/ชุมชนและให้ข้อมูลเกี ่ยวกับการพิจารณาประกอบ

การตัดสิน

เครือข่ายระดับหมู่บ้าน/ชุมชนได้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนและประชาชนเข้าร่วม

กิจกรรมประกวดหมู่บ้านก่อการดีโดยบริหารจัดการหมู่บ้านให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน

ในการดำเนินงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลกันก่อให้เกิด

ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

จากการเชิญชวนและกระตุ้นให้หมู่บ้าน/ชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ทบทวนการบริหาร

จัดการภายในชุมชนของตนเองว่ามีลักษณะของการบริหารจัดการชุมชนที่ดีมีความพยายามสร้าง

ชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองและจัดการตนเองได้หรือไม่ผลปรากฏว่ามีหมู่บ้าน/ชุมชนแจ้งความ

ประสงค์สมัครเข้ารับการพิจารณาจำนวน380หมู่บ้านชุมชนคณะกรรมการพิจารณาและตัดสิน

รางวัลทำการประเมินเอกสารที่หมู่บ้าน/ชุมชนได้ส่งมาประกอบกับประเมินจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

ผลการพิจารณาตัดสินพบว่ามีหมู่บ้านที่เกิดกระบวนการเรียนรู้สร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเอง

ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน380หมู่บ้าน/ชุมชนดังนี้

=รางวัลระดับดีเลิศผ่านเกณฑ์ชี้วัดเกินกว่าร้อยละ95 จำนวน64หมู่บ้าน

=รางวัลระดับดีเด่นผ่านเกณฑ์ชี้วัดระหว่างร้อยละ85–94 จำนวน106หมู่บ้าน

=รางวัลระดับดีผ่านเกณฑ์ชี้วัดระหว่างร้อยละ75–84 จำนวน210หมู่บ้าน

การดำเนินงานโครงการส่งผลให้หมู่บ้าน/ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ทบทวนฟื้นฟูปรับ

กระบวนการทำงานภายในชุมชนของตนเองให้สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการชุมชนที่ดี

หมู่บ้าน/ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูลเกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ

ในการเข้าประกวดและเกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับการยกย่องเชิดชูในระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอนมี

แหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการบริหารจัดการชุมชนที่ดีเพื่อให้ชุมชนอื่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป

สำหรับอบจ.แม่ฮ่องสอนได้ฐานข้อมูลชุมชนต้นแบบธรรมาภิบาลเพื่อใช้ในการส่งเสริมให้

หมู่บ้าน/ชุมชนอื่นมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองและจัดการตนเองได้ในอนาคตสิ่งสำคัญในการ

ดำเนินโครงการนี้ทำให้เกิดเครือข่ายภาครัฐในพื้นที่ที่จะร่วมกันต่อยอดการพัฒนาในประเด็นอื่นๆ

ต่อไป

โครงการข้อบัญญัติตำบลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

โครงการข้อบัญญัติตำบลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นโครงการที่อบจ.แม่ฮ่องสอนร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่องค์การ

บริหารส่วนตำบล14แห่งคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(ภาคเหนือ)มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(ภาคเหนือ)สถาบันพัฒนา

ท้องถิ่นสมาคมฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำสาละวินจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสำนักรณรงค์และสื่อสาร

สาธารณะเพื่อสังคมดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ.2553โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไข

ปัญหาเรื่องที่ดิน

กระบวนการดำเนินงานประกอบด้วย9ขั้นตอนได้แก่1.การสร้างเวทีการเรียนรู้ระหว่าง

ผู้นำ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2.เวทีสร้างความเข้าใจระดับชุมชน/ตำบล3.การจัดทำระบบ

ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์4.การพัฒนากฎระเบียบของชุมชน5.กระบวนการจัดทำร่าง

ข้อบัญญัติ6.การประชาคมร่างข้อบัญญัติ7.การประกาศใช้ข้อบัญญัติ8.การพัฒนาให้เกิด

ทิศทางการจัดการทรัพยากรที ่ยั ่งยืนและ9.การผลักดันให้เกิดการยอมรับจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ดำเนินการตามแผนกิจกรรมที่กำหนดไว้อย่างต่อ

เนื่องโดยในแต่ละพื้นที่มีการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนไม่เท่ากันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ

พื้นที่ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างโดยเฉพาะกระบวนการสร้างความเข้าใจกับประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้

เสียโดยตรงสำหรับปีพ.ศ.2556ได้มีการขยายผลและดำเนินการต่อเนื่องดังนี้

1. ขยายพื้นที่ในการจัดการทรัพยากรจากเดิมในปีพ.ศ.2555มีพื้นที่จำนวน14แห่ง

ขยายพื้นที่ครอบคลุมเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน32แห่ง

2. อบจ.แม ่ฮ ่องสอนร ่วมก ับภาค ี เคร ือข ่ ายมุ ่ ง เน ้นให ้ม ีการสร ้ างฐานข ้อมูล

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(GIS)เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาที่ดินและ
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ทรัพยากรธรรมชาติฐานข้อมูลของชุมชนเพื ่อการแก้ไขปัญหาและใช้ประโยชน์ที ่ด ินและ

ทรัพยากรธรรมชาติคือการนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจใน

การจัดการทรัพยากรโดยการนำข้อมูลในพื้นที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ดิน(ที่ทำกินที่อยู่อาศัย)

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินข้อมูลพื้นที่อนุรักษ์ข้อมูลพื้นที่การใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนมาลง

ในระบบสารสนเทศโดยมีกระบวนการขั้นตอนดังนี้

 = ประชุมทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่และวางแผนการสำรวจข้อมูล

 = แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจพื้นที่โดยการคัดเลือกจากประชาชนภายในหมู่บ้าน

 = ออกสำรวจพื้นที่โดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าของพื้นที่ที่ถือครอง

ที่ดินและคณะทำงานออกสำรวจพื้นที่ออกจับพิกัดด้วยเครื่องGPSแล้วกำหนดจุด

ลงในแผนที่ภาพถ่าย1:4000สำหรับพื้นที่สาธารณะประโยชน์พื้นที่ป่าคณะกรรมการ

หมู่บ้านจะเป็นผู้ระบุแนวเขต

 = นำข้อมูลที ่ได้จากการออกสำรวจมาลงในระบบGISซึ ่งในระบบประกอบไปด้วย

ที่สาธารณะพื้นที่ป่าใช้สอยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่อยู่อาศัยที่ทำกิน(โดยจะระบุชื่อที่อยู่

ระยะเวลาถือครองจำนวนพื้นที่พื ้นที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านใดมีแนวเขตติดต่อ

กับใคร)

ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(GIS)มีประโยชน์ดังนี้

 = ข้อมูลGISที่ได้จากการสำรวจประกอบด้วยขอบเขตที่ทำกินที่อยู่อาศัยพื้นที่ชุมชน

ฯลฯข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ดูแล

ไม่ให้เกิดการบุกรุกพื้นที่เพิ่มเนื่องจากเป็นข้อตกลงร่วมกันของคนในชุมชนในการ

ถือครองการใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยมีกฎระเบียบรองรับเรียบร้อยแล้วประชาชน

เกิดความมั่นใจสบายใจที่สามารถทำกินอยู่อาศัยได้อย่างมีสิทธิลดความขัดแย้ง

ระหว่างประชาชนในหมู่บ้านเนื ่องจากข้อมูลที่มีจะเป็นข้อมูลในการไกล่เกลี ่ยข้อ

ขัดแย้งในระดับชุมชนหากสมาชิกภายในหมู ่บ้านบุกรุกคณะกรรมการหมู ่บ้าน

สามารถลงโทษในเบื้องต้นตามระเบียบชุมชนโดยไม่จำเป็นถึงถึงกฎหมาย



 = สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่ดูแลรักษาป่าไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน

รัฐและประชาชนและเป็นหลักฐานในการเจรจาต่อรองกับเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มอำนาจให้

กับประชาชนในกรณีเกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชนเป็นหลักฐาน

ในการพิสูจน์และข้อตกลงแลกเปลี่ยนเช่นกรณีเกิดการจับกุมสามารถอ้างว่าไม่ได้มี

การบุกรุกพื้นที่ใหม่แต่เป็นการรอพิสูจน์สิทธิตามมติครม.เมื่อวันที่30มิถุนายน

2541ซึ่งให้ชะลอการจับกุมและให้ทำกินต่อไปตามมติดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาได้

ระดับหนึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้นำหมู่บ้านจะไม่

เกิดข้อถกเถียงภายหลัง

 = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใช้ในการวางแผนการปลูกพืชตามสภาพของพื้นที่

ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนป้องกันสาธารณภัยใช้เป็นหลักฐานเป็นพยานวัตถุที่มี

ความน่าเชื่อถือใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆรวมทั้งต่อสู้

คดีในชั้นศาล

ในปีที่ผ่านมามีการจัดเก็บข้อมูลที่ดินและจัดสร้างฐานข้อมูลของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหา

(GIS)จำนวน9แห่งทั้งนี้ฐานข้อมูลGISทั้ง9แห่งอยู่ระหว่างการลงข้อมูลให้ครบทุกหมู่บ้าน

ซึ่งกระบวนการจัดเก็บข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลวิธีการดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลขึ้นอยู่

กับความพร้อมของพื้นที่การดำเนินโครงการยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนการออกข้อบัญญัติตำบลเพื่อ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เพื่อให้“คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน”

โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์ 

อบจ.แม่ฮ่องสอนร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดย

การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สถาบันการ

ศึกษาและประชาชนสร้างโอกาสให้กับคนในท้องถิ่นให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและพัฒนาศักยภาพ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยได้ดำเนินการเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่

ครูนักเรียนนักศึกษาข้าราชการพนักงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนบุคคลทั่วไป

ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนภายใต้งานชื่อ“แม่ฮ่องสอนITValley”มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ.
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2550เป็นต้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเสริมสร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ได้รับการ

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งพัฒนาทักษะความสามารถ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพแก่บุคคลที่สนใจทั้งนี้

อบจ.แม่ฮ่องสอนร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการในลักษณะ3สร้างดังนี้

สร้างคนอบจ.แม่ฮ่องสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนพัฒนาทักษะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศเทศแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษารวมทั้งครูในจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเน้น

การเขียนและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และAnimationเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

รวมทั้งโน้มน้าวให้นักศึกษาชาวแม่ฮ่องสอนที่จบการศึกษาแล้วกลับมาสร้างงานและทำงาน

ในแม่ฮ่องสอน

สร้างงานอบจ.แม่ฮ่องสอนเชิญชวนส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนประกอบธุรกิจ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในจังหวัดแม่ฮ ่องสอนและจ้างงานคนแม่ฮ ่องสอนที ่ม ีท ักษะ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สร้างเครือข่ายอบจ.แม่ฮ่องสอนส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเชื่อมโยงของหน่วยงาน

ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานพันธมิตรนอกจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเชื่อมโยงทั้งการทำงาน

ร่วมกันและการเชื่อมโยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหน่วยงานทางการศึกษาหน่วยงาน

จังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงการสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

แก่ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในปีที่ผ่านมาอบจ.แม่ฮ่องสอนมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมุ่งพัฒนาทักษะสู่การเป็นนักเขียนโปรแกรม(Programmer)

ไม่ใช่ผู้ใช้งาน(User)โดยมีการวางแผนและดำเนินงานอย่างเป็นระบบทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมที่เป็น

รูปธรรมดังนี้

1.ประสานความร่วมมือกับกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ให้สาระความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาแม่ฮ่องสอนทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

แห่งประเทศไทยF.M.104MHz.รายการวิทยุแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์ออกอากาศทุกวันเสาร์

เวลา19.30–20.00น.ฟังOnlineที่http://region3.prd.go.th/maehongsonฟังย้อนหลัง

ได้ที ่www.itvalley.org/radioนำเสนอ/แสดงผลงานโครงงานของนักเรียนแม่ฮ่องสอนแก่

ประชาชนการบรรยายเรื่องอาชีพและการศึกษาต่อแก่ครูและผู้ปกครองนักเรียนเป็นต้น

2.การพัฒนาทักษะและการจัดทำโครงงานทางศิลปะดิจิทัลพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพื ่อพัฒนานักเรียนสู ่นักเขียนโปรแกรมและ

ดิจิทัลอาร์ทโดยให้นักเรียนใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างผลงานที่สอดคล้องกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าและประเพณีที่ดีงามของ

แม่ฮ่องสอนในรูปแบบของสื่อดิจิทัลเพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งในเชิงของการ

ท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ให้แก่ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในหัวข้อ“บ้านฉันเที่ยวได้

ทั ้งปี”ประกอบด้วยProgramming(การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์)MotionGraphics

(การทำภาพกราฟฟิคเคลื่อนไหว)Website(การจัดทำเว็บไซต์)Games(Flash)(การจัดทำเกม

ออนไลน์)E-Magazine(การจัดทำหนังสือออนไลน์)Film(การตัดต่อเรียงลำดับภาพ)

อบจ.แม่ฮ่องสอนมุ ่งหวังพลิกเมืองเกษตรกรรมให้เป็นเมืองพัฒนาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและอุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทยควบคู่กับการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยังคงรักษาไว้ซึ ่ง

ธรรมชาติขนบธรรมเนียมชนเผ่าชาติพันธุ์และประเพณีที่ดีงามของตนไว้เพื่อให้เกิดการสร้าง

รายได้ในลักษณะเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนำมาซึ่งผลต่อเศรษฐกิจและ

การขยายตัวของGDPของจังหวัด
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย64000

    โทรศัพท์055-019-611โทรสาร055-019-611

 ประชากร 602,683คน(ชาย293,955หญิง308,728คน)

 พื้นที่  6,596,092ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน9อำเภอ)

 รายได้  631,894,203.15บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 189,376,547.21บาท

คณะผู้บริหาร 

 1. ดร.พรรณสิริกุลนาถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

 2.นายมงคลศรีอ่อน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

 3.นายรุ่งโรจน์ศรีสุทธิรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 27 คน

 หญิง 3 คน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยมีค่านิยมหลักในการบริหารงานคือ“เป็นองค์กร		

ยุคใหม่	เต็มใจบริการ	ทำงานเพื่อประชาชน	เน้นผลงานคุณภาพ”ซึ ่งจากค่านิยมดังกล่าว

อบจ.สุโขทัยได้ตระหนักถึงความจำเป็นของการมีพลังเครือข่ายเข้ามาร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน

พัฒนาในด้านต่างๆและนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเป็นแนวคิดท้องถิ่นจัดการตนเอง

ทั้งนี้แนวคิด“ท้องถิ่นจัดการตนเอง”เริ่มจากการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เข้มแข็ง

โดยอบจ.สุโขทัยใช้กระบวนการPERFECTซึ ่งประกอบไปด้วยPersonnel,Excellent,

Ready,Forces,Earnest,Complete,Traditionเป็นเครื่องมือนำทางขั้นต่อมาคือการสร้าง

เครือข่ายอันประกอบด้วยสามพี่น้องท้องถิ ่นสุโขทัยได้แก่อบจ.เทศบาลอบต.ตลอดจน

ภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคประชาชนอาทิเช่นกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนกลุ่มผู้ใช้น้ำ

กลุ่มบุคลากรวัดชมรมครูกลุ่มเกษตรกรฯลฯและภาควิชาการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมใน

การดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ท้องถิ ่นและที ่สำคัญคือการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลโดยมีเป้าหมายคือการนำไปสู ่

กระบวนการท้องถิ่นจัดการตนเองและเมื่อเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นการพัฒนา

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนส่งผลต่อการต่อยอดกระบวนการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นตามลำดับดังแผนภาพ

ต่อไปนี้

สำหรับชมรมสามพี่น้องท้องถิ่นไทยจ.สุโขทัยถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน

การดำเนินงานต่างๆทั้งนี้อบจ.สุโขทัยได้ใช้หลักการพัฒนานำการเมืองจึงสามารถรวมตัวองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดทั้งหมดซึ่งประกอบด้วย1อบจ.20เทศบาลและ70อบต.

รวมเป็น91องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมรังสรรค์งานพัฒนาต่างๆในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

และเกิดเป็นกิจกรรมต่างๆอาทิ

 = การจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 = การจัดงานวันท้องถิ่นไทยจ.สุโขทัยซึ่งมีการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงาน

นวัตกรรมต่างๆระหว่างท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัยซึ่งนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนา

ด้านต่างๆ

 = การแข่งขันกีฬากระชับมิตรสิงห์เหนือเสือใต้ระหว่างท้องถิ่นโซนเหนือกับโซนใต้

ในจังหวัดเพื่อผูกมิตรไมตรีกัน
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สำหรับ เครือข่ายและการดำเนินงาน ที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ด้านการ  

เสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ 

เครือข่ายการเสริมสร้างค่านิยมการท่องเที่ยวสุโขทัย  
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน : อบจ.ชวนเที่ยว โดย อบจ.สุโขทัย 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยเล็งเห็นความเป็นอัตลักษณ์เป็นตัวตนที่โดดเด่นของ

จังหวัดสุโขทัยจึงได้จัดทำโครงการ“การเสริมสร้างค่านิยมการท่องเที่ยวสุโขทัยเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน:อบจ.ชวนเที่ยวโดยอบจ.สุโขทัย”ร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอันประกอบ

ไปด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย90แห่ง(ชมรมสามพี่น้องท้องถิ่นไทย

จ.สุโขทัย),การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.),สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา,ตำรวจ/

อาสาสมัครตำรวจบ้าน,สมาคมการท่องเที ่ยวสุโขทัยและสถาบันการศึกษาต่างๆในจังหวัด

มาร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในจังหวัดผ่านโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆอาทิ

เช่นส่งเสริมการดำเนินโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเส้นทางที่เข้าสู ่แหล่ง

ท่องเที่ยวทั้งทางน้ำและทางบกการฟื้นฟูกิจกรรมการท่องเที่ยวเช่นงานวันพ่อขุนรามคำแหง

มหาราชงานวันวิสาขบูชาโลกงานสักการะพระมหาธรรมราชาลิไทจัดปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัด

สุโขทัยปรับปรุงสถานีขนส่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวประชาคมอาเซียนการติดตั้งกล้องวงจรปิด

CCTVเพื่อสร้างความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวฯลฯนอกจากนี้ยังมีการสร้างกิจกรรมส่งเสริม

การท่องเที่ยวที่เน้นเอกลักษณ์จังหวัดสุโขทัยเช่นโครงการเที่ยวริมคลองท่องแม่รำพันตลาด

โบราณมหกรรมวันพิชิตยอดเขาหลวงโครงการเมืองสุขภาพดีบนวิถีไทยฯลฯเพื ่อพัฒนา

ศักยภาพสร้างค่านิยมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวสุโขทัยให้เห็นคุณค่าและความ

สำคัญของการท่องเที่ยวสร้าง”รอยยิ้ม”และเป็น”เจ้าบ้านที่ดี”ให้แก่นักท่องเที่ยวอันจะส่งผลให้

เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตลอดไป

ทั้งนี้ในส่วนของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้นอบจ.สุโขทัยเน้นไปที่การจัดการ

ศึกษาด้านการท่องเที่ยวแก่นักเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นซึ่งถือเป็นต้นกล้าทางความคิดให้มีความรู้

ความเข้าใจในเรื ่องการท่องเที ่ยวโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยได้สานต่อนโยบาย

ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีการจัดตั้งศูนย์การ

เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวพร้อมจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวท้องถิ่นสุโขทัยโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนการท่องเที่ยวให้แก่เยาวชนในสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจำนวน28โรงเรียนการจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวสำหรับเยาวชนจังหวัด

สุโขทัยจะสามารถสร้างเยาวชนซึ่งเป็นผลผลิตของศูนย์ฯให้เติบโตอย่างมีจิตสำนึกที่รักและ

หวงแหนในประเพณีวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดสุโขทัยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

เปิดรับกระแสการท่องเที่ยวให้ดำเนินไปอย่างยั่งยืนโดยไม่ทำลายตัวตนและความเป็นอัตลักษณ์ตน

เยาวชนในท้องถิ ่นสุโขทัยจะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่ออุตสาหกรรมท่องเที ่ยวของไทยต่อไป

ในอนาคต

โดยรวมแล้วการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวจะประกอบไปด้วยกิจกรรม3กิจกรรม

สำคัญได้แก่

1.  การสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยอย่างมีส่วนร่วมซึ่งประกอบไปด้วย

 = พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพครบทั้ง9อำเภอ

แบ่งเป็นท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เชิงศิลปกรรมเชิงธรรมชาติวิถีชีวิตชุมชน

ท่องเที่ยวเทศกาลและงานประเพณีเป็นต้น

 = พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในทุกกิจกรรม

 = ส่งเสริมศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวอย่างครอบคลุมอาทิจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้

ภูมิปัญญา9อำเภอ,จัดตั้งหมู่บ้านอัตลักษณ์9หมู่บ้าน,ส่งเสริมการผลิตสินค้า

และบริการคุณภาพ9อำเภอ,อบรมผู้ประกอบการเพื่อการบริการที่ดีและพัฒนา

และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน/บริการขนส่งสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นต้น

2.  การชวนคนมาเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วย

 = อบจ.สุโขทัยสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยว

 -คนพิการและผู้สูงอายุจำนวน500คนไปเที่ยว1กิจกรรม

 -เยาวชนมาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์

 -จัดประกวดให้เยาวชนสื่อสารเรื่องภูมิปัญญาและหมู่บ้านอัตลักษณ์ในอำเภอ

ของตนและเล่าประวัติพ่อขุนรามคำแหงให้แก่นักท่องเที่ยวได้

 = เครือข่ายจัดประสบการณ์ท่องเที่ยว

 -เครือข่ายท้องถิ่นจำนวน90แห่งจัดประสบการณ์ให้ประชาชนมาท่องเที่ยว

ไม่น้อยกว่ากลุ่มละ200คนจำนวน2กิจกรรม/ปี

 -ภาคีเครือข่ายนำบุคลากรมาท่องเที ่ยวอาทิกลุ ่มสตรีกลุ ่มเกษตรกลุ ่ม

ภูมิปัญญาไม่น้อยกว่า2กิจกรรม/ปี
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 = คนสุโขทัยร่วมกิจกรรมในอำเภอตนเองและมาเที่ยวต่างอำเภอ

 - อย่างน้อย1กิจกรรมโดยมีประชาชนที่ได้ท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ20

ของจำนวนประชากรทั้งหมดและเพิ่มขึ้นทุกปี

3.  การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วย

 = ชาวสุโขทัยสามารถอธิบายให้ข้อมูลและเชิญชวนให้เกิดการท่องเที่ยวจังหวัด

สุโขทัยในวิถีชีวิตประจำวันอันนำไปสู่ค่านิยมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ ้นเองตาม

ธรรมชาติด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจหรือกล่าวได้ว่าเกิดการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนสร้างรอยยิ้มให้คนอื่นๆ

 = มีกระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้วยความตระหนักในคุณค่าและภาคภูมิใจ

ในมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง

สำหรับการดำเนินการก้าวต่อไปอบจ.สุโขทัยได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

(ททท.)ขยายผลการเสริมสร้างค่านิยมการท่องเที่ยวสุโขทัยโดยมีการขยายตลาดการท่องเที่ยว

ในระดับประเทศอีกทั้งยังมีการทำข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยกับ

ต่างประเทศเช่นญี่ปุ่นและจีนเป็นต้น

เครือข่ายการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรวัด เพื่อพัฒนาสุโขทัยเมืองร่มเย็น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยได้ให้ความสำคัญกับบุคคลที่ทำหน้าที่มัคนายกและ

นายป่าช้าตลอดจนการสร้างมาตรฐานศาสนพิธีของวัดในจังหวัดสุโขทัยจึงได้จัดให้มีการอบรม

บุคลากรวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้ด้านขั้นตอนศาสนาพิธีการนำสวดที่ถูกต้องพร้อมความ

หมายที่ถูกต้องการดูแลสุขภาพและความสะอาดการเสริมสร้างบุคลิกภาพการแต่งกายและ

สุขลักษณะการทำงานตลอดจนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และบรรยากาศในวัดให้ร่มเย็นโดยการ

สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

วัฒนธรรมจังหวัดสำนักพุทธศาสนาโรงพยาบาลสุโขทัยสถานศึกษาฯลฯเข้ามาร่วมเป็น

เครือข่ายดำเนินการในโครงการทั้งนี้ด้วยเล็งเห็นว่าบุคลากรวัดนับเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าและ

บทบาทสำคัญในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาการดำเนินงานด้านศาสนาพิธีวัฒนธรรมและ

ประเพณีของท้องถิ่นต่างๆนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมประกวดบุคลากรวัดดีเด่นเพื่อกระตุ้น

ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรวัดเพื่อพัฒนาสุโขทัยเมืองร่มเย็นแบ่งเป็น3กิจกรรม

หลักดังนี้

 1.การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรวัดทั้งในด้านสุขภาพและบุคลิกภาพด้านการประกอบ

ศาสนพิธีและสืบสานพระพุทธศาสนาตลอดจนด้านการปฏิบัติตนและการดำเนินชีวิต

ตามแนววิถีพุทธ

 2.การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจของสงฆ์และวัดอาทิการส่งเสริมสุขภาพพระ

และถวายรับใช้ภารกิจสงฆ์,การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ในการประกอบศาสนพิธี

และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์คุม้ค่า,การดแูลรักษาสภาพวัดฌาปณสถานภมิูทัศน์ในวัด

 3.การส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธจริยธรรมชุมชนและการมีส่วนร่วมพัฒนาวัดและ

ชุมชนท้องถิ่นซึ ่งประกอบไปด้วย1)การส่งเสริมกิจกรรมตามแนววิถีพุทธและ

วัฒนธรรมชาวพุทธ2)การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบ

เรียบร้อยของวัดและชุมชนและ3)การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมศาสนพิธีวัฒนธรรม

ประเพณีต่างๆของชุมชน

ทั้งนี้จากการดำเนินงานในโครงการของเครือข่ายที่ผ่านมานั้นได้ก่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ในหลายๆด้านอาทิ

 = ด้านคุณภาพชีวิต:พระสงฆ์และบุคลากรวัดมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการดูแลสุขภาพ

 -บุคลากรวัดได้แก่ศาสนพิธีกรกับนายป่าช้า(สัปเหร่อ)ของจังหวัดสุโขทัย

จำนวน990คน(330วัดๆละ3คน)

 -มัคนายกดีเด่นจำนวน9คน

 -นายป่าช้าดีเด่นจำนวน9คน

 -เจ้าคณะอำเภอ9รูป

 = ด้านสังคม:มีความเอื ้ออาทรการแบ่งปันคุณธรรมจริยธรรมอยู ่เย็นเป็นสุข

เรียบง่ายตามวิถีพุทธเยาวชนในสถานศึกษาเข้าวัดทุกคนประชาชนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาวัดเพิ่มขึ้น

 = ด้านสิ ่งแวดล้อม:ตระหนักรู ้ถึงคุณค่าสิ ่งแวดล้อมชุมชนสเกิดความหวงแหน

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการให้อยู่ในสภาพดีเพื่อประโยชน์แก่คนทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต



รางวัลพระปกเกล้า’ 57 

276

รางวัลพระปกเกล้า’ 57 

277

 = ด้านเศรษฐกิจ:สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง

สำหรับการต่อยอดหรือทิศทางการดำเนินงานของเครือข่ายในอนาคตนั้นอบจ.สุโขทัย

จะขยายโครงการวัดร่มเย็นและพัฒนาวัดให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดสุโขทัยมีการขยายเครือข่าย

จิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการพัฒนาเช่นกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมมูลนิธิกู ้ภัยและมุ่งสร้าง

มัคนายกน้อยให้เกิดขึ้น

เครือข่ายส่งเสริมอาชีพ เกษตรกรมีสุข : ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว 

อาชีพของชาวจังหวัดสุโขทัยร้อยละ75เป็นเกษตรกรพื้นที่จังหวัดกว่าร้อยละ50เป็น

พื้นที่ทางการเกษตรและจากการทำประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้

ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรดังที่ได้ทราบหลักศิราจาลึกได้บันทึกไว้ว่า“สุโขทัยนี้ดีในน้ำมีปลา

ในนามีข้าว”ทั้งนี้เมืองสุโขทัยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีและ

อาชีพหลักของชาวสุโขทัยคือเกษตรกรพื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตรและเป็นพื้นที่ลุ่มมีปลาชุกชุม

โดยเฉพาะฤดูน้ำหลากอบจ.สุโขทัยจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรมีสุข:ในน้ำ

มีปลาในนามีข้าวโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน

สถาบันการศึกษากลุ่มเกษตรกรหลายภาคส่วนร่วมดำเนินงานอบรมวิจัยพันธ์ข้าวเพาะพันธุ์

ปลาจัดหาลูกปลาตลอดจนสร้างตลาดกลางปลาให้เป็นที่ซื้อชายปลาที่ราคาเป็นธรรมสร้างอาชีพ

และรายได้แก่ชาวสุโขทัย

ทั้งนี้ผลงานที่เป็นรูปธรรมจากการดำเนินงานของเครือข่ายดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้

เป็น3ประเด็นสำคัญดังนี้

 1.  กลุ่มเลี้ยงปลา อำเภอกงไกรลาศ –เดิทพื้นที่ตำบลดงเดือยอ.กงไกรลาศเป็นพื้นที่

ต่ำน้ำมักจะท่วมคนในพื้นที่จะมีความถนัดในการหาปลาเนื่องจากปลาชุกชุมดังนั้น

เมื ่อได้รับพันธุ ์ปลาหมอจากโครงการไปทางกลุ ่มก็ได้ไปขยายพันธุ ์เพาะแม่พันธุ ์

ปลาหมอโดยแม่พันธุ์ปลาหมอ1ตัวสามารถให้ลูกปลาได้ถึง6,000ตัวซึ่งการเลี้ยง

ลูกปลาประมาณเดือนเศษสามารถขายลูกปลาหมอได้ตัวละ2บาทแต่ถ้าเลี ้ยง

ประมาณ4-5เดือนจะขายได้กิโลกรัมละ100บาท(ปลาประมาณ7ตัว/กิโลกรัม)

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาทางกลุ่มได้เริ่มขายปลาดังกล่าวได้แล้วและปัจจุบันมีผู้มาติดต่อ

รับซื้อถึงบ่อและเครือข่ายมีการได้ขยายบ่อปลาเพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมทั้ง9อำเภอ

ตลอดจนเป็นศูนย์ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงปลาและจะจัดให้มีตลาดกลางปลาต่อไป

 2.  กลุ ่มว ิสาหกิจผลิตข้าวบ้านวังนางด่าง-ปีพ.ศ.2554สมเด็จพระเทพฯได้

พระราชทานเครื ่องสีข้าวให้แก่กลุ ่มผลิตข้าวบ้านวังนางด่างดังนั ้นอบจ.สุโขทัย

ร่วมกับเครือข่ายฯอันได้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดฯและสำนักงานพัฒนาที่ดิน

ดำเนินการต่อยอดให้เกิดผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพจึงได้จัดอบรมและศึกษาดูงาน

เกี่ยวกับการปลูกข้าวปลูกผักปลอดสารพิษพร้อมมอบเมล็ดข้าวพันธุ์หอมนิลให้แก่

กลุ่มวิสาหกิจดังกล่าวซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาปัจจุบันทางกลุ่มได้ผลผลิต

มากขึ้นและสามารถจำหน่ายสร้างรายได้เพิ่มขึ้นครัวเรือนละ5,000-8,000บาท

 3.  ศูนย์เรียนรู้การปลูกข้าว - เพื่อเป็นการแก้ปัญหาราคาข้าวและข้าวขายไม่ออกทำให้

ชาวนามีรายได้ลดลงจากปัญหาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยร่วมกับ

ชมรมสามพี่น้องท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอนดำเนินโครงการ

ฝึกอบรมให้ความรู ้ส่งเสริมการปลูกการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ ์ดีเพื ่อสร้างความรู ้

ความเข้าใจเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่พร้อมทั้งมอบเมล็ดข้าวให้แก่

เกษตรกร2ตำบลคือตำบลวังไม้ขอนและตำบลวังพิณพาทย์ซึ่งเมื่อได้พันธุ์ข้าวที่มี

คุณภาพมาตรฐานซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้เพิ่มเป็นศูนย์เรียนรู้

การปลูกข้าวให้กับพื้นที ่ใกล้เคียงและในอนาคตชมรมสามพี่น้องท้องถิ่นมีแผน

ดำเนินงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรทั้งจังหวัดโดยจัดอบรมให้

ความรู้และพัฒนาประสบการณ์ปีละ6รุ่นครอบคลุมทั้ง9อำเภอตลอดจนศึกษา

วิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ความรู้การปรับปรุงดินประสานงานกลุ่มรับซื้อข้าวอย่างต่อเนื่อง

ขยายศูนย์เรียนรู้การปลูกข้าวเพื่อศึกษาทดลองเพาะเมล็ดพันธุ์
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 เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น40000

    โทรศัพท์043-221-667โทรสาร043-221-667

 ประชากร 111,707คน(ชาย52,866คนหญิง58,841คน)

 พื้นที่  46ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน93ชุมชน)

 รายได้  678,749,799.10บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 691,511,722.97บาท

คณะผู้บริหาร 

 1. นายธีระศักดิ์ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

 2.นายเรืองชัยตราชู ประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่น

 3.นายสุภัฐวิทย์ธารชัย ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 18 คน

 หญิง 6 คน

เทศบาลนครขอนแก่นมีการบริหารงานที่พัฒนามาจาก“การส่งเสริมการมีส่วนร่วม”และ

มีการพัฒนาและต่อยอดการทำงานอยู่เสมอมาอีกทั้งแสวงหาความร่วมมือในการทำงานจากภาครัฐ

เอกชนและภาคประชาสังคมจนเกิดเป็นเครือข่ายการที่มีศักยภาพในการทำงานและสร้างความ

รู้สึกในการเป็นเจ้าของโครงการร่วมกันและได้ปรับบทบาทของเทศบาลในการเป็นผู้ประสานและ

ส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายเป็นผู้นำสามารถตัดสินใจและดำเนินโครงการร่วมกัน

เสมือนเพื่อนร่วมงานเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนเป็นสำคัญตามวิสัยทัศน์ที ่ว่า

“พัฒนาเมืองสู ่สากล	สร้างสังคมแห่งความสุข”ร่วมกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ

เสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรต่อไป

การดำเนินงานแบบเครือข่ายของเทศบาลนครขอนแก่นมุ่งการสร้างจิตสำนึกของเครือข่าย

ให้กลายเป็นเจ้าของเทศบาลร่วมกันอีกทั้งเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานของบุคลากรของเทศบาลว่า

ความสำเร็จของงานมิใช่ผลงานของตนเพียงผู้เดียวแต่เป็นความสำเร็จของภาคีเครือข่ายที่ดำเนิน

งานร่วมกันอันเป็นการหลอมให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ขององค์กรแก้ไขปัญหาได้สมบูรณ์แบบและ

สะดวกขึ้นอีกทั้งยังเป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่งที่เรียกว่า“องค์กรสมสมัยหรือSmartขึ้น”นั่นเอง

สำหรับ เครือข่ายและการดำเนินงาน ที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ด้านการ  

เสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ของ เทศบาลนครขอนแก่น ได้แก่ 

เครือข่ายโครงการฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน  
ชายขอบในสังคมเมือง 

ในปีพ.ศ.2554สถานการณ์เด็กเยาวชนหลุดจากระบบการศึกษาภาคปกติมาอยู่นอกระบบ

มากขึ้นจนเป็นปัญหาระดับชาติสำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่นได้ตระหนักถึงปัญหา

ดังกล่าวและพยายามหาวิธีแก้ไขโดยการวางแผนและออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเข้าถึง

เข้าใจและจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเด็กเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรูแ้ละคณุภาพเยาวชน(สสค.)และได้ดำเนินงาน

ภายใต้โครงการพลิกฟื้นพลังหนุ่มสาวสู่ก้าวย่างใหม่วัยสะออนนครขอนแก่นในปี2554-2555ก่อน

จะพัฒนาต่อยอดโครงการฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง

ตั้งแต่ปี2555ถึงปัจจุบันโดยในปีพ.ศ.2557มีเป้าหมายที่จะฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมืองจำนวน300คนจากกลุม่เป้าหมาย3,000คนและดำเนินงาน

ภายใต้กระบวนการ“5C กลยุทธ์พิชิตใจเด็กชายขอบ ผ่านการเรียนรู้นอกกรอบ”ดังนี้
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1.  Core person: หากลุ ่มคนที่ใช่และสร้างเครือข่ายคนที่ชอบเทศบาลได้ประชุม

วางแผนเพื่อค้นหาทีมงานเครือข่ายที่จะเข้าร่วมในการยกระดับและพัฒนาเด็กชายขอบซึ่งประกอบ

ด้วยบุคลากรจากเทศบาลโรงเรียนสาธารณสุขตำรวจการศึกษานอกโรงเรียนวัดผู้นำชุมชน

และผู้ปกครองและมุ่งค้นหาแกนนำเพื่อพิชิตใจ“หัวโจกแกนนำชุมชนผู้ปกครอง”และสร้าง

ความไว้วางใจและสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นโดยการพูดคุยทำความเข้าใจชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และ

แนวทางการดำเนินงานโครงการเพื่อให้เยาวชนทราบเป้าหมายและวัตถุประสงค์จากนั้นจัดการ

ประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานกำหนดเป้าหมายและวิธีการทำงานร่วมกัน

2.  Connect:ติดต่อ เกาะเกี ่ยว เชื ่อมสัมพันธ์เชิงลึกโดยการประชุมทีมงานระดับ

ผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำเสนอแผนงานกับผู้บริหารเทศบาลเชื่อมโยงผู้นำชุมชนแกนนำชาวบ้านแกนนำ

เยาวชนรวมถึงคนทำงานเยาวชนในพื ้นที ่และเจ ้าหน้าที ่ เทศบาลลงพื ้นที ่จุดเส ี ่ยงตาม

แหล่งเสื่อมโทรมในเมืองเพื่อเจาะกลุ่มเด็กกลุ่มเป้าหมายและชักชวนเข้าร่วมโครงการและเข้าร่วม

กิจกรรมสันทนาการนอกจากนี้ยังได้สร้างความร่วมมือและรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่าย

ด้านเด็กเยาวชนและนำข้อเสนอในเวทีร่วมสู่การปฏิบัติรวมถึงหล่อหลอมความสัมพันธ์กลุ่ม

เด็กเยาวชนทัศนศึกษาดูงานและเล่นกีฬาร่วมกัน

3.  Control:  ควบคุม กำหนดทิศทางทีมงานระดับเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานด้วยจิตใจ

มีทัศนคติและแนวคิดการทำงานเป็นทีม(Teamwork)และมีทักษะในการทำงานกับเยาวชน

4.  Continue: ติดตาม ต่อเนื่อง ยืดเยื้อ เทศบาลและเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับ

กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องทุกวันสังเกตพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลเสริมจุดแข็ง-ลดจุดอ่อน

ดูแลชีวิตความเป็นอยู่เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ได้รับการศึกษาและการประกอบอาชีพใช้กิจกรรม

สร้างสรรค์ดึงเด็กเยาวชนหนีกิจกรรมเสี่ยง

5.  Complete: บรรลุความสำเร็จทีมงานเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติเป็นทีมงานที่เข้มแข็ง

ผู้บังคับบัญชา-ผู้บริหารเข้าใจเห็นประโยชน์ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เด็กและเยาวชนได้รับการ

พัฒนาเช่นคุณภาพชีว ิตการศึกษาการประกอบอาชีพฯลฯผู ้นำชุมชนแกนนำชาวบ้าน

ผู้ปกครองรวมถึงคนทำงานเยาวชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมและแสดงบทบาทในการดูแลเด็ก

เยาวชนในชุมชนภาคีเครือข่ายเกิดแนวร่วมความร่วมมือกันในการปกป้องฟื้นฟูดูแลและส่งเสริม

พัฒนาการเด็กเยาวชนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเป็นนโยบายหลัก

ด้วยแนวคิด5Cก่อให้เกิดนวัตกรรมเด่นด้านกระบวนการเข้าถึงกลุ่มเด็กเช่นวงกิน

เนื้อย่างเกาหลีเป็นต้นในขณะเดียวกันการทำงานร่วมกันต่อเนื่องของคณะทำงานทำให้เกิดความ

ร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนกลุ่มเด็กเยาวชนและประชาชนโดยทำงานร่วมกัน

เป็นเครือข่ายฯภายใต้ชื ่อ“เครือข่ายคนทำงานด้านเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง”เป็น

เครือข่ายโครงการฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมืองโดยใช้

กิจกรรมที่หลากหลายสำหรับพัฒนาเด็กเยาวชนที่หลงผิดให้คิดได้และหันกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่

ให้มีการศึกษามีอาชีพไม่ก่อปัญหาสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมือง

ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัยอย่างปลอดภัยโดยเน้นสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นระหว่างแก๊งค์

ต่างๆในเมืองขอนแก่นด้วยการดึงหัวหน้าแก๊งค์หรือผู้นำกลุ่มต่างๆมาจับมือกันและร่วมมือกัน

ในการทำงานเป็นเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาวัยรุ่นในกลุ่มพวกเขากันเองโดยผ่านการจัดกิจกรรมอย่าง

หลากหลายด้านจนสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและพลิกฟื้นพลังชีวิตด้านบวกที่หายไปให้กลับคืน

มาเป็นพลังใหม่ที่สร้างสรรค์

การดำเนินงานมีกลุ่มเครือข่ายหลายกลุ่มร่วมดำเนินโครงการและมีภารกิจหน้าที่รับ

ผิดชอบดังนี้

 = กลุ ่มมังกรดำกลุ ่มโลงแตกกลุ ่มสามเหลี ่ยมกลุ ่มตลาดสดกลุ ่มเติ ๊กมิตรภาพ-

เทพารักษ์รับผิดชอบการประสานรวบรวมและดึงใจเด็กเยาวชนเข้าร่วมโครงการ

 = สมาคมไทสิกขามูลนิธิช่วยเหลือเด็กให้การสนับสนุนบุคลากรวิทยากรองค์ความรู้

สถานที่ในการสงเคราะห์เด็กพิเศษ

 = การศึกษานอกโรงเรียนรับผิดชอบเรื่องการให้วุฒิการศึกษาผ่านหลักสูตรพิเศษและ

สนับสนุนบุคลากรและข้อมูลความรู้ทางวิชาการและส่งเสริมโครงการพิเศษด้านอาชีพ

แก่เด็กเยาวชน

 = สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.)มูลนิธิช่วยเหลือ

เด็กจังหวัดขอนแก่นมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กกรุงเทพฯสมาคมไทสิกขาเครือข่ายเพื่อ

แผ่นดินและสันติภาพ(แตร์เดซอม)กศน.อำเภอเมืองขอนแก่นสถานีตำรวจภูธร

อำเภอเมืองขอนแก่นโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบัน

พัฒนาฝีมือแรงงานเขต6ศูนย์ฝึกอบรมเด็กเยาวชนเขต4สำนักพัฒนาสมรรถนะครู

และบุคลากรอาชีวศึกษาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเขต6และ

คณะทำงานเครือข่ายภาคประชาชนรับผิดชอบในการจัดการองค์ความรู้และหลักสูตร

การศึกษาฝึกอบรม
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นอกเหนือจากเครือข่ายภายนอกแล้วในเทศบาลเองได้มีการบูรณการการทำงานของแต่ละ

ฝ่ายดังนี้

 = สำนักการศึกษาทำหน้าที่เป็นกลไกประสานงานเครือข่ายฯบุคลากรเจ้าหน้าที่ทำงาน

ร่วมกับเครือข่ายองค์ความรู้และจัดหลักสูตรพิเศษร่วมกับกศน.

 = สำนักสวัสดิการสังคมทำหน้าที่ฝึกอาชีพด้านวิชาช่างก่อสร้างและเปิดโอกาสให้เยาวชน

กลุ่มนี้รับสร้างซ่อมบ้านผู้ยากไร้เพื่อให้ตนมีคุณค่าและสร้างรายได้จำนวน80หลัง

นอกจากนี้ยังสนับสนุนโครงการร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์

 = สำนักการสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อมจัดทำโครงการสวนเกษตรอินทรีย์เพื ่อให้

เยาวชนสามารถใช้พื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกพืชเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง

 = ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ทำหน้าที่พิสูจน์สถานะบุคคลเด็กเร่ร่อน

 = ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานในพื้นที่และประสานงานทั่วไป

ความสำเร็จของการดำเนินโครงการจะเห็นได้จากโครงการนี้สามารถเยาวชนที่อาจจะ

พัฒนาตนกลายไปเป็นมิจฉาชีพและผู้ร้ายได้ถึงร้อยละ70และมีเยาวชนกลับสู่ระบบการศึกษา

150คนเข้าสู่ระบบการทำงาน91คนคืนสถานะบุคคลให้กับเด็กเร่ร่อน1คนและร่วมเป็นอาสา

จราจรหน่วยเทศกิจเทศบาลนครขอนแก่นจำนวน9คน

เครือข่ายโครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ  
(Khon kaen : Low Carbon City) 

เทศบาลนครขอนแก่นเป็นองค์กรที่ให้ความใส่ใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีกิจกรรมใน

ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องด้วยการส่งเสริมให้มีการลดปริมาณขยะตั้งแต่ครัว

เรือนการจัดการน้ำเสียของเมืองด้วยการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ทั้งเมือง

การเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศเหตุรำคาญการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกด้วยการนำน้ำมัน

ทอดซ้ำมาผลิตไบโอดีเซลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายขอนแก่นเมืองในสวนการพัฒนา

หลักสูตรท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนอกจากนี้ยังได้ใช้การสร้างการมีส่วนร่วมด้วยการ

กระจายอำนาจลงสู่ชุมชนในการเข้ามามีบทบาทในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้านการรักษาความ

สะอาดเมืองและการจัดการขยะมูลฝอยด้วยตนเองรวมทั้งมีการศึกษาแผนแม่บทระบบขนส่ง

มวลชน(BRT)เพื่อเตรียมรองรับการเติบโตของเมืองและลดปัญหามลพิษจากการใช้ยานพาหนะ

ให้น้อยลง

ดังนั้นเทศบาลนครขอนแก่นจึงได้สนับสนุนให้มีนโยบายการพัฒนาเมืองขอนแก่นไปสู่

เมืองคาร์บอนต่ำภายใต้ชื่อโครงการ“คนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ”เพื่อให้เครือข่ายทุกภาคส่วนทั้ง

ในองค์กรเทศบาลโรงเรียนในสังกัดชุมชนในเขตเทศบาลตลอดทั้งองค์กรอื่นๆได้เข้ามามีส่วน

ร่วมในลดคาร์บอนลดมลพิษทำให้เมืองขอนแก่นมีอากาศที่บริสุทธิ์น่าอยู่อาศัยประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีเข้าใจถึงปัญหาเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลก

ร้อนจึงได้ร่วมกับเครือข่ายกำหนดแนวทางขับเคลื่อนเป็น4ยุทธศาสตร์ได้แก่ยุทธศาสตร์สังคม

แห้งต้นไม้ยุทธศาสตร์สังคมไร้มลพิษยุทธศาสตร์สังคมพิชิตพลังงานและยุทธศาสตร์สังคม

คนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียวและในปี2556ทุกยุทธศาสตร์ได้เริ่มมีการขับเคลื่อนไปพร้อมกัน

 1. ยทุธศาสตรส์งัคมแหง่ตน้ไม ้ภายใต ้“โครงการปลกูตน้ไมใ้นหวัใจคน”  

 เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมดูแลพื้นที่สีเขียวช่วยลด

ภาวะโลกร ้อนปลูกฝ ังให ้ เก ิดจ ิตสำน ึกร ักต ้นไม ้หวงแหนป ่าไม ้และเห ็นคุณค ่าของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการส่งเสริมให้ความรู้ทางวิชาการและการฝึกปฏิบัติจริง

ในพื้นที่เรือนเพาะชำของเทศบาลรวมถึงส่งเสริมให้มีการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านต้นไม้เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวและการอนุรักษ์ต้นไม้ในเขตเทศบาลให้คงอยู่อย่างยั่งยืนอีกทั้ง

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองการดูแลความสวยงามของเมืองให้เป็น

เมืองที่น่าอยู่ร่มรื่นสวยงามเป็นการสร้างสังคมแห่งต้นไม้สังคมแห่งพื้นที่สีเขียวเพื่อให้นคร

ขอนแก่นเป็นมหานครสีเขียวอย่างแท้จริงโดยมีกิจกรรมหลัก2กิจกรรมคือกิจกรรมเรียนรู้

พันธุ์ไม้และกิจกรรมจัดทำแผนที่ต้นไม้

 ภาคีเครือข่ายประกอบด้วย1)ขุนพลสีเขียวซึ ่งมาจากภาคประชาชนมีจิตอาสา

ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม2)นักสำรวจต้นไม้ซึ่งเป็นนักเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง11โรงเรียน

3)สำนักจัดการป่าไม้ที่7จังหวัดขอนแก่นที่ให้การสนับสนุนวิชาการด้านการสำรวจต้นไม้วิธีการ

วัดต้นไม้และ4)เทศบาลนครขอนแก่นซึ่งเป็นพี่เลี้ยงให้กับเครือข่ายในการดำเนินงานสนับสนุน

ด้านวิชาการ

 ทั้งนี้ผลสำเร็จของการดำเนินงานสามารถสำรวจต้นไม้สำรวจได้จำนวน6,627ต้นณ

ปัจจุบันนำมาคำนวณปริมาณคาร์บอนที่ต้นไม้กักเก็บไว้แต่ละต้นจำนวน2,895ต้นปริมาณ

คาร์บอนที่ต้นไม้กักเก็บไว้1,424,603.72กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าส่วนที่เหลืออยู่ใน

ระหว่างการประมวลและจัดทำแผนที่ต้นไม้นอกจากนี้ในเชิงคุณภาพเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
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ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมดูแลพื้นที่สีเขียวช่วยลดภาวะโลกร้อนปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกรักต้นไม้

หวงแหนป่าไม้และเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 2. ยุทธศาสตร์สังคมไร้มลพิษ  

 มุ ่งปรับเปลี ่ยนพฤติกรมคนในองค์กรในการสร้างขยะและมีส่วนร่วมในการลด

คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดการเกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

การดำเนินงานจะดำเนินงานภายใต้โครงการนครขอนแก่นองค์กรปลอดขยะ(ZeroWaste

Office)และกลุ่มโครงการลดปริมาณขยะซึ่งประกอบด้วยหลายโครงการดังนี้โครงการวัดชุมชน

ร่วมใจลดขยะต้นทางโครงการถังข้าวหมูฟื ้นฟูชีวิตโครงการจัดการขยะอันตรายโครงการ

เครือข่ายผู้คัดแยกขยะและโครงการกล่องคอนกรีตหมักปุ๋ยแบบฝังกลบประยุกต์

 ภาคีเครือข่ายประกอบด้วยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการวัดจำนวน3แห่งร้านอาหาร

30แห่งตลาด5แห่งเครือข่ายผลิตสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดขอนแก่นสำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่10โรงพยาบาล

ขอนแก่นจิตเวชราชนครินทร์ศูนย์อนามัยแม่และเด็กที่6โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นห้างหุ ้นส่วนจำกัดโรงงานทออวนเดชาพาณิชและเทศบาลนคร

ขอนแก่นเป็นพี่เลี้ยงให้กับเครือข่ายในการดำเนินงานสนับสนุนด้านวิชาการและอุปกรณ์ต่างๆ

 ผลสำเร็จคือมีการคัดแยกขยะออกมาใช้ประโยชน์หรือออกจากระบบก่อนนำไปกำจัด

จำนวน652,186.2กิโลกรัมและปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากการนำขยะไปใช้ประโยชน์

หรือออกจากระบบก่อนนำไปกำจัดจำนวน916,299.44kgCO2eและหน่วยงานทั้งองค์กรภาค

รัฐเอกชนมีส่วนร่วมในการลดคัดแยกขยะ

 3. ยุทธศาสตร์สังคมพิชิตพลังงาน  

 มุ่งเน้นการใช้พลังงานโดยใช้มาตรการประหยัดพลังงานโดยมีกิจกรรมการลดการใช้

4กิจกรรมคือศูนย์บริการยานพาหนะส่วนกลางโครงการCarPoolห้องประชุมสีเขียวและ

ศึกษาดูงานด้านอาคารประหยัดพลังงานโดยเริ่มในหน่วยงานสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นก่อน

แล้วค่อยขยายผลไปยังชุมชน

 ภาคีเครือข่ายประกอบด้วยสำนักและกองต่างๆของเทศบาลและโรงเรียนโดย

ผลสำเร็จทำให้ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากเดิม30,792เหลือคือ23,043ลิตรไปคำนวณ

หาปริมาณคาร์บอนที่ลดลงได้เท่ากับ60,514.56kgCO2eนอกจากนี้บุคลากรของสำนัก/กอง

และโรงเรียนสังกัดเทศบาล11แห่งมีจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน

 4. ยุทธศาสตร์สังคมคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว  

 มุ่งเน้นการสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมโดยมีเป้าหมายเป็นเด็กและ

เยาวชนและผู้ที่มีแนวคิดใหม่ในการใส่ใจและรักษ์สิ่งแวดล้อม(ชุมชน)โดยที่ผ่านมามีการดำเนิน

มี2กิจกรรมคือการศึกษาดูงานตื่นรู ้โรงเรียนคาร์บอนต่ำและโครงการเด็กขอนแก่นสดใส

ในเมืองสีเขียวที่ดำเนินการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและมีอีก2กิจกรรมคือโครงการอาหาร

ปลอดภัยในครอบครัวพอเพียงสู่เมืองคาร์บอนต่ำเป็นโครงการที่ดำเนินการในชุมชนและกิจกรรม

การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการในสำนัก/กอง

ทั้งนี้ภาคีเครือข่ายประกอบด้วยโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง11แห่งชุมชน2ชุมชนรวม

20ครอบครัวและบุคลกรของเทศบาลนครขอนแก่นทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับเครือข่ายในการ

ดำเนินงานสนับสนุนด้านวิชาการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ซึ่งผลสำเร็จทำให้โรงเรียนสังกัดเทศบาล

ทั้ง11ทั้งแห่งทั้งนักเรียนครูเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วมโครงการการศึกษาดูงานตื่นรู้โรงเรียน

คาร์บอนต่ำและโครงการเด็กขอนแก่นสดใสในเมืองสีเขียวและมีชุมชนเข้าร่วมโครงการอาหาร

ปลอดภัยครอบครัวพอเพียงสู่เมืองคาร์บอนต่ำจำนวน2ชุมชน20ครอบครัว

เครือข่ายโครงการขอนแก่นเมืองใจดี การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 
(Khonkaen Universal Design) 

ขอนแก่นเมืองใจดีการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล(KhonkaenUniversalDesign)เกิดขึ้น

ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าเราจะพัฒนาเมืองสู่สากลสร้างสังคมแห่งความสุขซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์หลัก

ของการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองคือการสร้างเมืองที่ทุกคนสามารถเข้าใจและเข้าถึงการพัฒนา

เมืองได้ทุกมิติและเท่าเทียมกันปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตของจำนวน

ประชากรอย่างมากโดยเฉพาะจำนวนผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกๆปีโดยจำนวนผู้สูงอายุ

60ปีขึ้นไปมีสูงถึงกว่า90,000คนประกอบกับจำนวนคนพิการสูงถึงกว่า38,000คน(ข้อมูลณ

พ.ศ.2556)โดยผู้สูงอายุและคนพิการเหล่านี้ยังขาดความสะดวกสบายในการใช้บริการอาคาร

สิ่งของเครื่องใช้สถานที่ต่างๆรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ทำให้

ผู ้สูงอายุและคนพิการมีอุปสรรคในการดำเนินชีวิตประจำวันการออกแบบอาคารสถานที ่

สถาปัตยกรรมต่างๆและสิ่งของเครื่องใช้ที่เอื้อต่อการดำรงอยู่อย่างเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์
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หรืออารยะสถาปัตย์(UniversalDesign)การออกแบบเพื่อคนทั้งมวลนี้จะสามารถรองรับความ

หลากหลายทางสังคมให้สามารถใช้บริการได้เท่าเทียมเสมอภาคกันไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนพิการ

สตรีมีครรภ์เด็กรวมไปถึงกลุ่มเพศที่สามให้สามารถดำรงชีวิตและทำกิจกรรมภายนอกบ้านได้

โดยสะดวกปลอดภัยและเสมอภาคมากยิ่งขึ้นและการดำเนินงานภายใต้โครงการขอนแก่นเมือง

ใจดีการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลได้กำหนดภารกิจในปัจจุบันเพื่อการขับเคลื่อน7ภารกิจคือ

ภารกิจจุดประกายโครงการภารกิจการอบรมช่างชุมชนภารกิจการบริหารจัดการภายในเทศบาล

การปรับปรุงอาคารสถานที่ภายในสำนักงานเทศบาลภารกิจการเลือกพื้นที่สายหลักภารกิจการ

สร้างเครือข่าย/การดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการคนพิการภารกิจการปรับปรุงพาหนะสำหรับ

คนพิการและภารกิจการบริหารจัดการงบประมาณโดยในแต่ละภารกิจจะเป็นการขับเคลื่อนการ

ทำงานจะมาจากภาคีเครือข่ายเข้ามาทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ

จากการกำหนดภารกิจของทั้ง7ภารกิจในการขับเคลื่อนโครงการขอนแก่นเมืองใจดี

การออกแบบเพื่อคนทั้งมวลซึ่งในแต่ละภารกิจจะมีคณะทำงานและภาคีเครือข่ายโดยเครือข่าย

แต่ละภารกิจจะมีหลักและรูปแบบในการทำงานร่วมดังนี้







 

แนวทางและรูปแบบการทำงานของเครือข่ายในแต่ละภารกิจที ่ผ่านมาได้ผลงานเป็น

ประจักษ์ชัดเจนในการทำงานดังนี้

1.การจุดประกายโครงการ(สร้างคนใจดี)โดยการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสร้าง

กระบวนการให้คนพิการและประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและเข้าถึงเจตนารมณ์โครงการตลอดจนการ

ค้นหาฑูต(BrandAmbassador)ในการสร้างภาพลักษณ์ของขอนแก่นเมืองใจดีเพื่อสร้างและ

กระตุ้นให้สังคมรับรู้อย่างเป็นทางการโดยมีผู้รับผิดชอบคือฝ่ายประชาสัมพันธ์กองวิชาการและ

แผนงานสำนักปลัดเทศบาลสำนักการศึกษาและสื่อมวลชนโดยมีคุณกฤษณะละไลเป็นที่

ปรึกษาและช่วยเผยแพร่และให้ข้อมูลการพัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองแห่งคนใจดีนอกจากนี้

มีการประกาศตัวBrandAmbassadorเพื่อเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์โครงการและ

เครือขายโครงการขอนแกนเมืองใจดี การออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล (Khonkaen Universal Design) 
 ขอนแกนเมืองใจดี การออกแบบเพ่ือคนท้ังมวล (Khonkaen Universal Design)  เกิดขึ้นภายใต
วิสัยทัศนท่ีวาเราจะพัฒนาเมืองสูสากล  สรางสังคมแหงความสุข ซ่ึงหนึ่งในยุทธศาสตรหลักของการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาเมือง  คือการสรางเมืองท่ีทุกคนสามารถเขาใจและเขาถึงการพัฒนาเมืองไดทุกมิติและ
เทาเทียมกัน ปจจุบันจังหวัดขอนแกนเปนจังหวัดท่ีมีการเติบโตของจํานวนประชากรอยางมาก โดยเฉพาะ
จํานวนผูสูงอายุท่ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นทุกๆป โดยจํานวนผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป มีสูงถึงกวา 90,000 คน 
ประกอบกับจํานวนคนพิการสูงถึงกวา 38,000 คน (ขอมูล ณ พ.ศ. 2556)  โดยผูสูงอายุและคนพิการเหลานี้
ยังขาดความสะดวกสบายในการใชบริการ อาคาร ส่ิงของเครื่องใช สถานท่ีตางๆ รวมไปถึงส่ิงอํานวยความ
สะดวกสาธารณะ ซ่ึงนับวาเปนส่ิงท่ีทําใหผูสูงอายุและคนพิการมีอุปสรรคในการดําเนินชีวิตประจําวัน การ
ออกแบบอาคาร สถานท่ีสถาปตยกรรมตางๆ และส่ิงของเครื่องใชท่ีเอ้ือตอการดํารงอยูอยางเทาเทียมใน
ความเปนมนุษย หรือ อารยะสถาปตย (Universal Design) การออกแบบเพ่ือคนท้ังมวล นี้จะสามารถรองรับ
ความหลากหลายทางสังคมใหสามารถใชบริการไดเทาเทียมเสมอภาคกัน ไมวาจะเปนผูสูงอายุ คนพิการ 
สตรีมีครรภ เด็ก รวมไปถึงกลุมเพศท่ีสาม ใหสามารถดํารงชีวิตและทํากิจกรรมภายนอกบานไดโดยสะดวก
ปลอดภัยและเสมอภาคมากยิ่งขึ้น และการดําเนินงาน ภายใตโครงการขอนแกนเมืองใจดี การออกแบบเพ่ือ
คนท้ังมวล ไดกําหนดภารกิจในปจจุบันเพ่ือการขับเคล่ือน 7  ภารกิจ  คือ ภารกิจจุดประกายโครงการ ภารกิจ
การอบรมชางชุมชน ภารกิจการบริหารจัดการภายในเทศบาล  การปรับปรุงอาคารสถานท่ีภายในสํานักงาน
เทศบาล ภารกิจการเลือกพ้ืนท่ีสายหลัก ภารกิจการสรางเครือขาย/ การดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการคน
พิการ  ภารกิจการปรับปรุงพาหนะสําหรับคนพิการ และภารกิจการบริหารจัดการงบประมาณ โดยในแตละ
ภารกิจจะเปนการขับเคล่ือนการทํางานจะมาจากภาคีเครือขายเขามาทํางานรวมกันอยางบูรณาการ 
 จากการกําหนดภารกิจของ ท้ัง 7 ภารกิจในการขับเคล่ือนโครงการขอนแกนเมืองใจดี  การออกแบบ
เพ่ือคนท้ังมวล ซ่ึงในแตละภารกิจจะมีคณะทํางานและภาคีเครือขาย  โดยเครือขายแตละภารกิจจะมี หลัก
และรูปแบบในการทํางานรวม  ดังนี ้
 
 
 
 
  
  

แนวทางและรูปแบบการทํางานของเครือขายในแตละภารกิจ ท่ีผานมาไดผลงานเปนประจักษ
ชัดเจนในการทํางาน ดังนี้   

1. การจุดประกายโครงการ (สรางคนใจดี) โดยการประชาสัมพันธโครงการ เพ่ือสราง
กระบวนการใหคนพิการและประชาชนท่ัวไปไดเขาใจและเขาถึงเจตนารมณโครงการ 
ตลอดจนการคนหาฑูต (Brand Ambassador) ในการสรางภาพลักษณของขอนแกนเมืองใจดี 

หนวยงานเจาภาพ 

งานเปน 
ตัวตั้ง 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
(รวมกําหนดทิศทาง

และแนวทางการ
ทํางาน) 

ประชาชน  
(โดยเฉพาะคนพิการ ผูสงอายุ) 

หนวยงานเครือขาย /  
องคกรตางๆ 

เกิดผลงานเปนรูปธรรม 

มีการจัดประกวดโลโก้กิจกรรมสร้างแนวร่วมกับภาคสังคม

2.การปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคนพิการโดยดำเนินงานดังนี้

 = จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุ

(คณะกรรมการเป็นคนพิการ)เพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน

 = การสร้างอาสาช่างชุมชนกว่า20คนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาค

อีสานรับผิดชอบทั้งในส่วนของการฝึกอบรมและงบประมาณในการดำเนินงาน

โดยช่างอาสาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำทางลาดทางชันปรับสภาพที่อยู่

อาศัยให้คนพิการตลอดจนห้องน้ำคนพิการโดยมีการอบรมช่างชุมชนการ

ปรับปรุงสภาพพื้นที่สำนักงานและสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลการปรับปรุงและ

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคนพิการ

3.การดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการคนพิการโดยเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกับอสม.ดูแล

ด้านสุขภาพคนพิการและการจัดทำฐานข้อมูลคนพิการจัดทำแผนดูแลคนพิการร่วมกับเครือข่าย

การเยี่ยมให้กำลังใจและประเมินภาวะสุขภาพประสานส่งต่อและดูแลต่อเนื่องเฉพาะรายสร้าง

จิตอาสาดูแลคนพิการโดยมีเครือข่ายดังนี้โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กายภาพบำบัด)และหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการดูแลสุขภาพคนพิการ

(หน่วยงานต่างๆได้มีการทำMOUร่วมเป็นเครือข่ายกับทางเทศบาลในการบริการสุขภาพระดับ

ปฐมภูมิ)โดยมีสำนักการสาธารณสุขฯและศูนย์แพทย์เทศบาลนครขอนแก่นเป็นหน่วยงานหลัก

ของเทศบาลที่ร่วมกันดำเนินงานกับภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพคนพิการในเขตเทศบาลนคร

ขอนแก่น

ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการขอนแก่นเมืองใจดีการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล

(KhonkaenUniversalDesign)เกิดขึ้นเนื่องจากภาคีเครือข่ายที่มีพลังในการขับเคลื่อนมาร่วม

เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทำให้เกิดนวัตกรรมและรูปแบบการจัดการปัญหาของการทำงาน

เพิ่มขึ้นเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในการทำงานที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรียนรู้

ปัญหาและแก้ไขปัญหาร่วมกันตลอดจนแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่มาช่วยจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น

ร่วมกันปัจจุบันในเขตเทศบาลนครขอนแก่นห้องน้ำสำหรับคนพิการ17ห้องทางลาด/ทางชัน

138จุดลิฟท์2จุด(สะพานลอยหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นและศูนย์เยาวชนซึ่งอยู่ระหว่าง

การดำเนินงาน)ประตูอัตโนมัติ3จุดในสำนักงานเทศบาล
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เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี11000

    โทรศัพท์02-589-0500,02-589-0505โทรสาร02-589-0516

 ประชากร 257,019คน(ชาย121,855คนหญิง134,491คน)

 พื้นที่  38.9ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน93ชุมชน)

 รายได้  1,608,973,047.13บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 615,315,711.51บาท

คณะผู้บริหาร 

 1. นายสมนึกธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

 2.นายสมพงษ์เทียนเงิน ประธานสภาเทศบาลนครนนทบุรี

 3.นายเปี่ยมศักดิ์ตันนิรัตร์ ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 16 คน

 หญิง 5 คน

เทศบาลนครนนทบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ซึ่งมีพื้นที่เขตติดต่อกับ

กรุงเทพมหานครครอบคลุม5ตำบลคือสวนใหญ่บางกระสอตลาดขวัญท่าทรายและบางเขน

ปัจจุบันมีชุมชนอยู่ทั ้งสิ ้น93ชุมชนสภาพชุมชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีเป็นสังคมเมือง

ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายรับจ้างและเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการลักษณะชุมชนเป็น

เช่นเดียวกับในเขตกรุงเทหมหานคร

ในด้านการทำงานของเทศบาลนครนนทบุรีได้ยึดถือหลักปฏิบัติการบริหารกิจการบ้าน

เมืองที่ดี(GoodGovernance)จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาลว่า	“นครนนท์เมืองน่าอยู่	

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	มีบริการที่เป็นเลิศ	และบริหารจัดการที่ดี”	โดยได้วางยุทธศาสตร์

ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการเน้นการบูรณาการการปฏิบัติงาน

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งการขยายตัวของเมืองทำให้การทำงานของเทศบาล

นครนนทบุรีต้องปรับตัวต่อการเปลี ่ยนแปลงให้รองรับต่อโครงสร้างพื ้นฐานคุณภาพชีวิต

การสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมการศึกษาและวัฒนธรรมโดยมีภาคประชาชนในเขตเทศบาลนคร

นนทบุรีเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและการรักษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขต

เทศบาลสภาพการณ์ดังกล่าวจึงนำมาสู่การสร้างฐานของเครือข่ายในหน่วยงานรัฐเอกชนและ

ภาคประชาสังคมของเทศบาลนครนนทบุรีขึ ้นมาเพื่อการจัดการสภาพพลวัตของเมืองที่รองรับ

การขยายตัวมาจากกรุงเทพมหานคร

สำหรับ เครือข่ายและการดำเนินงาน ที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ด้านการ  

เสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ของ เทศบาลนครนนทบุรี ได้แก่ 

เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

เนื่องจากอัตราการเติบโตของผู้สูงอายุในเมืองนนทบุรีเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับ

การพัฒนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเป็นภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมาย

กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดบริการสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบของตนเทศบาล

นครนนทบุรีจึงหยิบนำเอาประเด็นการดูแลผู้สูงอายุมาเป็นโครงการของเทศบาลที่ให้การดูแล

ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็นบริการทางการแพทย์การสาธารณสุข

การศึกษาการศาสนาการพัฒนาอาชีพการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพรวมถึงการพัฒนาตนเองทั้งใน
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ส่วนที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม

การดำเนินการให้ความดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลนครนนทบุรีมีความเป็นมาตั้งแต่การ

จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุโดยการดูแลของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมการจัดตั้ง

ชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลยังทำให้ทราบจำนวนของผู้สูงอายุภายในพื้นที่ไปในตัวโดยปัจจุบัน

มีประชากรสูงอายุในเขตเทศบาลนครนนทบุรีประมาณ48,000คนคิดเป็นร้อยละ18.60ซึ่งแสดง

ให้เห็นว่าปัจจุบันพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรีกำลังเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุแน่นอนว่าด้วยจำนวน

ของผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นท่ามกลางการก้าวเข้าสู่สังคมเมืองจึงทำให้เทศบาลนครนนทบุรีได้ริเริ่ม

สร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและภาค

ประชาสังคม

 สมาชิกของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

ปัจจุบันเครือข่ายการทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุของเทศบาลนคร

นนทบุรีซึ่งนอกจากจะมีสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแล้วยังประกอบด้วย

 = ชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนนทบุรีซึ่งมีอยู่จำนวน40ชมรมและมีสมาชิก

รวมทั้งสิ้น8,840คนถือเป็นองค์กรภาคประชาชนที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา

ระบบงานผู้สูงอายุให้สนองตอบความต้องการของตนเองได้มากที่สุด

 = โรงพยาบาลพระนั ่งเกล้าโดยเข้ามาทำงานร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรีผ่านการ

สนับสนุนเงินทุนของเทศบาลจากโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

(สปสช.)ให้กับการทำงานเชิงรุกของโรงพยาบาลเช่นการตรวจรักษาโรคงานศิลปะ-

ประดิษฐ์ดนตรีจิตอาสาเป็นต้น

 = ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)ที่มีอยู่ทั ้งสิ ้น86แห่งในเขตเทศบาลนคร

นนทบุรีโดยทำหน้าที่ในการประสานงานข้อมูข่าวสารและบริการสาธารณสุขมูลฐาน

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

 = ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรีมีอยู่จำนวน5แห่งซึ่งให้บริการเชิงรุก

กับประชาชนตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

 = อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

สาธารณสุขตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครนนทบุรีมีอสม.อยู่ทั ้งสิ้นประมาณ

1,200คน

 = อาสาสมัครผู้สูงอายุ(อผส.)ที่เป็นแกนหลักสำคัญในการทำงานเครือข่ายกับเทศบาล

นครนนทบุรีเนื่องจากเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการทำงานดูแลผู้สูงอายุโดยตรงและ

คนกลุ่มนี้ที ่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุซึ ่งแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือผู้สูงอายุกลุ่มสีแดง

ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนระดับรุนแรงและกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มสีเขียวเป็นกลุ่มที่ไม่อยู่

ในข่ายของปัญหาหนักเท่ากับกลุ่มสีแดงโดยอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ1คนต้องดูแล

ผู้สูงอายุสีแดงไม่น้อยกว่า5คนและสอดส่องผู้สูงอายุกลุ่มสีเขียวไม่น้อยกว่า15คน

 = สำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย

การทำงานผูส้งูอายขุองเทศบาลนครนนทบรีุโดยการส่งเสริมสขุภาพอนามัยส่ิงแวดล้อม

ทุกกลุ่มวัยให้มีสุขภาพดี

 = เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายในโครงการเมืองที่เป็นมิตรกับ

ผู้สูงอายุ(AgeFriendlyCities)

เครือข่ายการทำงานของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น มีเทศบาลนครนนทบุรีเป็นศูนย์กลาง

ในการทำงาน โดยกิจกรรมที่มีความโดดเด่นของเครือข่ายผู้สูงอายุ มีดังนี้ 

 1.  โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี 

 โครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื ่อการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาชีวิตผู ้สูงอายุ

เทศบาลนครนนทบุรีโดยเริ ่มก่อสร้างตั ้งแต่ปี2553และเปิดให้บริการเมื ่อปี2555โดยมีจุด

มุ่งหมายเพื่อให้เป็นศูนย์กลางกิจกรรมของผู้สูงอายุที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับผู้สูงอายุ

โดยเฉพาะเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุให้ใช้เวลาว่างในการทำประโยชน์ร่วมกัน

โดยยังถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้สูงอายุสามารถแสดงออกและใช้ศักยภาพของตนเองให้

เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและคนรอบข้างโครงการนี้ยังสามารถดึงเอาศักยภาพของผู้สูงอายุมาร่วม

เป็นจิตอาสาในฐานะวิทยากรของกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีว ิตผู ้สูงอายุ

โดยปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่เป็นจิตอาสาในกิจกรรมต่างๆอยู่ประมาณ65คน
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 กิจกรรมที่มีอยู่ในศูนย์ฯประกอบไปด้วยกิจกรรมการเต้นแอโรบิคการใช้ไม้พลอง

ศิลปะการรำมวยจีนการเรียนรู ้ธรรมะการเรียนภาษาอังกฤษโดยจิตอาสาชาวต่างประเทศ

ห้องออกกำลังกายการเรียนรู้การใช้สื่อสารสนเทศกิจกรรมพื้นบ้านการร้องเพลงคาราโอเกะ

เป็นต้นการดำเนินการของศูนย์ฯดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบของท้องถิ่นคือเทศบัญญัติเทศบาล

นครนนทบุรีเรื ่องการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรี

พ.ศ.2556โดยมีผู้เข้าใช้บริการประมาณ500คนต่อวันและมีสมาชิกทั้งสิ้นจำนวน6,135คน

 2.  โครงการเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age Friendly Cities) 

 โครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลนครนนทบุรีเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี

และกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขโดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)เพื่อดำเนิน

โครงการดังกล่าวในช่วง3ปีระหว่างวันที่12ธันวาคม2556–12ธันวาคม2559โดยมีขอบเขต

งานวิชาการการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุและการดุแลผู ้สูงอายุอย่างบูรณาการและ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย

กิจกรรมของโครงการดังกล่าวประกอบไปด้วยการปลูกฝังค่านิยมและความคิดให้กับ

สังคมในการให้ความเคารพและยอมรับกับผู้สูงอายุในเชิงสร้างสรรค์การชักชวนและเปิดพื้นที่

กิจกรรมให้กับผู้สูงอายุเข้ามาใช้ประโยชน์จากโครงการของเทศบาลที่จัดทำขึ้นมาการพัฒนา

คุณภาพที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุการจัดการสภาพแวดล้อมระบบขนส่งและสิ่งปลูกสร้างในอาคาร

ต่างๆให้เอื ้อต่อการใช้ประโยชน์ของผู ้สูงอายุการสร้างช่องทางการสื ่อสารและพัฒนาข้อมูล

สารสนเทศให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้สะดวกขึ้นและการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุใน

ฐานะพลเมืองและการจ้างงานนอกจากนี ้เนื ้อหาหลักของโครงการดังกล่าวยังเน้นเรื ่องการ

สนับสนุนการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเมืองแบบองค์รวมรวมถึงการ

ประสานความร่วมมือแลกเปลี ่ยนด้านวิชาการการพัฒนาบุคลากรและการจัดหาสนับสนุน

ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆเพื่อทำให้โครงการเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

เครือข่ายการป้องกันและระวังปัญหายาเสพติด 

เครือข่ายนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายร่วมกันต้านยาเสพติดโดยสร้างสุขภาวะของคน

ในจังหวัดนนทบุรีให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจและเน้นที่การบริหารจัดการโดยชุมชนให้เป็น

ระเบียบและปลอดจากยาเสพติดอาชญากรรมและแหล่งมั่วสุมที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมโดย

เป้าหมายที่ตามมาคือการทำให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งผ่านกระบวนการสร้างกลไกของ

ประชาสังคมในพื้นที่ด้วยการนำเอากลุ่มชุมชนเข้ามาทำหน้าที่ขับเคลื่อนในการแก้ปัญหายาเสพติด

ร่วมกับเทศบาล

 สมาชิกของเครือข่ายป้องกันและระวังปัญหายาเสพติด 

 = เครือข่ายภาครัฐประกอบด้วยอำเภอเมืองนนทบุรีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่

เป็นผู ้อำนวยการศูนย์พลังแผ่นดินต่อสู ้เพื ่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี

โดยตำแหน่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรีสำนักการสาธารณสุขจังหวัด

นนทบุรีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรีเรือนจำจังหวัดนนทบุรีเรืองจำ

บางขวางสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดนนทบุรีโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าสถานีตำรวจ

ภูธรจังหวัดนนทบุรีและเทศบาลนครนนทบุรี

 = เคร ือข ่ ายภาคเอกชนประกอบด ้วยห ้ างสรรพส ินค ้ า เอสพลานาดแคราย

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วานบริษัทโตชิบาบริษัทโตโยต้าบริษัทไนซ์

แอพพาเรลจำกัดบริษัทไซโจเดนกิโรมแรมไมด้างามวงศ์วานหอการค้าจังหวัด

นนทบุรีและบริษัทรถไฟฟ้ามหานคร

 = เคร ือข ่ายภาคประชาชนประกอบด้วยชุมชนทั ้งหมด93แห่งในเขตเทศบาล

นครนนทบุร ีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน(อสม.)ชมรมออกกำลังกายชมรม

ผู้สูงอายุกลุ่มสตรีนนทบุรีและสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

อย่างไรก็ตาม เครือข่ายยาเสพติดของเทศบาลนครนนทบุรีได้ร่วมกันทำโครงการหรือ

กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยกิจกรรมที่โดดเด่นมีดังต่อไปนี้ 

 1. โครงการ To Be Number One เทศบาลนนทบุรี 

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีสมาชิกประมาณ3,229คนโดยเป็นนักเรียนในสังกัด

เทศบาลนครนนทบุรีจำนวน6แห่งโดยมีกิจกรรมที่โดดเด่นคือศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น(friends’

corner)โดยมีที่ทำการอยู่ที่ศูนย์การค้าเอสพลานาด(Esplanade)สาขาแครายเพื่อเป็นพื้นที่ให้

กับกลุ่มเยาวชนที่สนใจกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นเข้ามาใช้ประโยชน์และทำกิจกรรมเชิง

สร้างสรรค์และพัฒนาทักษะด้านต่างๆร่วมกันเช่นการประกวดเต้นHipHopการสอนเต้น
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StreetdanceB-boyศิลปะป้องกันตัวการประกวดดนตรีโดยมีวิทยากรที ่เป็นจิตอาสา

ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ความรู้และส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์ฯโดยศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นซึ่งเป็น

กิจกรรมในโครงการToBeNumberOneได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศจากการที่มีกิจกรรม

ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนทั้งการให้คำปรึกษาแก่เยาวชนการพัฒนาทักษะEQ

และกิจกรรมสันทนาการข้างต้น

 2. โครงการ 25 ตาสัปปะรด (หนามทุเรียนเมืองนนท์) 

โครงการนี้เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดโดยตรง

โดยแต่ชุมชนของเทศบาลนครนนทบุรีแห่งละ25คนโดยจัดตั้งในรูปคณะกรรมการ“หนาม

ทุเรียนเมืองนนท์”ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการสอดส่องดูแลพฤติกรรมด้านยาเสพติดของคนในชุมชน

อย่างใกล้ชิดผ่านการทำประชาคมชุมชนทุก2เดือนด้วยจุดประสงค์เพื่อการค้นหาปัญหาต่างๆ

และสามารถประสานกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาภายในชุมชนของตนได้อย่าง

ทันท่วงที

 3. โครงการอบรมเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 

(D.A.R.E)  

กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีโดยมีคณะ

วิทยากรข้าราชการตำรวจที่สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรD.A.R.E.ประเทศไทยเข้าร่วมให้ความรู้

เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการหลีกเลี่ยงยาเสพติดโดยเป้าหมายของโครงการนี้อยู่ที ่นักเรียนระดับ

ประถมศึกษาในเขตเทศบาลนครนนทบุรีหลักสูตรจัดให้มีการอบรมเป็นจำนวน13ชั่วโมงและ

ศึกษาดูงานจากสภาพปัญหาจริงที่เกิดขึ้นจนทำให้เด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจอันตรายจากยา

เสพติดมากขึ้นจากการประเมินหลังการเรียน

เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 

เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครนนทบุรีเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2544โดยเน้น

การจัดการขยะมูลฝอยเป็นหลักโดยความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมดำเนินการ

กับหลายองค์กรภาคมาจนกระทั่งปัจจุบัน

 สมาชิกเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม 

 = KitakyushuInitiativeforaCleanEnvironmentประเทศญี่ปุ่นระหว่างปี2544-

2546

 = AsiaUrbsProjectของสหประชาชาติระหว่างปี2545-2546

 = Thai-DanishPartnershipFacilityProgramประเทศเดนมาร์กในปี2552

 = SoutheastAsiaUrbanEnvironmentApplicationsProject(SEA-UEMA)

CIDA-AITPartnershipประเทศแคนาดาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ระหว่างปี2553-2554

 = Asia-Paci f icMayors ’ForumonEnvi ronmenta l lySusta inab le

InfrastructureDevelopmentประเทศแคนาดาในปี2554

 = InstituteforGlobalEnvironmentalStrategies(IGES)ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี

2556-ปัจจุบัน

การดำเนินงานด้านเครือข่ายสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครนนทบุรีเป็นรูปแบบความร่วมมือ

ทางวิชาการโดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยประเภทต่างๆรวมถึงองค์ความรู้

เรื่องการจัดการน้ำเสียการจัดการพลังงานบางกิจกรรมที่เสร็จสิ้นการดำเนินการตามแผนงาน

ความร่วมมือไปแล้วแต่เทศบาลนครนนทบุรียังเอามาต่อยอดด้วยการนำมาปฏิบัติต่อเนื ่อง

โดยโครงการที่โดดเด่นทางด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครนนทบุรีประกอบไปด้วยการรณรงค์

คัดแยกและให้บริการเก็บขนมูลฝอย-JICAประเภทโฟมภายในชุมชนต่างๆการคัดแยกขยะ

มูลฝอยอินทรีย์หรือการหมักปุ๋ยแบบทาคาคุระที่ดำเนินการในช่วงปี2553

ส่วนโครงการที่น่าสนใจด้วยความร่วมมือของพลังคนในชุมชนเองคือ“เรวดีโซน2เขียว

สดลดมลพิษพิชิตพลังงาน”ซึ่งเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมค่อนข้างครอบคลุมประเด็นต่างๆทั้ง

การทำปุ๋ยหมักจากเปลือกผลไม้การปลูกพืชสวนครัวในพื้นที่ส่วนกลางเพื่อให้คนในชุมชนบริหาร

จัดการและใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นมะขวิดพยุงโดยในชุมชนแห่งนี้มีการแบ่งงานและหน้าที่กัน

ทำโดยเฉพาะการฝึกให้เด็กและเยาวชนในชุมชนมีสำนึกที่ดีต่อการร่วมกันจัดการขยะกำจัดวัชพืช

และเก็บขยะในครัวเรือนของตนเองและชุมชน
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เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลสะเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลา95000

    โทรศัพท์073-223-666โทรสาร073-244-292

 ประชากร 61,126คน(ชาย32,180คนหญิง28,946คน)

 พื้นที่  19.4ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน39ชุมชน)

 รายได้  479,785,020.48บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 235,608,649บาท

คณะผู้บริหาร 

 1. นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา

 2.นายอนุชิต กาญจนานุชิต ประธานสภาเทศบาลนครยะลา

 3.นายกฤษฑวัฎ ฤทธิรงค์ ปลัดเทศบาลนครยะลา

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 20 คน

 หญิง 4 คน

เทศบาลนครยะลาใช้หลักการการบริหารงานอย่างเป็นระบบและเน้นเรื่องการประสานงาน

เครือข่ายในพื ้นที ่อย่างต่อเนื ่องโดยใช้แนวคิด“สร้างเมืองให้น่าอยู ่สร้างความรู ้สู ่มวลชน

สร้างสังคมให้โปร่งใสสร้างสานใจร่วมพัฒนานครยะลาสู่สากล”เพื่อให้เมืองมีความเจริญทุกด้าน

อย่างสมดุลทั้งทางด้านการศึกษาสาธารณสุขเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้การขับเคลื่อน

แนวคิดดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จได้นั้นเทศบาลนครยะลาไม่สามารถดำเนินการได้เพียงลำพัง

หน่วยงานเดียวหากแต่ต้องสร้างเครือข่ายให้เข้ามาเป็นแนวร่วมการทำงานเชิงพัฒนาทั้งนี้เพื่อเปิด

ให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเกิดการทำงานร่วมกัน

เพื่อเป้าหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเจริญในพื้นที่ให้ก้าวหน้าเป็นสำคัญแม้จะ

อยู่ในท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่มาโดยตลอดแต่เทศบาลนครยะลายังคง

มุ่งมั่นหลักการสร้างเครือข่ายมาใช้ในกระบวนการทำงานเชิงพัฒนาเน้นการทำงานในพื้นที่ผ่าน

แนวร่วมเครือข่ายเดียวกันอันถือเป็นหัวใจหลักสำคัญในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเพราะจะ

ทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและร่วมกันทำงานเพื ่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

ในภาพรวม

สำหรับ เครือข่ายและการดำเนินงาน ที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ด้านการ  

เสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ของ ของเทศบาลนครยะลา  ได้แก่ 

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับและมีแนวร่วม

ในการสร้างเครือข่ายจากหลายหน่วยงานในพื้นที่อันเนื่องมาจากทุกหน่วยงานพิจารณาร่วมกันแล้ว

เห็นว่าเทศบาลนครยะลามีศักยภาพมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์สามารถพูดคุยและสอดประสานให้

หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บริหารจัดการสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมีระบบการจัดการและ

ควบคุมสถานการณ์ปัญหาอย่างรวดเร็วสามารถเป็นศูนย์กลางในการแจ้งข่าวสารและรายงาน

สถานการณ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบก่อนเพราะมีทุนทางสังคมที่สำคัญคือเป็นหน่วยงานที่

ใกล้ชิดกับภาคประชาชนมากที่สุดประกอบกับการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการร่วม

กันสอดส่องดูแลและร่วมกันรับผิดชอบต่อชุมชนในพื้นที่การบริหารงานที่ต่อเนื่องที่ผ่านมาของ

เทศบาลานครยะลาปรากฏให้เห็นชัดว่าสามารถผนึกกำลังเพื ่อขับเคลื ่อนให้เครือข่ายแต่ละ

หน่วยงานร่วมกันกำหนดบทบาทการทำงานได้เป็นอย่างดีอีกทั้งผลงานของเทศบาลนครยะลา

ยังได้สร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจในการดำรงชีวิตตามปกติของประชาชนได้เพราะเทศบาล
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นครยะลามีการเตรียมความพร้อมและการป้องกันเหตุภัยต่างๆที ่อาจจะเกิดขึ ้นรวมทั ้ง

ความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยต่างๆทั้งเชิงรุกเชิงรับเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการ

และควบคุมสถานการณ์ให้เป็นปกติมากที่สุด

เครือข่ายในการดำเนินงานในโครงการนี้ประกอบไปด้วย

 = เครือข่ายภาครัฐเช่นกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยากรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมทรัพยากรน้ำการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

 = เครือข่ายภาคเอกชนเช่นมูลนิธิเจ้าแม่ทับทิมมูลนิธิมัสยิดกลางมูลนิธิเจ้าแม่

ลิ้มกอเหนี่ยว

 = เครือข่ายภาคประชาชนเช่นเครือข่ายชป.อัศวินเครือข่ายตาสัปปะรดเครือข่ายวิทยุ

เครื่องแดงเครือข่ายอปพร.

นอกจากนี้เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่โดยรอบเทศบาลนครยะลาพบว่า

ยังเป็นเครือข่ายหลักสำคัญที่ช่วยเหลือและเกื้อกูลให้เทศบาลนครยะลาประสบความสำเร็จในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเทศบาลตำบลท่าสาป

เทศบาลตำบลยะรังเทศบาลตำบลนาประดู ่อบต.พร่อนอบต.บานังสาเร็งอบต.ลำพะยา

อบต.เขาตูมอบจ.สงขลาเทศบาลเมืองสะเตงนอกเทศบาลตำบลบุดีเทศบาลเมืองรามัน

เทศบาลตำบลโกตาบารูเทศบาลตำบลลำใหม่เทศบาลตำบลยะลาและเทศบาลตำบลยุโป

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากเครือข่ายนั้นมาจากการแบ่งหน้าที่การทำงานตามอำนาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบแต่อยู่บนพื้นฐานความร่วมมือกันเพื่อร่วมกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในที ่นี ้ขอยกตัวอย่างเช่นเทศบาลนครยะลาเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื ่อนโครงการ

ประสานงานระหว่างหน่วยงานเอกชนและประชาชนดำเนินการจัดประชุมจัดอบรมให้ความรู้

การป้องกันภัยเบื ้องต้นแก่ประชาชนพร้อมจัดการซักซ้อมแผนการป้องกันภัยแก่เจ้าหน้าที ่

ที ่เกี ่ยวข้องรวมทั ้งกำหนดแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั ้งเชิงรุกและเชิงรับ

กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยจะเป็นหน่วยงานที่ให้ข้อเสนอแนะและร่วม

หาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในโครงการเสริมคันกั้นน้ำป้องกันตลิ่ง

ริมแม่น้ำปัตตานีและโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำสนับสนุนเครื่องจักร

กลเพื่อจัดการระบบระบายน้ำกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นเครือข่ายที่กำหนดแนวทางพร้อมทั้งให้คำ

แนะนำและเตือนภัยพร้อมการเฝ้าระวังสาธารณภัยอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งข้อมูล

การพยากรณ์อากาศปริมาณน้ำฝนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ประสานการทำงาน

ด้วยการแบ่งพื้นที่สนับสนุนรถน้ำ/รถกระเช้ากรมทรัพยากรน้ำจะดำเนินการประสานงานและให้

ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและ

ร่วมสำรวจพื้นที่ในโครงการขุดลอกแก้มลิงรองรับน้ำกรมชลประทานรับผิดชอบในการแจ้งข้อมูล

ระดับน้ำการเปิด-ปิดประตูน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยค่ายสิรินธรช่วยเหลือและให้คำแนะนำ/การ

ตักเตือนรวมทั้งกำลังทหารเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ตำรวจภูธรจังหวัดยะลาหน่วยเฉพาะกิจ

ยะลาและศชต.เป็นหน่วยงานที่ช่วยเทศบาลนครยะลาในการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยดูแล

ความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงวางแผนการรักษาความปลอดภัย

เมื่อมีเหตุการณ์ความไม่สงบเครือข่ายท้องถิ่นจะเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่

พร้อมอุปกรณ์ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเบื้องต้นและร่วมซักซ้อมแผนการป้องกันภัย

และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆเครือข่ายภาคประชาชนกล่าวได้ว่าเป็นเครือข่ายที่มีบทบาทสำคัญ

ที่จะคอยสอดส่องเฝ้าระวังภัยพร้อมให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุการณ์ทั้งด้านสาธารณภัยและ

เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ที่อาสาสมัครเข้าร่วมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆเช่น

ชป.อัศวิน,อปพร.ตาสัปปะรดและวิทยุเครื่องแดง

โครงการศูนย์ประสานงานเพื่อสวัสดิการประชาชน 

งานสวัสดิการประชาชนในพื้นที่เป็นกลไกอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนงานของเทศบาลนคร

ยะลาเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชนท้องถิ ่นว่าจะช่วยเหลือกันเสมือนเป็น

ครอบครัวเดียวกันการจัดงานสวัสดิการของเทศบาลนครยะลามิได้คำนึงถึงเรื่องงบประมาณเป็น

หลักแต่จะเน้นหนักเรื ่องของการสร้างเครือข่ายทั ้งภาครัฐเอกชนและประชาสังคมเพื ่อให้

ประชาชนในทุกพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างทั่วถึงและได้รับการส่งเสริมให้

เข้าถึงสวัสดิการสังคมต่างๆที่ควรจะได้รับภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่โดยมีเทศบาล

นครยะลาเป็นเจ้าภาพหลักที่ประสานงานระหว่างเครือข่ายกับประชาชนโดยมีวิธีการจัดประชุม

พบปะหน่วยงานในศูนย์ประสานงานเพื่อสวัสดิการประชาชนเป็นรายไตรมาสมีการรวบรวมข้อมูล

ปัญหาความต้องการของประชาชนตลอดจนโครงการ/กิจกรรมต่างๆของหน่วยงานเครือข่ายเพื่อ

ดำเนินการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนผ่านสื่อต่างๆซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้มีการ

พบปะพดูคยุแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารอันจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลาเอง
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นอกจากนี้เทศบาลนครยะลายังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนรวม41ชุมชนเพื่อทำ

หน้าที ่ประสานงานและจัดตั ้งศูนย์ประสานงานเพื ่อสวัสดิการประชาชนสำหรับให้หน่วยงาน

เครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานโดยศูนย์ประสานงานแห่งนี้จะเป็นหน่วยงานหลัก

ในการสะท้อนปัญหาของประชาชนและขณะเดียวกันหน่วยงานเครือข่ายสามารถตอบสนอง

การแก้ไขปัญหาชี้แจงสร้างความเข้าใจร่วมกันให้ชุมชนได้รับทราบไปด้วย

หน่วยงานเครือข่ายศูนย์ประสานงานฯซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ61หน่วยงาน

องค์กรเอกชน4หน่วยงานจะมีบทบาทในการร่วมประชุมเพื่อนำเสนอโครงการ/กิจกรรมพร้อม

ส่งรายละเอียดในการเข้าร่วมโครงการให้แก่เทศบาลนครยะลาที่สำคัญคือการร่วมกันวางแผนเพื่อ

ดำเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการที่ได้รับร้องเรียนจากประชาชนโดยบูรณาการความร่วมมือ

อย่างมีประสิทธิภาพส่วนภาคประชาสังคมจะมีหน้าที่ในการนำเสนอข้อเสนอแนะนำเสนอปัญหา

ความต้องการให้แก่ศูนย์ประสานงานฯโดยตัวแทนภาคประชาสังคมและชุมชนต้องดำเนินการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมให้แก่ชุมชนอีกด้วย

สำหรับองค์ประกอบเครือข่ายของโครงการศูนย์ประสานงานเพื่อสวัสดิการประชาชนนั้น

มีหน่วยงานต่างๆมากมายดังที่กล่าวมาแล้วอาทิสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดยะลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดยะลาสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลาสำนักงานประมงจังหวัดยะลาสำนักปศุสัตว์จังหวัด

ยะลาสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

ยะลาสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาสำนักงานจัดหางาน

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลาสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลาโรงเรียนสตรี

อิสลามมูลนิธิศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลาศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด

ยะลาศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาศูนย์วัณโรคที่12จังหวัดยะลาศูนย์อนามัย

ที่12จังหวัดยะลาศูนย์อำนวยการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณจังหวัดยะลากาชาด

จังหวัดยะลาหน่วยเฉพาะกิจยะลา11ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลาวิทยาลัยชุมชน

จังหวัดยะลามหาวิทยาลัยอิสลามยะลาเป็นต้น

ทั้งนี้เทศบาลนครยะลาวางแผนต่อยอดในการบริหารความร่วมมือเครือข่ายโดยพยายาม

ขยายเครือข่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้ครอบคลุมมากกว่าปัจจุบันโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการเตรียมขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านต่างๆที่สามารถให้ประชาชนเข้ารับบริการได้

เบ็ดเสร็จณจุดเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทางให้แก่ประชาชน

โครงการมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน Yala Bird City  

ชื่อเสียงจากการจัดงานมหกรรมนกเขาชวาเสียงอาเซียนของเทศบาลนครยะลากล่าวได้ว่า

เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและเป็นผลงานสร้างสรรค์ระดับประเทศ

ของเทศบาลนครยะลาเพราะงานมหกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างมากในระดับอาเซียน

โดยเทศบาลนครยะลาได้ดำเนินการจัดต่อเนื่องอย่างยาวนานถึง26ปีและได้รับความร่วมมือ

เป็นอย่างดีจากเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนโดยให้การสนับสนุนการดำเนิน

โครงการทั้งทางด้านบุคลากรสถานที่งบประมาณตลอดจนความร่วมมือในด้านต่างๆทำให้งาน

มหกรรมเป็นที่รู ้จักของนักเล่นนกทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมทั้งยังมีการบรรจุให้งาน

ดังกล่าวเป็นงานสำคัญที่ปรากฏอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ไป

ในระดับสากลด้วย

ทั ้งนี ้เสียงตอบรับและเสียงชื ่นชมดังกล่าวทำให้เห็นเทศบาลนครยะลาเล็งเห็นถึง

ช่องทางในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยการต่อยอดงานให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวมากกว่า

เพียงแค่การแข่งขันเป็นประจำทุกปีแต่ต้องการให้อาชีพการเลี้ยงนกเขาชวาและนกปรอทหัวจุก

เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจยั่งยืนในชุมชนสามารถส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดเป็นเครือข่ายธุรกิจ

ที่ครอบคลุมธุรกิจต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำไปพร้อมกับการผลักดันให้เป็นที่รู้จักสร้างรายได้

สร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้จนกระทั่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ในโครงการส่งเสริมเมืองต่อยอดนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

(CreativeCity)จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์

โดยกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายจะใช้ศักยภาพและให้หน่วยงานต่างๆใน

พื้นที่ได้แสดงบทบาทในการทำงานกล่าวคือเทศบาลนครยะลาเป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการ

และประสานงานกับหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงนกเขาด้วยการจัดประชุมสร้างความเข้าใจ

และอำนวยความสะดวกในการให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนประสบความสำเร็จหน่วยงานภาครัฐ
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เช่นกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ประสานงานให้มีการจัดโครงการส่งเสริมเมือง

ต่อยอดนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา(CreativeCity)การท่องเที ่ยวแห่ง

ประเทศไทย(ททท.)ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานมหกรรมการหอการค้าจังหวัด

ให้ความร่วมมือในการหาช่องทางการตลาดให้แก่ธุรกิจที่เกี ่ยวเนื่องกับการเลี้ยงนกเขาจัดส่ง

บุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จัดหาช่องทางการตลาดและช่วยเหลืองาน

ด้านการวิจัยรวมทั้งการดูแลประสานงานส่วนของวิทยากรและภูมิปัญญาในการอบรมเพื่อการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์

สำหรับภาคธุรกิจการเลี้ยงนกพื้นบ้าน(นกเขาชวาและนกปรอทหัวจุก)แบ่งแยกการทำงาน

กันออกเป็นธุรกิจต้นน้ำอันประกอบด้วยฟาร์มนกเขาชวาและนกปรอทหัวจุกซึ่งมีบทบาทสำคัญ

ในการให้ข้อมูลการเพาะเลี้ยงตั้งแต่การเลี้ยงเพื่อความสวยงามการเลี้ยงเพื่อการแข่งขันตลอดจน

การเพาะเลี้ยงเพื่อการทำธุรกิจซึ ่งจะรวบรวมข้อมูลจัดทำองค์ความรู้รวบรวมให้แก่ผู ้ที ่สนใจ

ได้ศึกษาธุรกิจกลางน้ำประกอบด้วยเจ้าของธุรกิจร้านค้าอุปกรณ์เลี ้ยงนก(นกเขาชวาและ

นกปรอทหัวจุก)ครอบคลุมถึงธุรกิจการผลิตสินค้าเช่นอาหารผ้าคลุมกรงนกเกษตรผู้ปลูก

กล้วยหินเป็นต้นมีบทบาทในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจข้อมูลแหล่งผลิตแนวทางการดำเนินงาน

เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจปลายน้ำเป็นธุรกิจที่ได้รับประโยชน์ทั้งทาง

ตรงและทางอ้อมเช่นสนามแข่งขันธุรกิจโรงแรมร้านอาหารเครื่องดื่มร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก

กลุ ่มอาชีพต่างๆร้านจำหน่ายสินค้าOTOPเป็นต้นซึ ่งมีบทบาทสำคัญคือการเข้าร ่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาพื้นที่ในการจัดกิจกรรมให้สามารถต่อยอดได้อย่างยั่งยืน

ในอนาคตตลอดจนได้ร่วมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปพัฒนาต่อเพื่อสร้างรายได้สร้างงานให้แก่

ชุมชนนอกจากนี้ชุมชนยังได้ร่วมนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดทำเป็นการจัดการองค์ความรู้สำหรับ

การเลี้ยงนก(BirdKnowledgeManagement)ให้เป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำพัฒนาต่อยอด

เป็นนวัตกรรมใหม่ๆได้ในอนาคตโดยได้ร ับความร่วมมือและการสนับสนุนทางวิชาการ

จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาที่ดำเนินงานในส่วนการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับนกพื้นบ้าน

(นกเขาชวาและนกปรอทหัวจุก)วิทยาลัยเทคนิคยะลาที่ได้มีการจัดทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

ในการจัดทำผลิตภัณฑ์ชุมชน(งานไม้งานเหล็ก)ให้ความคิดเห็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ

ชุมชนนำเสนอผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์คุณค่าและเพิ ่มมูลค่าต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิ

กาบกล้วยกล้วยหินไม้ยางพาราเป็นต้น



เทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี20150

    โทรศัพท์038-933-119โทรสาร038-933-188

 ประชากร 69,845คน(ชาย31,240คนหญิง38,605คน)

 พื้นที่  45.54ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน44ชุมชน)

 รายได้  344,356,906.52บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 87,030,789บาท

คณะผู้บริหาร 

 1. นายมายไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ

 2.นายปรีชาวงศ์ศิริวิมล ประธานสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ

 3.นายธีรวิทย์ทองนอก ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 16 คน

 หญิง 2 คน



รางวัลพระปกเกล้า’ 57 

�0�

รางวัลพระปกเกล้า’ 57 

�05

เทศบาลเมืองหนองปรือ	เป็นเทศบาลแห่งแรกของประเทศไทยที่กระทรวงมหาดไทย

ประกาศยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลเมืองเมื่อวันที่11กันยายน2549โดย

มีประชากรทั้งสิ้น69,845คนและประชากรแฝงอีกประมาณ70,000คนเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว

อยู่ติดกับเมืองพัทยาจึงทำให้มีคนนอกพื้นที่เข้ามาอยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือเป็น

จำนวนมากทำให้เทศบาลเมืองหนองปรือต้องปรับแนวทางการทำงานเพื่อรับกับผลที่ตามมาจาก

กระบวนการพัฒนาและสภาพสังคมที่เปลี่ยนเข้าสู่สังคมเมืองมากขึ้นทั้งประเด็นที่เกี่ยวกับการ

อพยพย้ายถิ่นปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นปัญหาการศึกษาปัญหาสังคมและความไม่ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

ด้วยบริบทของพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหนองปรือที่เปลี่ยนไปเช่นนี้ทำให้เทศบาลเมือง

หนองปรือมีแนวคิดในการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรรัฐองค์กรเอกชนและภาค

ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันโดยเชื่อมโยงมิติคนชุมชนเศรษฐกิจการเมือง

สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันโดยมีวิธีการสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกับ

เทศบาลเมืองหนองปรือดังต่อไปนี้

 = ประสานการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของเทศบาลให้รวมกลุ่มมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาล

ทั ้งการร่วมประชุมเพื ่อช ี ้แนะปัญหาร้องทุกข์ร ้องเร ียนและร่วมขับเคลื ่อน

กระบวนการแก้ไขปัญหาต่างๆ

 = ประสานการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆใน

ระดับพื้นที่รวมถึงกลุ่มมวลชนอาสาสมัครของหน่วยงานนั้นๆเพื่อให้การดำเนินงาน

ในกรอบภารกิจของเทศบาลเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพวัดได้จากความสามารถในการ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว

 = พัฒนาองค์กรเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยมีการจัดประชุมเครือข่าย

อบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลและองค์กร

ภาคต่างๆอย่างสม่ำเสมอเช่นการอบรมให้ความรู ้เร ื ่องการเมืองการปกครอง

กฎหมายที่เกี ่ยวกับการปฏิบัติงานการสวัสดิการสังคมการสาธารณสุขการช่าง

การผังเมืองการคุ้มครองเด็กและสตรีการออมทรัพย์การคุ้มครองผู้บริโภคโดย

ในด้านนี้เป็นการจัดการเครือข่ายการทำงานด้วยข้อมูลและความรู้เป็นหลัก

 = จัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU)กับเครือข่ายต่างๆเพื่อให้ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาล

ได้รับสวัสดิการการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการจัดบริการของหน่วยงานรัฐ

ที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับเครือข่ายและการดำเนินงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้าง

เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ของ เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้แก่ 

เครือข่ายด้านเด็กและสตรี 

เทศบาลเมืองหนองปรือมีประชากรมากกว่า140,000คนจากการรวมทั้งประชากรตาม

ทะเบียนบ้านและประชากรแฝงในกลุ่มนี้มีสตรีและเด็กจำนวน38,605คนคิดเป็นร้อยละ55.27

ของประชากรทั้งหมดปัญหาที่พบว่าเป็นภัยต่อคนกลุ่มนี้มากที่สุดคือการที่เด็กและสตรีถูกละเมิด

สิทธิและถูกกระทำรุนแรงจากคนในและนอกครอบครัวประกอบกับเด็กจำนวนมากอยู ่ใน

ครอบครัวยากจนพ่อแม่หย่าร้างและพ่อแม่ใช้สารเสพติดทำให้เด็กอยู่ในภาวะเสี่ยงสังคมเมือง

ที่มีความซับซ้อนเช่นนี้ย่อมทำให้เด็กและสตรีมีความสุ่มเสี่ยงต่อการตกอยู่ในภาวการณ์ถูกละเมิด

สิทธิได้ง่าย

ความซับซ้อนของปัญหาในบริบทของสังคมเมืองทำให้เทศบาลเมืองหนองปรือต้องใช้

วิธีการทำงานแบบสหวิชาชีพเพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างรอบด้านและครอบคลุมจึงพบว่าเครือข่าย

ที่เข้าร่วมเป็นภาคีการทำงานคุ้มครองและแก้ไขปัญหาของสตรีและเยาวชนของเทศบาลเมือง

หนองปรือประกอบไปด้วยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับงานทางสังคมการศึกษาสาธารณสุขรวมถึง

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมาร่วมกันทำงานโดยกระบวนการสร้างเครือข่ายของเทศบาล

เมืองหนองปรือประกอบไปด้วยการสร้างสัมพันธภาพทั ้งที ่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

การสร้างเสริมผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เข้ามาเป็นเครือข่ายการมีปฏิสัมพันธ์ในการ

ทำงานอย่างต่อเนื่องเหมาะสมและสร้างสรรค์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการตัดสินใจร่วมกัน

การสานสัมพันธ์ภายในเครือข่ายการทำงานให้มีความแน่นแฟ้นด้วยกิจกรรมต่างๆในการทำงาน

ร่วมกันอย่างต่อเนื่องและมีการสนับสนุนงบประมาณของเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน

เครือข่ายของเทศบาลเมืองหนองปรือในด้านนี ้ประกอบไปด้วยหน่วยงานหลักคือ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี(พมจ.ชลบุรี)โรงพยาบาลบางละมุง

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล(รพ.สต.)บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
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สถานีตำรวจภูธรบางละมุงสถานีตำรวจภูธรหนองปรือศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนสตรีและ

ป้องกันการค้ามนุษย์ตำรวจภูธรภาค2(พสด.ภาค2ส่วนหน้า)สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา

กาชาดจังหวัดชลบุรีและกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงสถานสงเคราะห์เด็กชายบางละมุงสถานฟื้นฟู

เด็กชายบางละมุงสถานฟื้นฟูเด็กชายชลบุรีและโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่

นอกจากนี้ยังมีองค์กรเอกชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมเป็นภาคดำเนินงาน

อีกจำนวนหนึ่งเช่นมูลนิธิบ้านจริงใจศูนย์เมอร์ซี ่พัทยามูลนิธิกวนอูศรีราชาจังหวัดชลบุรี

ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็กเครือข่ายสายชลศูนย์ธารชีวิต(เด็ก)พัทยาศูนย์ธารชีวิต

(สตรี)พัทยาสมาคมYMCAพัทยาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล

เมืองหนองปรือวัดสามัคคีประชาราม(วัดทุ ่งกลม)กลุ ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสโมสร

ไลออนส์พัทยาสโมสรโรตารี่พัทยาสปอร์ตคลับเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน

การรวมตัวกันทำงานในรูปของเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคมดังกล่าวย่อมทำให้

เกิดโครงการต่างๆที่เป็นการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มเป้าหมายอยู่หลายโครงการแต่โครงการที่น่า

สนใจของเทศบาลเมืองหนองปรือที่ร่วมดำเนินงานกับเครือข่ายเช่น

 = โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยเป็นการนำเด็กมารับ

การอบรมเพื่อปรับทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินชีวิตการพัฒนาทักษะชีวิตในการทำงาน

ที่สุจริตและมีความภาคภูมิใจต่อตนเองโดยประเด็นสำคัญของโครงการนี้ต้องการ

เสริมสร้างการเรียนรู้แก่เด็กให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

 = โครงการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองเด็กในชุมชนโดยเทศบาลเมืองหนองปรือต้องการให้มี

ศูนย์ฯเช่นนี ้ในชุมชนเพื ่อสามารถรับแจ้งเหตุให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเด็ก

ได้ทันการณ์

 = กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีโดยได้สร้างความตระหนักต่อคนใน

ชุมชนให้ไม่วางเฉยต่อความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเพื่อสร้างสำนึกของคนในชุมชนให้

สามารถช่วยเหลือและเป็นหูเป็นตากันเองในการป้องกันภัยให้กับเด็กและสตรีที่ถูก

กระทำความรุนแรงให้สามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที

 = กิจกรรมการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการ

ที่เกี่ยวกับตัวเองผ่านการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง

เสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในบริบทของสังคมเมืองให้มีทักษะในการ

พัฒนาชุมชนของตนเองด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ

โครงการที่ดำเนินงานไปแล้วนั้นเทศบาลเมืองหนองปรือได้หยิบเอามาพัฒนาเพื่อการ

ต่อยอดบางโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้นเช่นในปีงบประมาณ2558เทศบาลเมือง

หนองปรือต้องการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครด้านเด็กในชุมชน(อสด.)ขึ้นเพื่อให้มีเครือข่ายชุมชน

ที่มีความเข้าใจเรื่องสิทธิและการเฝ้าระวังปัญหาเด็กเพื่อช่วยสอดส่องดูแลภายในกลุ่มเด็กกันเอง

นอกจากนี้กิจกรรมด้านสตรีที่กำลังจะดำเนินงานยังมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพสังคมเช่น

กิจกรรมอบรมเลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดายเพื่อให้ความรู้แก่แม่ที่เป็นหลักในการเลี้ยงลูกกิจกรรม

อบรมสตรี“อยู่อย่างโสดแต่โลกยังสดใส”โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้หญิงที่เป็นโสดและ

กิจกรรมอบรม“คิดให้ไกลก่อนไปนอก”เพื่อให้ข้อมูลแก่สตรีที่มีสามีเป็นชาวต่างชาติให้มีข้อมูล

ที่รอบด้านก่อนการตัดสินใจไปใช้ชีวิตในต่างประเทศที่อาจมีความเสี่ยงต่อชีวิตได้

เครือข่ายด้านคนพิการ 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550ซึ่งมีเจตนารมณ์

ในการกำหนดทิศทางและวิธีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกระดับให้มีความเหมาะสมมาก

ยิ่งขึ้นโดยกำหนดแนวทางการคุ้มครองคนพิการไม่ให้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตลอดจน

การส่งเสริมสิทธิของคนพิการทั้งด้านการแพทย์สวัสดิการต่างๆการศึกษาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

และเทคโนโลยีการประกอบอาชีพรวมถึงการส่งเสริมให้คนในสังคมมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิการ

และการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่อคนพิการทำให้เทศบาลเมืองหนองปรือให้

ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบบูรณาการโดยอาศัยการทำงานแบบเครือข่าย

เข้ามาทำให้การดำเนินงานให้ความช่วยเหลือและคุ ้มครองสิทธิของคนพิการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในปัจจุบันเขตเทศบาลเมืองหนองปรือมีคนพิการทั้งสิ้นประมาณ617คนโดยจำแนกเป็น

คนพิการทางการเคลื่อนไหวมี354คนถือเป็นจำนวนมากที่สุดรองลงมาคือผู้พิการทางการได้ยิน

หรือสื่อความหมายจำนวน83คนและลำดับต่อมาคือผู้พิการทางสติปัญญาจำนวน67คน

นอกจากนั้นเป็นผู้พิการประเภทต่างๆเช่นการมองเห็นจิตใจการเรียนรู้ออทิสติกและผู้พิการ

ซ้ำซ้อนเป็นต้นกล่าวได้ว่าการปฏิบัติงานเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการจึงมีความซับซ้อน



รางวัลพระปกเกล้า’ 57 

�0�

รางวัลพระปกเกล้า’ 57 

�0�

โดยเฉพาะการปรับทัศนคติของคนในสังคมให้มีความเข้าใจมากกว่าความสงสารต่อคนพิการและ

เห็นคุณค่าและศักยภาพของคนพิการมากกว่าการมองว่าคนเหล่านี้เป็นภาระของสังคมแนวคิด

เช่นนี้เองที่นำไปสู่กระบวนการสร้างเครือข่ายทางด้านคนพิการของเทศบาลเมืองหนองปรือขึ้นมา

หน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายการดำเนินงานด้านคนพิการของเทศบาลเมืองหนองปรือ

ประกอบด้วยหน่วยงานรัฐภาคเอกชนและประชาสังคมไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี(พมจ.ชลบุรี)สถานสงเคราะห์บ้านการุณยเวศน์ศูนย์การ

ศึกษาพิเศษเขต2จังหวัดชลบุรีโรงพยาบาลบางละมุงโรงพยาบาลชลบุรีโรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพตำบล(รพ.สต.)เครือข่ายผู้ปกครองเพื่อเด็กพิเศษกลุ่มอาสาสมัครดูแลคนพิการในชุมชน

มูลนิธ ิพระมหาไถ่(พัทยา)ศูนย์ม ิตรไมตรีคลิน ิกมูลนิธ ิเจสเตอร์กลุ ่มออมวันละบาท

คณะกรรมการชุมชนกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือสโมสรโรตารีพัทยาสปอร์ตคลับ

สโมสรไลออนส์และกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นต้น

เครือข่ายข้างต้นได้ร่วมกันดำเนินงานด้านคนพิการเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ

ทำงานของเทศบาลเมืองหนองปรือโดยโครงการและกิจกรรมที่โดดเด่นและแสดงให้เห็นศักยภาพ

ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อกลุ่มคนพิการแบบเครือข่ายมีดังต่อไปนี้

 = กิจกรรมอาชาบำบัดมีเป้าหมายเพื่อการทำกิจกรรมกับเด็กพิเศษจำนวน80คนเพื่อ

เข้ารับการฟื้นฟูทั้งร่างกายจิตใจและสังคมโดยใช้ม้ามาเป็นวิธีการบำบัดนอกจากนี้

กิจกรรมดังกล่าวยังทำให้ผู ้ปกครองของเด็กพิการได้พบปะแลกเปลี ่ยนการดูแล

เด็กพิเศษด้วยกัน

 = กิจกรรมจ้างคนพิการทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีแนวคิดที่สำคัญว่า

คนพิการก็สามารถทำงานมีรายได้และไม่เป็นภาระของครอบครัวทั้งยังเป็นการทำให้

คนพิการที่มีงานทำรู้สึกภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้น

 = กิจกรรมตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อคนพิการเทศบาลเมืองหนองปรือเป็นการทำงาน

ร่วมกับกลุ่มออมวันละบาทโดยนำเอาเงินมาช่วยเหลือแก่กลุ่มคนพิการในรูปของ

สวัสดิการเพื่อให้ผู้พิการและครอบครัวของผู้พิการสามารถกู้เงินไปประกอบอาชีพ

โดยไม่มีดอกเบี้ย

แม้ว่าจะมีโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการของเทศบาลเมืองหนองปรือครอบคลุม

กลุ่มคนพิการให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วแต่เทศบาลเมืองหนองปรือยังมีโครงการสอนหนังสือเพื่อ

เด็กพิเศษที่ยังไม่ได้รับการศึกษาเช่นเด็กปกติทั่วไปโดยวางแผนที่จะใช้สถานที่ของศูนย์ฝึกอาชีพ

ในชุมชนเป็นสถานที่เรียนและเครือข่ายด้านคนพิการของเทศบาลเมืองหนองปรือยังกำหนดทิศทาง

ในการรณรงค์เพื่อให้ผู้พิการมีงานทำโดยการรณรงค์หน่วยงานรัฐและเอกชนให้มีความเข้าใจและ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550มากขึ้น

เครือข่ายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

พื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือถือได้ว่ามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมพื้นที่หนึ่งของ

จังหวัดชลบุรีเพราะมีความแตกต่างชาติพันธุ์และศาสนาอยู่สูงทำให้เทศบาลเมืองหนองปรือ

ดำเนินการด้านการส่งเสริมความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันและเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม

อย่างสร้างสรรค์โดยใช้วิธีการสร้างเครือข่ายผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกัน

ระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมการส่งเสริมการเรียนรู้ความแตกต่างทางศาสนา

วัฒนธรรมและสังคมโดยวางอยู่บนหลักความเท่าเทียมและเสมอภาคและคำนึงถึงประโยชน์ของ

ส่วนรวม

เครือข่ายที่สำคัญในด้านนี้จึงอยู่ในขอบเขตหน้าที่ของสถาบันหลักของชุมชนทั้งโรงเรียน

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมัสยิดสภาวัฒนธรรมตำบลหนองปรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเมืองพัทยาเทศบาลตำบลบ้านโป่งสื่อเคเบิลชมรมอีสาน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)เป็นอาทิ

โครงการที่ผ่านการทำงานเป็นเครือข่ายจึงประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สำคัญและเป็นการ

สะท้อนอัตลักษณ์ของตำบลหนองปรือเช่น

 = โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีพัทยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและรักษาประเพณี

ท้องถิ่นทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

 = โครงการกินข้าวปุ้นบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติอันเป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องมาจากการมี

คนที่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาในตำบลหนองปรือเป็นจำนวนมาก
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โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มีความรักความสามัคคีและสร้างความเข้าใจต่อวัฒนธรรม

อีสานให้กับคนกลุ่มอื่นๆในชุมชน

 = โครงการสมานฉันท์ผู้นับถือศาสนาอิสลามเพื่อให้ประชาชนที่เป็นมุสลิมซึ่งอาศัยอยู่ใน

เขตเทศบาลเมืองหนองปรือประมาณร้อยละ30ของประชากรทั้งหมดได้มีพื้นที่ในการ

ทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทุกศาสนาเข้าใจและอยู่อาศัย

ร่วมกับมุสลิมได้อย่างสันติผ่านการบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันและสร้างสำนึกเพื่อ

ส่วนรวม

โครงการที่เป็นการทำงานร่วมกันด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของเทศบาลเมือง

หนองปรือในอนาคตได้กำหนดแนวทางสำหรับการขยายโอกาสทางการศึกษาในระบบตั้งแต่ระดับ

มัธยมต้นมัธยมปลายการศึกษาสายอาชีพและการศึกษานอกระบบเพื่อรองรับประชากรที่เพิ่ม

มากขึ้นความน่าสนใจของโครงการที่เทศบาลเมืองหนองปรือจะทำในอนาคตอยู่ที่การสร้างพื้นที่

ของการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันผ่านการสร้างพิพธภัณฑ์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและประเพณีร่วมสมัย

ของคนกลุ่มต่างๆในตำบลหนองปรือและการจัดแบ่งพื้นที่ทางวัฒนธรรมเช่นพื้นที่ทางวัฒนธรรม

อิสลามเป็น“ถนนข้าวเหนียวเหลือง”ให้กลายเป็นพื้นที่ปลอดแอลกอฮอล์เพื่อให้สอดคล้องกับ

ศาสนาอิสลาม

เครือข่ายด้านการพัฒนาชุมชน 

ด้วยความตระหนักว่าการพัฒนาชุมชนที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้นย่อมต้องอาศัย

ความร่วมมือจากคนในชุมชนเองเพราะเป็นผู้ที ่รู ้ปัญหาของตนเองอย่างแท้จริงเทศบาลเมือง

หนองปรือจึงใช้ศักยภาพของชุมชนทั้ง44แห่งผ่านคณะกรรมการชุมชน396คนให้เป็นแกนหลัก

ของการพัฒนาชุมชนโดยให้มีฐานะเป็นแกนหลักของเครือข่ายการพัฒนาชุมชนของเทศบาลเมือง

หนองปรือและมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนชุมชนให้

ครอบคลุมตั้งแต่การค้นหาปัญหาวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาการดำเนินการ

แก้ไขปัญหาและติดตามและประเมินผลการแก้ปัญหานั้นๆโดยเป็นกระบวนการเรียนรู้การพัฒนา

ชุมชนบนฐานของความต้องการของคนในชุมชนเอง

องค์กรที่ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการพัฒนาชุมชนที่นอกจากจะประกอบด้วยเครือข่าย

คณะกรรมการชุมชนทั้ง44ชุมชนแล้วยังมีสำนักงานประกันสังคมสาขาศรัทธาจังหวัดชลบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน(อปพร.)เครือข่ายด้านสุขภาพต่างๆเช่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(อผส.)และชมรมดอกลำดวนซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถทำกิจกรรม

บำเพ็ญประโยชน์และดูแลกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกันเองรวมถึงเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่น

โครงการที ่เครือข่ายพัฒนาชุมชนดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและมีความสำคัญต่อ

กระบวนการพัฒนาชุมชนมีอยู่หลายโครงการแต่ที่เน้นให้เห็นกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเห็นได้

จากโครงการดังต่อไปนี้

 = โครงการจัดเวทีประชาคมซึ่งเป็นพื้นที่ให้ประชาชนได้เสนอปัญหาและความต้องการ

ของชุมชนทั้ง44แห่งให้เทศบาลเมืองหนองปรือรับไปวางแผนและดำเนินงานต่อไป

 = โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชนโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ชุมชนได้

มีส่วนร่วมตั้งแต่การค้นหาปัญหาการวิเคราะห์ปัญหาการตัดสินใจการประสานงาน

เพื่อส่งต่อคณะกรรมการพัฒนาแผนชุมชนโดยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ

ได้นำเอาแผนชุมชนที่ได้จากชุมชนต่างๆมาประมวลเพื่อจัดทำเป็นแผนพัฒนาของ

เทศบาลในระยะเวลา3ปี

 = โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนเพื่อให้คณะกรรมการของแต่ละชุมชน

ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพเรื่องที่มีความสำคัญต่อการเป็นผู้นำชุมชนทั้งการพูดในที่

ชุมชนการมีภาวะผู้นำความรู้ทางกฎหมายสิทธิพลเมืองประชาธิปไตยเป็นต้น

แนวทางของการดำเนินงานของเครือข่ายการพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองหนองปรือ

ได้พยายามทำให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในชุมชนโดยพบว่ากิจกรรมและโครงการต่างๆของ

เทศบาลเมืองหนองปรือที ่เข้าไปทำกับชุมชนสามารถนำไปสู ่การเรียนรู ้และการสร้างโอกาส

การพัฒนาความสามารถของคนอาสาทำงานเพื่อชุมชนและยังรวมถึงการให้ความสำคัญต่อสถาบัน

หลักในชุมชนเช่นบ้านสถาบันศาสนาเช่นวัดมัสยิดและโบสถ์และโรงเรียนได้เข้ามามีบทบาท

ในกระบวนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่นยืน
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เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15000

    โทรศัพท์036-627-377โทรสาร036-627-377

 ประชากร 29,741คน(ชาย16,423คนหญิง13,318คน)

 พื้นที่  32.50ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน34ชุมชน)

 รายได้  96,631,617.24บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 27,219,308.00บาท

คณะผู้บริหาร 

 1. นางสายใจเลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด

 2.นายฐิติกรสุขดี ประธานสภาเทศบาลเมืองเขาสามยอด

 3.ส.ต.ต.สินชัยขวัญเขียว ปลัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 13 คน

 หญิง 5 คน

เทศบาลเมืองเขาสามยอดมีพื้นที่ประมาณ20,148ไร่โดยที่ทำการของเทศบาลอยู่ห่าง

จากที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรีมาประมาณ2กิโลเมตรสภาพทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอด

มีลักษณะเป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบททำให้พื้นที่ของเทศบาลมีความหลากหลายและแตกต่างกัน

ในแต่ละชุมชนโดยประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นกลุ่มข้าราชการในพื้นที่รองลงมาเป็นกลุ่มอาชีพ

รับจ้างและเกษตรกรรมประกอบกับความเป็นพื ้นที ่ทางประวัติศาสตร์ทำให้มีกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมที่โดดเด่นและพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นเขตพื้นที่ของหน่วยงานทหารทำให้ชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองเขาสามยอดมีความโดดเด่นในแง่ของความสามารถในการสร้างความร่วมมือระหว่าง

เทศบาลกับข้าราชการทหารที่มีต่องานพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาล

ซึ่งกลายเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเทศบาลเมืองเขาสามยอดเอง

นอกจากนี้เทศบาลเมืองเขาสามยอดได้กำหนดวิสัยทัศน์การดำเนินงานว่า	“4	ปีต่อไปนี้

คุณภาพชีวิตจะดีทุกด้าน	การศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นเลิศ”โดยจำแนกหลักในการทำงามให้

วิสัยทัศน์ที ่วางไว้เป็นไปได้จริงอันประกอบไปด้วย5ยุทธศาสตร์หลักดังนี ้ยุทธศาสตร์

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ต้องผ่านเกณฑ์พื้นฐานยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับการ

พออยู่พอกินยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพที่เน้นการมีสุขภาวะที่ดียุทธศาสตร์การศึกษาที่มุ ่งเน้น

มาตรฐานการศึกษาและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน

ความน่าสนใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขาสามยอดอยู่ที่การทำงานเพื่อสนองต่อ

การแก้ปัญหาในชุมชนเพราะฉะนั้นแนวทางหลักของเทศบาลซึ่งนอกจากจะเป็นเน้นการเปิดโอกาส
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ให้กับการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลแล้วยังรวมถึงการทำงานเป็นเครือข่าย

กับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ทั้งนี้ก็เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไป

โดยราบรื่นและทันเวลาและยังทำให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปแบบก้าวกระโดดส่งผล

ให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาพื้นที่มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น

สำหรับ เครือข่ายและการดำเนินงาน ที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ด้านการ  

เสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ของเทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้แก่ 

เครือข่ายแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก 

การที่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองเขาสามยอดและพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

ใกล้เคียงประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีส่งผลต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินและคุณภาพ

กายสุขภาพจิตของประชาชนซึ่งถือเป็นปัญหาเล็กและปัญหาใหญ่ของชุมชนในเขตเทศบาลและ

ใกล้เคียงทำให้เทศบาลเมืองเขาสามยอดตระหนักว่าปัญหาที่จำเป็นและเร่งด่วนต้องแก้ไขเช่นนี้

จำเป็นต้องแก้ไขทั้งระบบซึ่งทำให้ไม่สามารถทำงานเพียงหน่วยเดียวไม่ได้แต่ต้องร่วมมือกัน

ดำเนินการแก้ไขพร้อมกันทุกภาคส่วนเทศบาลเมืองเขาสามยอดจึงทำหน้าที่เป็นผู้ริเริ่มและเป็น

ศูนย์กลางการประสานหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมกันแก้ไข

 กระบวนการทำงานแบบเครือข่าย 

จากการที่เทศบาลเริ ่มศึกษาปัญหาตั้งแต่เมื ่อเกิดน้ำท่วมในพื้นที ่ทำให้เทศบาลเมือง

เขาสามยอดเริ่มแก้ไขปัญหาในพื้นที่ก่อนในระดับหนึ่งแต่ด้วยข้อจำกัดของเทศบาลเองแล้วเห็นว่า

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดทั้งยังเสียงบประมาณในการดำเนินงานจำนวนมากโดยเฉพาะ

การเสียกำลังคนและเสียเวลาในการดำเนินงานเป็นอย่างมากเทศบาลเมืองเขาสามยอดจึงได้จัดทำ

ข้อมูลพื้นฐานทั้งข้อมูลและเทคนิคในการจัดการปัญหาปริมาณน้ำทิศทางไหลของน้ำจุดพักน้ำ

เพื่อชะลอการไหลของน้ำแต่ประเด็นที่เทศบาลให้ความสำคัญคือการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา

ร่วมประชุมเพื่อหาวิธีการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน

การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากของเทศบาล

เมืองเขาสามยอดเพื่อลงพื้นที่สำรวจปัญหาและแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันโดย

หน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการแก้ไขปัญหานี้มาจากสำนักงานชลประทานกรมทรัพยากรน้ำ

แขวงการทางจังหวัดลพบุรีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การ

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร(ศอว.ศอพท.)ให้ร่วมเป็นภาคีเพื่อประสานให้

หน่วยงานอื่นที่มีศักยภาพมากกว่าเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมร่วมกัน

หลังจากที่ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาอันมาจากเครือข่ายที่ลงพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหาร่วมกัน

เป็นเบื้องต้นแล้วเทศบาลและเครือข่ายได้นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อขอรับฟังความเห็น

จากประชาชนในพื้นที่และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้ประสานแผน

บูรณาการโครงการระหว่างหน่วยงานต่างๆในขั้นตอนต่อไปไม่ว่าจะเป็นการประสานกับหน่วยงาน

ทหารในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงโดยพื้นที่สำคัญซึ่งกลายเป็น

บริเวณที่ใช้สำหรับการแก้ปัญหาน้ำท่วมคือบริเวณพื้นที่ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์การ

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร(ศอว.ศอพท.)ซึ่งอยู่ในชุมชนทหารโดยดำเนิน

โครงการจัดทำรางระบายน้ำวางท่อระบายน้ำทำคันน้ำแก้มลิงโดยดำเนินโครงการเชื่อมต่อการ

ทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ความน่าสนใจของโครงการที่เทศบาลจัดทำขึ้นมาไม่ใช่ว่าจะสิ้นสุดลงที่การสร้างพื้นที่เก็บ

กักน้ำแต่รวมถึงการต่อยอดการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาเรื้อรังและการพัฒนา

ภูมิทัศน์เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอื่นด้วยโดยการต่อยอดโครงการนี้ประกอบด้วยการนำน้ำที่กักเก็บ

ไว้จากการแก้ปัญหาน้ำท่วมไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรและทำน้ำประปาบริโภคในหน่วยงานทหาร

และในช่วงการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ด้วยการสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสุขภาพให้

กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองเขาสามยอดเป็นลำดับถัดไปงบประมาณที่ใช้สำหรับ

การพัฒนาโครงการดังกล่าวเทศบาลได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่

โครงการในงบประมาณ12ล้านบาท

 เครือข่ายการแก้ปัญหา 

เมื่อพิจารณาการทำงานแบบเครือข่ายที่เทศบาลเมืองเขาสามยอดเป็นศูนย์กลางในการ

ทำงานแล้วสามารถจำแนกเครือข่ายของเทศบาลเมืองเขาสามยอดออกเป็น4ระดับคือ

 = เครือข่ายระดับชุมชนโดยรวมชุมชนทั้ง34แห่งและหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือนตำบลเขาสามยอด
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 = เครือข่ายระดับท้องถิ ่น โดยเป็นการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น

ใกล้เคียงซึ่งรวมเทศบาลตำบลเขาพระงามเทศบาลตำบลท่าศาลาเทศบาลตำบล

โคกตูมเทศบาลตำบลนครใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรองค์การบริหาร

ส่วนตำบลป่าตาลและองค์การบริหารตำบลท่าแค

 = เครือข่ายระดับจังหวัดได้แก่สำนักงานจังหวัดสำนักงานโยธาธิการจังหวัดแขวงการ

ทางจังหวัดลพบุรีสำนักงานธนารักษ์จังหวัดลพบุรีและหน่วยงานทหารในพื้นที่

 = เครือข่ายระดับชาติ ได้แก่สำนักชลประทานกรมธนารักษ์กรมทรัพยากรน้ำและ

ยังรวมถึงสโมสรโรตารีประเทศญี่ปุ่นและเทศบาลอาคาซิคาวาประเทศญี่ปุ่นที่เข้ามา

ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนจากการจัดการปัญหา

โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากของเทศบาลเมืองเขาสามยอดสามารถนำไปสู่การ

แก้ปัญหาร่วมกันและยังสร้างการกระบวนการเรียนรู้ในการทำงานเป็นเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน

ทั้งในและนอกพื้นที่เทศบาลตามมาด้วย

เครือข่ายสิ่งแวดล้อม 

เนื่องจากปัญหาเรื่องขยะที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เทศบาลเมืองเขาสามยอดโดยก่อนปี2549ที่จะ

มีโครงการแก้ไขปัญหาขยะนั้นมีปริมาณขยะประมาณ30ตันต่อวันจนทำให้เทศบาลไม่สามารถ

หาพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณขยะที่ล้นความสามารถในการจัดการได้ทำให้ต้องเช่าพื้นที่นอกเขต

เทศบาลจนมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งกลายมาเป็นความคิดในการจัดการปัญหาแบบ

ครบวงจรเพื่อลดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กัน

 การสร้างเครือข่ายการจัดการขยะ 

การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองเขาสามยอดที่เห็นได้จากโครงการต่างๆไม่ว่าจะ

เป็นโครงการกองทุนขยะชุมชนโครงการคืนถังขยะลดภาวะโลกร้อนโครงการปลูกต้นไม้ปรับปรุง

ภูมิทัศน์พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะโครงการต่างๆข้างต้น

ดำเนินการด้วยการสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างเทศบาลเมืองเขาสามยอดและเครือข่ายระดับ

ต่างๆทั้งเครือข่ายระดับชุมชนต่างๆของเทศบาลเองเครือข่ายระดับท้องถิ่นที่ประกอบด้วย

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้และหน่วยทหารในเขตเทศบาลเครือข่ายระดับจังหวัดเช่นสำนักงาน

พลังงานจังหวัดลพบุรีสถานีเพาะชำกล้าไม้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ลพบุรีมูลนิธะรรมรักษ์วัดพระบาทน้ำพุมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ส่วนเครือข่ายระดับชาติเป็นการรวมเอาหน่วยงานศูนย์กลางของประเทศเข้ามาทำงานร่วมกันเช่น

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศ

ไทยองค์การจัดการก๊าซเรือนกระจกบริษัทโตโยต้ามอเตอร์แห่งประเทศไทยจำกัด(มหาชน)

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทยเป็นต้นโดยองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆข้างต้นเข้ามาเป็นเครือข่ายทั้งใน

การให้ความรู้และการให้การสนับสนุนการดำเนินงาน

 ผลของการจัดการปัญหาแบบเครือข่าย 

โครงการที่เทศบาลเมืองเขาสามยอดดำเนินการข้างต้นสามารถทำให้เขตเทศบาลเป็นพื้นที่

ปลอดขยะแบบยั่งยืนโดยมีปริมาณขยะลดน้อยลงและเป็นชุมชนต้นแบบลดเมืองร้อนด้วยมือเรา

เมื่อปี2555และยังเป็นชุมชนปลอดขยะZeroWasteต้นแบบในปี2556โดยมีปัจจัยสำคัญดังนี้

 = การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ

การดำเนินการแบบบูรณาการร ่วมกันของหน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนด้วยการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาความสามารถอยู่เสมอ

 = การมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการดำเนินงานที่ดี

 = การมีงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานจากเทศบาลเมืองเขาสามยอดก็ดีหรือมาจากการ

สนับสนุนของหน่วยงานอื่นเพื่อความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาและดำเนินโครงการ

เครือข่ายสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองเขาสามยอดให้บรรลุผล

 = การบริหารจัดการเครือข่ายที่มีความชัดเจนในการงานร่วมกันตั ้งแต่การกำหนด

เป้าหมายภารกิจและการแบ่งความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานเครือข่ายอย่างชัดเจน

การจัดเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองเขาสามยอดแสดงให้เห็นความสามารถ

ในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยมีเทศบาลทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางหลัก

ในการประสานและขอความร่วมมือเพื ่อแก้ปัญหาในชุมชนได้โดยการปลูกสร้างสำนึกรักษ์

สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนเป็นจุดตั้งต้นและเทศบาลทำหน้าที่ช่วยเสริมให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่าง

ราบรื่น
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เครือข่ายเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ 

ด้วยวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองเขาสามยอดที่กำหนดว่า“4ปีต่อไปนี้คุณภาพชีวิตจะดี

ทุกด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นเลิศ”ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่นำมาสู่การกำหนดยุทธศาสตร์การสร้าง

สุขภาพที่ดีให้กับชุมชนโดยการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อลดความเสี่ยงให้กับประชาชนและ

การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสัตว์ไม่ให้เกิดปัญหากับชุมชนการป้องกันโรคระบาดจึงเป็น

มาตรการสำคัญต่อการนำมาสู่การทำงานแบบเครือข่ายให้กับเทศบาลเมืองเขาสามยอดให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เครือข่ายควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ของเทศบาลเมืองเขาสามยอดที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี

2547อย่างต่อเนื่องนั้นนอกจากจะทำให้พื้นที่ของเทศบาลได้รับรางวัลการบริหารจัดการโรคพิษ

สุนัขบ้าดีเด่นของจังหวัดลพบุรี10ปีต่อเนื่อง(2547-2556)แล้วยังได้รับรางวัลชมเชยด้านการ

บริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าระดับประเทศในปี2556จากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

และรางวัลการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นระดับเขต1ภาคกลางประจำปี2547ของ

กรมปศุสัตว์

 การก่อตัวและการทำงานของเครือข่าย 

การทำงานเพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ในเขตเทศบาลเมืองเขาสามยอดมาจากความร่วมมือ

ของเครือข่ายระดับต่างๆที่เข้าเป็นหน่วยงานร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเน้นที่การสร้างเครือข่าย

ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งการให้ความรู้ผ่านการอบรม

อาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลเขาสามยอดเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครให้ทำงานได้โดยโครงการที่

โดดเด่นของเครือข่ายป้องกันโรคระบาดสัตว์ประกอบไปด้วย

 = การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและบริการเกี่ยวกับการควบคุมโรคระบาดจากสัตว์ไม่ว่า

จะเป็นการทำหมันการฉีดยารักษาโรคและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคซึ่งถือเป็น

ส่วนหนึ่งของการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคในสัตว์และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด

โรค

 = การจัดตั้งศูนย์บริบาลสัตว์โดยกำหนดคณะทำงานและการดำเนินงานให้กับศูนย์ฯ

สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น

 = การสร้างเครือข่ายบ้านรักษ์สัตว์ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองเขาสามยอด

หน่วยงานทหารและวัดพระบาทน้ำพุเพื่อแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดที่ถูกทิ้ง

 = การสร้างสำนึกรักท้องถิ่นและให้ความรู้ในการดูแลสัตว์เลี้ยง

 การก่อตัวของเครือข่ายป้องกันโรคระบาดจากสัตว์ ประกอบไปด้วย 

 = เครือข่ายระดับชุมชนประกอบด้วยชุมชนเขาสามยอดทั้ง34ชุมชนสภาเด็กและ

เยาวชนในเทศบาลเมืองเขาสามยอดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบล

 = เครือข่ายระดับท้องถิ่นครอบคลุมถึงโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)วิทยาลัยเทคโลโนยีละโว้ศูนย์บริบาลสัตว์โรงเรียนเมืองละโว้

วัดในเขตเทศบาล

 = เครือข่ายระดับจังหวัดประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆทั้งมูลนิธิธรรมรักษ์สำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอและจังหวัดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัดเสนารักษ์ประจำ

หน่วยทหาร9หน่วยและกองบิน2กองทัพอากาศ

 = เครือข่ายระดับชาติ ได้แก่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่2สำนักงานสุขศาสตร์และ

อนามัยที่1สมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย

การทำงานแบบเครือข่ายเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ของเทศบาลเมือง

เขาสามยอดจังหวัดลพบุรีถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการทำงานแบบบูรณาการในการจัดบริการ

สาธารณะให้กับชุมชนได้อย่างเด่นชัดซึ่งสามารถนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนต่างๆ

ในเทศบาลตามมา
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เทศบาลตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลบ้านฝางอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น40270

    โทรศัพท์043-269-002โทรสาร043-269-001

 ประชากร 4,774คน(ชาย2,332คนหญิง2,442คน)

 พื้นที่  4ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน7ชุมชน)

 รายได้  22,435,742.37บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 13,508,143บาท

คณะผู้บริหาร 

 1. นายชัยดีรัตนปรีดา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง 

 2.นายผดุงเกียรติแสนสมบัติ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านฝาง

 3.นายสุพจน์โคตรมณี ปลัดเทศบาลตำบลบ้านฝาง

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 12 คน

 หญิง - คน

เทศบาลตำบลบ้านฝาง มีการบริหารงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องรวมทั้งขยาย

เครือข่ายให้เข้ามาการจัดกับการปัญหาในพื้นที่โดยไม่ได้หยุดนิ่งการเสริมสร้างพลังการสร้าง

เครือข่ายกับองค์กรประชาชนในพื้นที่ให้สามารถแสวงหาเครือข่ายมาจัดการกับปัญหาในชุมชนเอง

โดยไม่ต้องผ่านเทศบาลมีการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเครือข่ายและดำเนินการอย่างไม่หยุดนิ่ง

และเป็นแรงผลักดันในการริเริ่มกิจกรรมที่สนใจร่วมกันหลากหลายกิจกรรมเพื่อต่อยอดและเสริม

สร้างพลังในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนมาโดยตลอดบนความเข้าใจในแนวคิดหลักการและ

เป้าหมายร่วมกัน

นอกจากนั้นยังได้ขยายเครือข่ายออกไปยังองค์กรแหล่งทุนใหม่ๆและมุ่งสร้างให้ทุกภาคี

เครือข่ายมีความรู้สึกเป็นเจ้าของเป็นหุ้นส่วนมีความผูกพันที่เหนียวแน่นเน้นผลลัพธ์อันเป็น

หมายร่วมกันว่าจะนำไปสู่“เครือข่ายที่เข้มแข็ง	สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่องจากปัจจุบัน			

สู่อนาคต	อย่างยั่งยืน”โดยมีแนวคิดในการทำงานดังนี้

แนวคิดที่1การแก้ไขปัญหาใดๆในสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ซับซ้อนขึ้นนั้นเทศบาลฯ

ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาโดยลำพังคนเดียวได้ต้องอาศัยองค์ความรู้จากทุกภาคส่วนเข้ามาแก้ไข

โดยมองสภาพปัญหาในลักษณะองคาพยพไม่สามารถแยกส่วนได้เพราะปัญหาหนึ่งใดนั้นมีความ

เกี่ยวโยงกับปัญหาอื่นๆมากมายเช่นการแก้ไขปัญหาความยากจนต้องมองไปที่สภาพการเมือง

สภาพทางสังคมวิทยาการเปลี่ยนแปลงตามสังคมเป็นต้นกล่าวคือนำประโยชน์เป็นตัวตั้งแล้วให้

ทุกองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมกันดำเนินการแก้ไข

แนวคิดที่2ชุมชนในเทศบาลฯวันนี้มีปัญหาแม้ว่าจะเป็นชุมชนเล็กๆแต่ก็มีหลายกลุ่ม

หลายพวกผลจากการพัฒนาที่ผ่านมาทำให้ชุมชนอ่อนแอลงจนเรียกได้ว่าเป็นความล่มสลายทาง

สังคมเพราะความร่วมมือร่วมใจร่วมคิดร่วมทำเหมือนเมื่อก่อนมีน้อยลงไปมีการแข่งขันกัน

เข้ามาแทนอยู่แบบตัวใครตัวมันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำต่างคนต่างไปตามทางของตนเอง

ไม่พ้นแม้แต่หน่วยงานภาคราชการด้วยกันเองถ้าจะกลับมาเข้มแข็งได้จะต้องเข้าใจสภาพ

ที่แตกแยกนี้และจำเป็นต้องร่วมใจร่วมคิดร่วมมือและร่วมแรง

แนวคิดที่3การครอบงำจากอำนาจรัฐในสังคมไทยที่ผ่านมาทำให้ประชาชนผูกพันกับ

การเป็นผู้รับและผู้นำขาดความเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีการพิจารณาคนเป็นศูนย์กลางตั้งแต่แผน

พัฒนาฯฉบับที่7เป็นต้นมาได้จุดประกายให้ชุมชนหันมาสนใจตนเองมากขึ้นเพื่อร่วมฟื้นฟู

บทบาทของตนเองให้ได้จะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองผสานกัน
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เป็นเครือข่ายจนเกิดเป็นกระบวนการประชาชนที่เข้มแข็งโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้มีตัวแบบ

ตัวอย่างมีการสร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนเกี่ยวข้องร่วมกันเป็นประชาสังคมอันจะนำไปสู่สังคม

อารยะ(CivilSociety)

แนวคิดที่4ด้วยศักยภาพที่มีจำกัดในการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทำให้

ต้องสร้างเครือข่ายขึ้นมาเพื่อเป็นแรงสนับสนุนในการทำงานตลอดจนเป็นเกราะป้องกันในการทำ

ผิดทุจริตและเป็นเครื่องมือเสริมสร้างความเข้มแข็งในทางการเมืองมีหลักสำคัญคือ1)การแลก

เปลี่ยนซึ่งกันและกันเช่นความรู้ประสบการณ์เครื่องมือเครื่องใช้สื่อวิธีการหรือการดำเนินการ

2)การระดมความคิดสร้างสรรค์การทำงานให้มีประสิทธิภาพอาศัยองค์ความรู้จากทุกเครือข่ายใน

การดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายและ3)win-winทำให้ทุกส่วนประสานประโยชน์กันได้

อย่างลงตัวทุกภาคีเครือข่ายมีแต่ได้ไม่มีใครเสีย

สำหรับ เครือข่ายและการดำเนินงาน ที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ด้านการ  

เสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ของ เทศบาลตำบลบ้านฝาง ได้แก่ 

เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้วยสภาพพื้นที ่เทศบาลตำบลบ้านฝางเป็นชุมชนที ่แออัดมีประชากรอาศัยอยู ่อย่าง

หนาแน่นทำให้เกิดปัญหาขยะน้ำเสียตลอดจนมลภาวะเป็นพิษอันเป็นผลกระทบจากการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เห็นคุณค่าเทศบาลตำบลบ้านฝางไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาได้โดยลำพังจึงมีความจำเป็นต้องแสวงหาเครือข่ายเข้ามาร่วมดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว

การพัฒนาสู่ความยั่งยืนจึงได้ยกประเด็นปัญหาขยะในชุมชนมาร่วมดำเนินการให้มีผลเป็น

รูปธรรมโดยมีเป้าหมายให้การผลิตขยะในครัวเรือนน้อยลงการลดการใช้ถุงพลาสติกการคัดแยก

ขยะการนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์และนำไปสู่การจัดการขยะด้วยชุมชนเอง

โดยเครือข่ายที่เข้าร่วมมีการกำหนดทิศทางกิจกรรมและวัตถุประสงค์ร่วมกันมีความ

เชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายอื่นๆแต่ละเครือข่ายจะมีระบบการบริหารจัดการต่างกันการเชื่อมโยงจะ

เสริมความสมบูรณ์ซึ่งกันและกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลดความซ้ำซ้อนนำจุดแข็งแต่ละเครือข่าย

มาใช้ประโยชน์โดยดำเนินการดังนี้

 = กิจกรรมฝึกอบรม“การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน”

 = กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการลดคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับไปใช้

ประโยชน์

 = กิจกรรมชุมชนต้นแบบปลอดขยะ(ZeroWaste)

 = กิจกรรมรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะมูลฝอยเทศบาลตำบล

บ้านฝาง

นอกจากนี้เทศบาลยังได้ต่อยอดการดำเนินงานของเครือข่ายในอนาคตโดยได้ขยายภาคี

เครือข่ายความร่วมมือในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของภาคี5ฝ่ายในโครงการฟื้นฟูและ

พัฒนาป่าชุมชนตำบลบ้านฝางเมื ่อวันที่20กันยายน2557ซึ ่งภาคีเครือข่ายประกอบด้วย

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านฝางกองทุนชุมชนตำบลบ้านฝางกองทุนสิ่งแวดล้อมชุมชน

ตำบลบ้านฝางสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านฝางและเทศบาลตำบลบ้านฝางเพื่อจัดหาที่ทิ้งขยะ

จำนวนรวม106ไร่และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะชุมชนตำบลบ้านฝางโดยใช้เนื้อที่12ไร่

โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านฝางดำเนินการรับเงินออมเพื่อสวัสดิการจากเทศบาลคนละ

365บาทและร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่ทั้ง6โครงการมีการจัดสวัสดิการพัฒนาป่า

ชุมชนแก่สมาชิกรายคนปีละ60บาทเพิ่มการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกตามกำลังงบประมาณเป็น

เจ้าของพื้นที่โครงการป่าชุมชนตำบลบ้านฝางและยินยอมให้เทศบาลตำบลบ้านฝางใช้ที่ดิน12ไร่

พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นศูนย์สาธิตการจัดการขยะชุมชนตำบลบ้านฝางส่วนเทศบาลตำบลบ้านฝาง

ดำเนินการสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนตามจำนวนสมาชิกคนละ365ต่อปีหรือตาม

สถานการณ์คลังของเทศบาลตำบลบ้านฝางและอุดหนุนงบประมาณกองทุนสิ่งแวดล้อมตามยอด

สมาชิกกองทุนสวัสดิการคนละ140บาทต่อปีหรือตามสถานะการคลังของเทศบาลตำบลบ้านฝาง

และร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะชุมชนตำบลบ้านฝางรับมอบแผนงาน

จากสภาองค์กรชุมชนและรักษาการตามข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยป่าชุมชนตำบลบ้านฝาง

การดำเนินโครงการมีประสบผลสำเร็จโดยจะเห็นได้จากชุมชนมีศูนย์สาธิตการจัดการขยะ

ชุมชนตำบลบ้านฝางที่เกิดจากความร่วมมือของภาคประชาชนอย่างแท้จริงเพื่อใช้แหล่งเป็นแหล่ง

ความรู้เพื่อการเผยแพร่และขยายผลส่งเสริมให้องค์กรของตนชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง

มีศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเองรวมถึง

ประชาชนในพื้นที่ต่างบตะหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมมือร่วมใจกันในการลดขยะเช่น



รางวัลพระปกเกล้า’ 57 

�2�

รางวัลพระปกเกล้า’ 57 

�25

การใช้ตระกร้าจ่ายตลาดแทนการใช้ถุงพลาสติกการคัดแยกขยะการปลดถังขยะออกจากชุมชน

ส่งผลให้เทศบาลสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะลงได้ประชาชนก็มีรายได้เสริมจากการ

คัดแยกขยะเพิ่มมากขึ้นอันจะทำให้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนมีความยั่งยืนสืบไป

เครือข่ายเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านฝาง 

ปัจจุบันสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนเป็นปัญหาที่สังคมมีความห่วงใยเนื่องจากเด็กใน

ปัจจุบันอยู่ในสภาวะแวดล้อมและความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ประกอบกับสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมกดดันให้พ่อแม่ต้องทำงานไม่มีเวลาเลี ้ยงดูลูกหรือเลี ้ยงดูในรูปแบบ

ที ่ไม่เหมาะสมเป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่างๆขึ ้นเช่นปัญหายาเสพติดการพนันปัญหาการมี

เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรปัญหาทะเลาะวิวาทปัญหาการติดเกมส์ติดอินเตอร์เน็ตเป็นต้น

ปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในที่สุดโดยเฉพาะเด็ก

ที่อยู่ในวัยไม่เกิน18ปีจะตกเป็นเหยื่อหรือจุดเปราะบางที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด

ในปี2555มูลนิธิไทยอาทรได้เข้าร่วมปรึกษาหารือกับทางเทศบาลเพื่อหาแนวทางในการ

ดำเนินงานร่วมกันพร้อมกันนี้ยังมีองค์กรเครือข่ายหลายองค์กรที่ร่วมกันคิดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

จิตใจให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยเทศบาลตำบลบ้านฝางได้ประสาน

ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนและได้กำหนดเป้าหมายร่วมกันโดยที่ประชุมได้กำหนดภาระ

หน้าที่แต่ละเครือข่ายตามศักยภาพของเครือข่ายและร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่โดดเด่นอาทิ

1. โครงการบ้านหลังเรียน 57 “สานสายใยสื่อพื้นบ้าน” 

โครงการบ้านหลังเรียน57“สานสายใยสื่อพื้นบ้าน”ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านฝาง

ประกอบไปด้วยเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนและประชาสังคมที่สำคัญๆดังนี้

 = เทศบาลตำบลบ้านฝางเป็นสถานที่ตั้งของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านฝางที่ให้การสนับสนุนโครงการและให้คำแนะนำถึงสถานที่

ที่ควรนำผู้เข้าร่วมโครงการเข้าเรียนรู้ติดตามผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

 = มหาวิทยาลัยขอนแก่นสนับสนุนบุคลากรจากคณะศิลปกรรมศาสตร์และอุปกรณ์ใน

การจัดกิจกรรมในการเข้ามาร่วมขับเคลื่อนโครงการฯเข้ามาให้ความรู้ด้านศิลปะ

วิชาการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเช่นอุปกรณ์ในการวาดภาพ

สีดินสำหรับปั้นแม่พิมพ์

 = บริษัทโตโยต้าแก่นนครสนับสนุนด้านทุนทรัพย์และบุคคลกรในเรื ่องของการจัด

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงต้นกล้าไม้ที่ใช้ในกิจกรรมปลูกป่า

เฉลิมพระเกียรติ

 = โรงเรียนชุมชนบ้านฝางสนับสนุนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบกิจกรรม

สำหรับร่วมโครงการเช่นสมุดดินสอสี

 = มูลนิธิหลวงพ่อพุทธาวุฒิสาโรจัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนให้กับเด็กและเยาวชน

ที่เข้าร่วมโครงการพร้อมนำเด็กเข้าร่วมกิจกรรม

 = สถานีตำรวจภูธรบ้านฝางสนับสนุนบุคคลกรกิจกรรมการให้ความรู้ในการปฏิบัติตาม

กฎจราจรและดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ในการใช้จักรยานในชุมชน

ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆคณะทำงานจะมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันวางแผนงาน

เพื่อหาข้อสรุปในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดและเครือข่ายใดเหมาะสมใน

การที่จะดำเนินกิจกรรมและประสานไปยังเครือข่ายของโครงการฯที่มีความพร้อมและเหมาะสม

กับกิจกรรมนั้นๆเพื่อขอรับการสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมตามที่วางแผนงานเอาไว้และ

องค์กร/ภาคีเครือข่ายโครงการร่วมปรึกษาหารือกับคณะทำงานถึงรูปแบบของกิจกรรมและมีหน้าที่

จัดกิจกรรมตามที่คณะทำงานร้องขอด้วยรูปแบบในกิจกรรมที่แต่ละองค์กรมีความถนัดพร้อมจัด

เตรียมอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม

พิธีเปิดโครงการบ้านหลังเรียน57“สานสายใยสื่อพื้นบ้านชุมชนเทศบาลตำบลบ้านฝาง”

เมื่อวันที่15พฤษภาคม2557ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น150คนกิจกรรมในวันเปิดโครงการเป็นการจัดในรูปแบบนิทรรศการนำ

เสนอกิจกรรมและภาพเหตุการณ์ในปีที่ผ่านมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมได้ทราบว่าโครงการบ้าน

หลังเรียนดำเนินกิจกรรมในรูปแบบใดมีผลสัมฤทธิ์อย่างไรโดยมีกิจกรรมย่อยในโครงการอาทิ

เช่นกิจกรรม“ริร้อยเริ่มสร้าง”ร่วมสร้างชุมชนจักรยานสู่ชุมชนสุขภาวะกิจกรรมเดินและเรียนรู้

วิถีชีวิตชุมชนกิจกรรมเรียนรู้ศิลปะการปั้นและวาดภาพจากเรื่องเล่าในอดีตเป็นต้น

2.  โครงการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  

 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพียงสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านฝางเป็น

แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เด็กและเยาวชนและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเพื่อจะเป็น
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แนวทางในการดำรงชีวิตและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

และความเปลี่ยนต่างๆในปัจจุบันเทศบาลตำบลบ้านฝางได้ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อ

เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนได้มีการรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่มอาชีพและมี

การจัดแผนการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านฝางโดยเสริมสร้างรายได้ให้เด็กและเยาวชนลดภาระค่าใช้จ่าย

ของผู้ปกครองและเพิ่มศักยภาพของชุมชนให้มีความสามารถในการพึ่งตนเองได้รวมทั้งเพื่อ

เป็นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านฝางได้เข้าร่วม

โครงการและรวมกลุ่มกันจัดทำแปลงเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบ

โดยแบ่งกลุ่มกันรับผิดชอบเพื่อหารายได้ให้กับตนเองและเป็นกองทุนสำหรับสภาเด็กและเยาวชน

เทศบาลตำบลบ้านฝางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิต

ประจำวันและปลูกฝังอาชีพตลอดจนการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมีเครือข่ายที่เข้าร่วม

ดำเนินการดังนี้ศูนย์เกษตรท่าพระให้พันธุ์ไก่และเป็ดกรมทรัพยากรและน้ำบาดารให้หอถังเก็บน้ำ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเกษตรศาสตร์ให้ความรู ้เรื ่องการปรับปรุงดินกลุ ่มเครือข่ายอีก

7กลุ่มอาชีพให้ความรู้เรื่องการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ

ความสำเร็จของการดำเนินโครงการจะเห็นได้จากเครือข่ายทุกเครือข่ายที่เข้าร่วมทำงาน

เดียวกับเด็กและเยาวชนมีแนวทางเป้าหมายกำหนดกิจกรรมร่วมกันในการที่จะส่งเสริมและพัฒนา

เยาวชนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และวางแผนร่วมกันในอนาคตที่จะขยายโอกาสให้เด็ก

และเยาวชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกและส่งเสริมให้เครือข่ายผู้ปกครองได้

ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนและจะร่วมกันหาแนวร่วมในการทำงานด้านเด็กและเยาวชน

เพื่อนำองค์ความรู้จากทุกเครือข่ายทรัพยากรตลอดจนการประสานงานมาปฏิบัติงานในพื้นที่ให้

บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน

เครือข่ายการดำเนินงานศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชน 

ความทันสมัยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ผู ้คนสะดวกสบายขึ้นในขณะ

เดียวกันก็ส่งผลทางด้านลบต่อชุมชนต่อครอบครัวผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้นจากความเจริญก้าวหน้า

ทางการแพทย์อัตราการเสียชีวิตจากโรคภัยลดลงในขณะเดียวกันอัตราการเกิดของประชาชนลด

ลงอาจจะมีสาเหตุในเรื่องความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันประกอบกับลูกหลานต้อง

ออกไปทำงานนอกบ้านปล่อยให้ผู้สูงอายุต้องอยู่ตามลำพังบางคนถูกส่งไปอยู่บ้านพักคนชราและ

อีกมากที ่ขาดคนดูแลต้องระเหเร่ร ่อนส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีว ิตของผู ้สูงอายุ

ความเหงาความว้าเหว่ทำให้ผู้สูงอายุขาดความมั่นใจการใช้ชีวิตในบั้นปลายหวังว่าจะมีความสุข

จากลูกหลานที่มาดูแลเอาใจใส่กลับมลายหายไป

เทศบาลตำบลบ้านฝางได้เล็งเห็นปัญหาและความสำคัญที่จะดูแลผู้สูงอายุนอกเหนือจาก

เงินสงเคราะห์ที่ได้รับจากรัฐที่ไม่เพียงพอเพื่อให้ผู้สูงอายุมีศักดิ์ศรีใช้ชีวิตได้อย่างเต็มภาคภูมิ

จึงเสนอปัญหาเข้าสู่การพิจารณาช่วยเหลือจากเครือข่ายมีเป้าหมายร่วมกันว่าคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุและวัยเตรียมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุให้ดีขึ้นในลักษณะการจัดสวัสดิการแบบมีส่วนร่วมทั้งใน

ด้านสังคมสงเคราะห์บริการสังคมและประกันสังคมเทศบาลตำบลบ้านฝางตระหนักดีว่าการแก้ไข

ปัญหาในเชิงสังคมเกินกว่าศักยภาพของตนจึงมีการแสวงหาเครือข่ายที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน

เข้าใจตรงกันไว้วางใจซึ่งกันและกันเป็นหนทางที่จะแก้ไขได้ในพื้นที่จึงได้เชิญเครือข่ายที่มี

เป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่อยู่บ้านตามลำพังให้มีกิจกรรมและส่งเสริมการฝึกอาชีพให้มี

รายได้เสริมได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนวัยเดียวกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จึงได้เชิญเครือข่าย

มาประชุมเมื่อวันที่5กรกฎาคม2555ณห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฝางเพื่อปรึกษา

หารือและกำหนดบทบาทหน้าที่ตามศักยภาพของแต่ละเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน

ตามลำพังในชุมชนโดยเทศบาลตำบลบ้านฝางร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

ขอนแก่นได้จัดตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุขึ ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่

ผู้สูงอายุในชุมชนโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในชุมชนจำนวน150คน

ณศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่9โดยทำการเปิดศูนย์ในวันที่9กรกฎาคม2555และได้จัดกิจกรรม

ต่างๆภายในศูนย์ดังนี้

 = กิจกรรมสุขสันต์วันเกิดเทศบาลตำบลบ้านฝางร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผู้สูงอายุขอนแก่นโดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติได้จัดกิจกรรมศูนย์บริการผู้สูงอายุขึ้น

 = กิจกรรมส่งเสริมการออมเพื่อสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชนศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ

ขอนแก่นเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม

 = กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านฝางร่วมกับ

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่นจัดให้มีการตรวจสุขภาพและให้

ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุและการเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ

 = กิจกรรมผู้สูงอายุใช้ภูมิปัญญาสร้างอาชีพและรายได้เทศบาลตำบลบ้านฝางร่วมกับ
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ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่นจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการใช้เวลา

ว่างเพื่อได้พบปะกับเพื่อนวัยเดียวกันซึ่งทำให้ผู้สูงอายุได้คลายเหงาและอนุรักษ์สืบไป

 = กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ ่นสู ่บุตรหลานเทศบาลตำบลบ้านฝางร่วมกับ

ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่5ขอนแก่นจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนเห็นคุณค่าและ

ความสำคัญของปัญญาท้องถิ่นและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

 = ก ิจกรรมส ่ง เสร ิมสุขภาพให ้ก ับผู ้ สู งอายุ เทศบาลตำบลบ ้ านฝางร ่วมก ับ

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่นได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุข

ภาพผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีสุขภาพร่างกายที่แข็ง

แรงไม่เจ็บป่วยง่าย

 = กิจกรรมอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านฝางร่วมกับสำนักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้ความรู้และเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน

ในการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรืออาศัยอยู่ตามลำพังในชุมชน

ให้ได้รับการดูแลจากอาสาสมัครด้วยวิธีที่ถูกต้อง

 = กิจกรรมซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านฝางร่วมกับศูนย์พัฒนาสังคม

หน่วยที่5จังหวัดขอนแก่นศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น

และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน

ผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรมเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสภาพแวดล้อมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จำนวน1หลัง

ความสำเร็จของการดำเนินโครงการจะเห็นได้จากเครือข่ายทุกเครือข่ายร่วมกันประสาน

การทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ที ่ได้มาตรฐานมีความสุขตามวัย

ในส่วนของผู้สูงอายุก็ได้ใช้ศูนย์บริการฯในการพบปะพูดคุยกับคนวัยเดียวกันทำให้คลายความ

เหงานอกจากนี้ยังร่วมกันเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการใช้

ชีวิตให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข



องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลสวนหม่อนอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่น40160

    โทรศัพท์043-040-023โทรสาร043-040-023

 ประชากร 7,640คน(ชาย3,755คนหญิง3,885คน)

 พื้นที่  64ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน14หมู่บ้าน)

 รายได้  19,391,267.67บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 9,531,354บาท

คณะผู้บริหาร 

 1. นายธนวรรธน์สังข์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

 2.นายกงทองนาเหล็ก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

 3.นางสุทัศนีย์เพ็ชร์นนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 23 คน

 หญิง 5 คน
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องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนยึดแนวทางการบริหารงานตามหลักการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ดีโดยจะเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้บริหารสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

สวนหม่อนส่วนราชการที่อยู่ในพื้นที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่โดยจะเน้นให้

ทุกส่วนได้มีส่วนร่วมตั ้งแต่ร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผลประโยชน์รวมถึงร่วมตรวจสอบผล

การดำเนินงานทุกเรื ่องโดยจะให้ความสำคัญในการจัดการประชุมและทำงานในลักษณะเป็น

คณะกรรมการผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่ใช้อำนาจในการตัดสินใจเพียงคนเดียว

ต้องถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเสมอโดยทุกวันที่5ของเดือนจะมีการประชุมประจำ

เดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนโดยเชิญกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลสวนหม่อนผู้บริหารส่วนราชการในพื้นที่เช่นผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง8แห่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ2แห่งและส่วนราชการระดับอำเภอเช่นสำนักงาน

พัฒนาชุมชนสำนักงานเกษตรอำเภอสถานีตำรวจภูธรมัญจาคีรีสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ

มัญจาคีรีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท้องถิ่นอำเภอฯเข้าร่วมประชุมเพื่อ

ชี้แจงข้อราชการที่เกี่ยวข้องและรับข้อเสนอแนะจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านด้วย

นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลจะจัดประชุมเวทีสาธารณะในทุก3เดือน(4ครั้ง/ปี)

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมคือตัวแทนประชาคมหมู่บ้านหมู่บ้านละ10คนกำนัน/

ผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้บริหาร

สถานศึกษาทั้ง8แห่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ2แห่งและส่วนราชการระดับ

อำเภอเพื่อเป็นเวทีให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้แถลงผลงานที่ดำเนินการ

มาแล้ว3เดือนและแจ้งแผนงานที่ดำเนินต่อไปใน3เดือนข้างหน้าและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม

ประชุมเวทีสาธารณะได้ซักถามผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในผลงานที่ทำมาแล้วว่ามีความ

คุ้มค่าและมีความบกพร่องอย่างไรซึ่งในเวทีดังกล่าวผู้บริหารต้องเปิดใจกว้างที่จะยอมรับความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะและข้อติติงต่างๆจากผู้เข้าร่วมประชุมเวทีสาธารณะจะนำไปสู่ประโยชน์

ส่วนรวมของท้องถิ่นช่วยลดความขัดแย้งภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตยก่อให้เกิดเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการดูแลผล

ประโยชน์ของชุมชนเกิดการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจการบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติ

งานของเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทำให้

ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมากขึ้นส่งผลให้ภารกิจขององค์การ

บริหารส่วนตำบลสวนหม่อนประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอดทำให้การปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนใดๆเพราะแผนงานโครงการต่างๆ

จะนำมาจากแผนพัฒนาสามปีซึ่งจะยึดข้อมูลแผนชุมชนจากทุกหมู่บ้านเป็นหลักทำให้การแก้ไข

ปัญหาตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที ่และประชาชนเกิดความพึงพอใจในผลการ

ปฏิบัติงานซึ่งเกิดจากการได้พูดคุยปรึกษาหารือกันทุกขั้นตอนของการทำงานประชาชนจะรับรู้

ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลอยู ่เสมอว่าทำอะไรใช้จ่ายงบประมาณอย่างไรสามารถ

ตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลาเมื่อประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในตัวองค์กรก็อยากเข้ามามีส่วนร่วม

ในกิจกรรมที่ทำอยู่ส่งผลให้ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดย

ตลอด

สำหรับ เครือข่ายและการดำเนินงาน ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ด้านการเสริม

สร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ได้แก่ 

เครือข่ายโครงการรักษ์ป่าโคกหลวง 

ป่าโคกหลวงเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันมีพื้นที่10,513ไร่เดิมมี

สภาพเป็นพื้นที่โล่งเตียนเนื่องจากมีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยเช่นปลูกมัน

สำปะหลังปลูกอ้อยซึ่งกินพื้นที่ของป่าโคกหลวงเกือบทั้งหมดทำให้พื้นที่ป่าโคกหลวงขาดความ

สมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่สีเขียวลดลงระบบนิเวศน์เสื่อมโทรมดังนั้นในปีพ.ศ.2539

ประชาชนของตำบลสวนหม่อนทั้ง14หมู่บ้านจึงได้จัดเวทีประชาคมโดยมีมติขอคืนพื้นที่ป่าโคก

หลวงเพื่อทำเป็นป่าชุมชนของตำบลและฟื้นฟูให้มีสภาพพื้นที่เป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม
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องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่และเครือข่าย

ภาคร ัฐเอกชนทุกภาคส ่วนม ีส ่วนร ่วมในการอนุร ักษ ์ป ่าไม ้ โดยจ ัดก ิจกรรมปลูกป ่า

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพต่างๆจัดหาและนำพันธุ์ไม้นานาพรรณมาปลูกเพิ่มใน

พื้นที่ป่าโคกหลวงและได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามตัดไม้ทำลายป่าห้ามจับสัตว์ป่าเป็นต้น

ทำให้มีปริมาณป่าไม้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ80ของพื้นที่ป่าทั้งหมด

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำกฎกติกาในการดูแลป่าโคกหลวงร่วมกันหรือธรรมนูญ

หมู่บ้านในการดูแลป่าคือ

1.ห้ามตัดไม้หรือขุดย้ายต้นไม้ทุกชนิดออกจากป่า

2.ห้ามล่าสัตว์ป่าทุกชนิด

3.ห้ามทำให้เกิดไฟป่า

4.ห้ามจับแย้ในฤดูวางไข่

5.ห้ามเก็บหาหน่อไม้ที่มีความยาวเกิน1เมตร

6.การเก็บผักหวานให้ใช้วิธีเด็ดเท่านั้น

7.การเก็บกลอยและพืชสมุนไพรจะต้องแจ้งก่อนเก็บทุกครั้ง

ทั้งนี้เพื่อคงสภาพพื้นที่ป่าโคกหลวงให้มีความอุดมสมบูรณ์องค์การบริหารส่วนตำบล

สวนหม่อนได้จัดโครงการดูแลป่าโคกหลวงอย่างต่อเนื่องโดยการจัดเวรยามดูแลออกตรวจพื้นที่

ป่าโคกหลวงเป็นประจำสัปดาห์ละ1ครั้งโดยความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่และส่วนราชการ

ที ่เกี ่ยวข้องเช่นสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่7สำนักงานป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวง

หน่วยป้องกันรักษาป่าขอนแก่นที่3ฯ

ผลจากการดำเนินโครงการฯทำให้ระบบนิเวศน์ของทรัพยากรป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์

เพิ่มขึ้นปริมาณต้นไม้ในป่าโคกหลวงมีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์และมีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด

ทำให้ประชาชนในพื้นที่ทั้ง14หมู่บ้านรวมทั้งตำบลใกล้เคียงได้รับผลประโยชน์จากป่าโคกหลวง

ทำให้ประชาชนมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์เพิ่มขึ้นสามารถหาของป่ามาประกอบอาหารเช่นเห็ด

หน่อไม้ผักหวานป่าไข่มดแดงแย้เป็นต้นรวมทั้งมีพืชสมุนไพรนานาชนิดที่เกิดขึ้นจากความ

อุดมสมบูรณ์ของป่าไม้

ในการดำเนินงานอนุกรักษ์ป่าโคกหลวงที ่มีอาณาบริเวณกว่างใหญ่องค์การบริหาร

ส่วนตำบลสวนหม่อนเพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถบริหารจัดการได้ทั้งหมดจึงได้สนับสนุนให้

เครือข่ายต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์ซึ่งเครือข่ายที่มีบทบาทสำคัญในการร่วม

ดูแลป่าโคกหลวงได้แก่เครือข่ายสมาชิกราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.)เครือข่ายอาสา

สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)เครือข่ายผู้นำชุมชน(กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน)เครือข่ายอาสา

สมัครสาธารณสุขประจำหมู ่บ้าน(อสม.)เครือข่ายหมู ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตำบลต้นแบบ

โดยแต่ละเครือข่ายมีบทบาทและหน้าที่ในการอนุรักษ์ป่าโคกหลวงดังนี้

 1. เครือข่ายสมาชิกราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)  

 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้รับพระราชทานธง“พิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต”

เมื่อปีพ.ศ.2539จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรม

รสทป.โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7ขอนแก่นและองค์การบริหาร

ส่วนตำบลสวนหม่อนได้ประสานงานกับเครือข่ายรสทป.ในเขตพื้นที่อำเภอมัญจาคีรีได้แก่ตำบล

สวนหม่อนตำบลหนองแปนตำบลโพนเพ็กตำบลคำแคนซึ่งมีพื้นที่ติดกับป่าโคกหลวงเข้าร่วม

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.)เพื่อจัดตั้งเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

ในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าและเพื ่อเป็นการสนองพระราชดำรัสของสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไมทำลายป่าอย่างเป็น

รูปธรรมโดยให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

และเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มและเป็นองค์กรที่เข้มแข็งโดยให้ประชาชนได้มีการสร้างระบบการรวม

กลุ่มในรูปของคณะกรรมการและกลุ่มที่จะเข้าไปดำเนินการป้องกันดูแลป่าอย่างเป็นระบบโดยมี

ระเบียบกฎเกณฑ์และกติกาของหมู่บ้านในการจัดการภายใต้กฎข้อบังคับและระเบียบของทาง

ราชการปัจจุบันเครือข่ายสมาชิกราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.)องค์การบริหารส่วนตำบล

สวนหม่อนมีจำนวนทั้งสิ้น50คน
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เครือข่ายรสทป.ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานด้านต่างๆร่วมกับหน่วยงาน

ภาคีดังนี้

 = คณะทำงานเครือข่ายระหว่างตำบลได้แก่ประธานรสทป.กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก

ราษฎรอาสา(รสทป.)/อปพร.

 = คณะทำงานเครือข่ายทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้แก่อบต.

สวนหม่อน

 = คณะทำงานเครือข่ายทำงานร่วมกับอำเภอซึ่งจะเป็นการประชุมเครือข่ายสภาองค์กร

ชุมชนระหว่างตำบล)และประธานรสทป.

 = คณะทำงานเครือข่ายทำงานร่วมกับจังหวัดได้แก่สำนักงานป่าไม้ที่7และสถาบัน

พัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.)มีดังนี้

 1.ชี้แจงประชาสัมพันธ์ในเรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในหมู่บ้านทุกโอกาสที่จะกระทำได้

 2.ทำหน้าที ่ป้องกันโดยการลาดตระเวนยับยั ้งสกัดกั ้นผู ้ที ่กระทำผิดกฎหมายและ

การทำลายป่าที่จะเกิดขึ้นทุกกรณี

 3.ทำหน้าที ่ฟื ้นฟูป่าไม้โดยปลูกต้นไม้ทดแทนพื้นที่ป่าเสื ่อมโทรมและพื้นที่ว่างเปล่า

ตลอดจนในพื้นที่พักอาศัยและพื้นที่ทำกินไว้ใช้สอยเพื่อลูกหลาน

 4.ทำหน้าที่อนุรักษ์สภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ให้ดำรงอยู่คงความสมบูรณ์เป็นแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะเป็นต้นน้ำลำธารสืบไป

ผลของการดำเนินโครงการรักษาป่าโคกหลวงโดยเครือข่ายรสทป.นอกจากช่วยฟื้นฟู

สภาพป่าโคกหลวงให้คืนความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติแล้วสมาชิกเครือข่ายรสทป.ที่ได้ผ่าน

การฝึกอบรมได้นำความรู้ไปต่อยอดในพื้นที่สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้านของตนเองและพื้นที่

สาธารณประโยชน์ของส่วนรวมเกิดเป็นโครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนเช่นโครงการป่าชุมชนบ้าน

โนนพยอมโครงการป่าชุมชนบ้านโนนเขวาโครงการป่าชุมชนบ้านสวนหม่อนและโครงการรักษา

ป่าโคกหลวงนอกจากนี้แล้วการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปทำให้เกิดจิตสำนึกร่วมกันในการ

พิทักษ์ป่าไม้เกิดเป็นพลังมวลชนในการพิทักษ์ป่าไม้ร่วมกันหยุดยั้งการทำลายป่าและขบวนการ

ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าประชาชนเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบต่อความจำเป็นต้องอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดถึงการอนุรักษ์เพิ่มขึ้นและที่มีทัศนคติที่ดีกับเจ้าหน้าที่

ป่าไม้ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่รัฐได้ทำให้ผืนป่ากลับคืนสู่สภาพ

ระบบนิเวศป่าน้ำและสัตว์ป่าโดยเร็วรวมถึงเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน

 2. เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

 มีการจัดตั้งและฝึกอบรมตั้งแต่ปีพ.ศ.2540ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบล

สวนหม่อนมีอปพร.จำนวน150คนอปพร.ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนนอกจาก

จะมีบทบาทภารกิจหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนท้องถิ่นด้านสาธารณภัยแล้วยังมีบทบาทสำคัญ

ในการร่วมอนุรักษ์ป่าโครงหลวงดังนี้

 = สมาชิกอปพร.จะร่วมดำเนินการออกตรวจป่าโคกหลวงร่วมกับรสทป.โดย

สมาชิกอปพร.จะจัดเวรยามร่วมตรวจป่าโคกหลวงจำนวนครั้งละ10คนโดยจะ

เข้าตรวจป่าตั้งแต่เวลา08.00ถึงเวลา17.00น.เป็นประจำทุกวันเพื่อป้องกัน

การบุกรุกลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

 = สมาชิกอปพร.ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดูแลรักษาป่า

โคกหลวง 

 3.  เครือข่ายผู้นำชุมชน (กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน)  

 ตำบลสวนหม่อนประกอบด้วย14หมู่บ้านโดยมีกำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ปกครอง

ดูแลประชาชนในเขตหมู่บ้านของตนเองในการรักษาความสงบเรียบร้อยและนำประกาศคำสั่ง

หรือแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องไปแจ้งให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบและถือปฏิบัติในส่วน

การเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าโคกหลวงนั้นเครือข่ายกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านได้เข้ามามีส่วน

ร่วมตั้งแต่ต้นโดยได้ร่วมปรึกษาหารือกับองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนถึงแนวทางที่จะ

ดูแลป่าโคกหลวงให้มีความอุดมสมบูรณ์นั้นจำเป็นต้องมีการขอคืนพื้นที่ที่ประชาชนบุกรุกคืน

ทั้งหมดเพื่อนำกลับมาเป็นป่าโคกหลวงสาธารณะให้ประชาชนทั้งตำบลได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
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จึงได้เจรจาขอคืนพื้นที่ป่าทั้งหมดคืนมาได้ในปีพ.ศ.2537โดยผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านได้พูดคุยกับ

ประชาชนในหมู่บ้านของตัวเองโดยไม่มีข้อพิพาทใดๆ

 หลังจากได้รับคืนพื้นที่ป่าโคกหลวงทั้งหมดผู้นำหมู่บ้านได้ร่วมกับองค์การบริหาร

ส่วนตำบลสวนหม่อนในการฟื้นคืนสภาพป่าโคกหลวงโดยร่วมประชุมเสนอแนะแนวทางการดูแล

ป่าและเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลป่าเช่นร่วมโครงการปลูกป่าร่วมออกตรวจป่าเพื่อป้องกันการ

ลักลอบตัดไม้ทำลายป่ารวมถึงการนำประกาศประชาสัมพันธ์ต่างๆไปแจ้งให้ประชาชนในหมู่บ้าน

ของตนเองได้ทราบและขอความร่วมมือให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในโครงการหรือนโยบายการดูแล

ป่าขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนซึ่งส่งผลให้การดูแลรักษาป่าโคกหลวงประสบผลสำเร็จ

 4. เครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อสม.)  

 ในฐานะแกนนำด้านการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนมีบทบาทในการ

เป็นผู้นำการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน

และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนตลอดจนการ

สร้างกระแสการเคลื่อนไหวของประชาชนให้มีส่วนร่วมพัฒนาสุขภาพของชุมชนได้เข้ามามีบทบาท

ในการร่วมดูแลรักษาป่าโคกหลวงคือร่วมเป็นส่วนหนึ ่งในการให้ความรู ้เร ื ่องการอนุรักษ์

ป่าโคกหลวงร่วมลงพื้นที่สำรวจสมุนไพรและส่งเสริมให้ประชาชนใช้ยาสมุนไพรในการดูแลรักษา

สุขภาพ

 จากความร่วมมือของเครือข่ายโครงการรักษ์ป่าโคกหลวงก่อให้เกิดผลลัพธ์ในหลาย

มิติเช่น

 = ผลด้านสิ่งแวดล้อมพบว่าเกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติสภาพ

พื้นป่ามีความสมบูรณ์ขึ้นช่วยลดภาวะโลกร้อน

 =ผลด้านเศรษฐกิจทำให้ชุมชนลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้จากการหาอาหารป่า

จำหน่ายเป็นรายได้เสริม

 = ผลด้านสุขภาพทำให้สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้นจากการที่มีสภาพแวดล้อมใน

ท้องถิ่นดีขึ้นและประชาชนได้ใช้สมุนไพรที่ปลอดสารพิษในการดูแลรักษาสุขภาพ

 = ผลด้านสังคมทำให้เกิดความร่วมมือของชาวบ้านในการทำกิจกรรมดูแลรักษาป่า

และเกิดเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนใกล้เคียงรวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐ

เอกชนให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณและด้านวิชาการ

 = ผลด้านการพัฒนาตนเองทำให้ชุมชนเกิดการเรียนรู ้และพัฒนาตนเองเช่น

การประชุมวางแผนและติดตามผลการทำงานการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

การศึกษาดูงานการสัมมนาวิชาการการฝึกอบรมและการเป็นวิทยากรให้กับ

ชุมชนอื่นเพื่อขยายผลต่อไป
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องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่50180

    โทรศัพท์053-121-585โทรสาร053-121-573

 ประชากร 15,114คน(ชาย7,786คนหญิง7,328คน)

 พื้นที่  48.53ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน10หมู่บ้าน)

 รายได้  38,615,094.50บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 15,246,985บาท

คณะผู้บริหาร 

 1. นายนพดลณเชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

 2)นายฉัตรมงคลชัยวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

 3)ดร.อุบลยะไวทย์ณะวิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 13 คน

 หญิง 7 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชน

อย่างเข้มแข็งด้วยการบริหารจัดการชุมชนอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการสร้างวัฒนธรรมการมี

ส่วนร่วมขององค์กรแบบยึดโยงกับปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญที่สำคัญ

คือบริหารงานด้วยการประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและดำเนินการขยายการ

สร้างเครือข่ายที่เป็นรูปธรรมด้านการปฏิบัติงานที่สามารถให้บริการสาธารณะแก่ชุมชนได้อย่าง

ทั่วถึงและให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนร่วมทำร่วมติดตามและประเมินผล

รวมทั ้งผลักดันให้เคร ือข ่ายพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู ้ร ่วมกันแลกเปลี ่ยนแนวคิด

ประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายด้วยกันเพื่อตอบโจทย์การสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการเสริมสร้างเครือข่ายให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบและมีบทบาทที่ชัดเจนในการแก้ไข

ปัญหาของชุมชนมีการใช้หลักการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้การบริหารงานนอกจาก

นี้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วยังเพิ ่มหลักในการบริหารจัดการขึ ้นมาอีก1หลักคือ

ความคิดสร้างสรรค์หรือธรรมาภิบาล6+1DonkaewModelIIทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมกับ

ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สำหรับ เครือข่ายและการดำเนินงาน ที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ด้านการ  

เสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้แก่ 
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เครือข่าย “ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่” 

ภารกิจทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างสุขภาวะเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญ

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนแก้วใช้แผนพัฒนาและข้อมูลตำบลจากหลายฝ่ายเช่นข้อมูลในการทำประชาคมการประชุม

สัญจรแผนพัฒนาตำบล3ปีข้อมูลสำรวจสถานะสุขภาพของอาสาสมัครหลังจากได้ทำการ

วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ของชุมชนแล้วนำมาร่วมกันตัดสินใจวางแผนดำเนินการทิศทาง

การพัฒนาตำบลดอนแก้วพบว่าคนดอนแก้วจำเป็นต้องมี4สุขอันได้แก่สุขภาวะทางกาย

สุขภาวะทางจิตใจสุขภาวะทางสติปัญญาและสุขภาวะทางสังคมสุขภาวะดังกล่าวนี้เองจึงเป็นที่มา

ของวิสัยทัศน์ในการสร้างตำบลแห่งสุขภาวะโดยได้ดำเนินการตามกรอบการทำงานจนเกิดผล

ต่อชุมชนดังนี้

 = คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

 = คนในชุมชนได้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนในการพัฒนาตนเองและมีโอกาสในการพัฒนา

ชุมชนให้ดีขึ้น

 = คนในชุมชนสามารถกำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้

 = คนในชุมชนมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม

 = คนในชุมชนคิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเอง

จากประสบการณ์และบทเรียนในการพัฒนาระบบสุขภาวะและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงาน

ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนแก้วอย่างต่อเนื่องได้ทำให้ระบบการ

ทำงานเป็นไปในลักษณะมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งและเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์กรชุมชนอาสาสมัคร

ต่างๆสถาบันการศึกษาสถานบริการด้านสุขภาพทำให้มีข้อเสนอให้องค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนแก้วเป็นศูนย์กลางในการเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อเสนอแนะให้กับพื้นที่อื่น

ที ่สนใจงานด้านพัฒนาระบบสุขภาวะดังนั ้นจึงมีการต่อยอดความคิดดังกล่าวไปสู่พื ้นที ่อื ่น

ประกอบกับเครือข่ายมีความสนใจและต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสุขภาวะที่มี

คุณภาพจึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะชุมชนสู่ตำบลน่าอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ

ตอนบน

การสร้างเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เป็นลักษณะของเครือข่ายเพื่อนในการ

ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นรากฐานในการ

พัฒนามีการคัดเลือกเครือข่ายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในพื ้นที ่ภาคเหนือตอนบน

8จังหวัดเกิดเป็นตำบลเครือข่าย61เครือข่ายได้แก่เชียงใหม่จำนวน27ตำบลเชียงรายจำนวน

3ตำบลพะเยาจำนวน7ตำบลน่านจำนวน7ตำบลแพร่จำนวน2ตำบลลำปางจำนวน4ตำบล

ลำพูนจำนวน6ตำบลแม่ฮ่องสอนจำนวน5ตำบล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมจะมีคณะทำงานทั้งภาคส่วนของผู้บริหารบุคลากร

ในหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและประชาชนในพื้นที่โดยมีสมาชิกเครือข่าย

จำนวนตำบลละ30คนนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายอื่นอันได้แก่เครือข่ายภาคประชาชนที่ประกอบ

ด้วยอาสาสมัครกลุ่มองค์กรภาคในพื้นที่ผู้นำชุมชนผู้นำทางธรรมชาติวิทยากรชุมชนเครือข่าย

หน่วยงานรัฐที ่ประกอบไปด้วยโรงพยาบาลนครพิงค์สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่และสถาบันการศึกษา

ที ่ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่โดยเครือข่ายทั้งหมดมีกระบวนการทำงานใน4เรื่องร่วมกันคือการทบทวนทุนและ

ศักยภาพการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การกลับไปสร้างผลงานและการขับเคลื่อนงานด้าน

สุขภาวะในพื้นที่ของตนเองและการสรุปบทเรียน

เครือข่ายดังกล่าวจะแบ่งหน้าท่ีการดำเนินงานและได้มีการสนับสนนุเพ่ิมเติมด้านองค์ความรู้

สร้างทักษะและเทคนิคในการผลักดันให้เกิดความสำเร็จจาก5นักได้แก่

 1. เครือข่ายนักบริหารมีหน้าที่ในการกำหนดทิศทางแนวทางการดำเนินงานกำกับและ

ควบคุม

 2. เครือข่ายนักจัดการมีหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดทำระบบสนับสนุนการเรียนรู้

ในทุกด้าน

 3. เครือข่ายนักวิชาการมีหน้าที่พัฒนางานและสร้างงานสุขภาวะในพื้นที่โดยใช้ข้อมูล

เป็นฐานการดำเนินงานตลอดจนสังเคราะห์วิเคราะห์องค์ความรู้และสรุปบทเรียนจาก

การดำเนินงาน
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 4.เครือข่ายนักสื่อสารมีหน้าที่สื่อสารกับสังคมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน

ทั้งในและนอกพื้นที่

 5.และเครือข่ายนักจัดกระบวนการมีหน้าที่จัดและสร้างกระบวนการเรียนรู้สนับสนุน

การดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ผลงานความสำเร็จในการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ที่ชัดเจนที่สุดคือการเกิด		

ชุดความรู้การจัดการสุขภาวะโดยชุมชนภายในพื้นที่ตำบลดอนแก้วและในตำบลเครือข่ายได้แก่

ชุดประสบการณ์การบริหารจัดการโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะชุมชนตำบลน่าอยู่ในพื้นที่

ภาคเหนือตอนบนหรือที่เรียกว่าปั๊บฮู้ปั๊บเฮือนซึ่งเป็นชุดความรู้ที่ผ่านกระบวนการถอดบทเรียน

ในตำบลดอนแก้วในเรื่องแนวคิดพื้นฐานในการจัดการสุขภาวะชุมชนรูปแบบการบริหารจัดการ

โครงการและรูปธรรมแห่งความสำเร็จในการสร้างสุขภาวะโดยชุมชนนอกจากนี้ยังมีการเกิด

ชุดความรู้เฉพาะประเด็นที่มีนักวิจัยท้องถิ่นจากบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

มาศึกษาวิจัยจนได้ชุดวิจัยเฉพาะเรื ่อง4ชุดได้แก่การมีส่วนร่วมเครื ่องมือสู ่ความสำเร็จ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสวัสดิการชุมชนสู่สมดุลของ

การรับและให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสานถ่ายทอดและสืบทอดชุดความรู้การจัดการสุขภาวะ

ชุมชนในเฉพาะกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นการสังเคราะห์รูปแบบและการจัดการแหล่งเรียนรู้บุคคล

หน่วยงานที่ได้ทำงานเฉพาะกลุ่มเป้าหมายจนเกิดความสำเร็จโดยนักวิจัยในหน่วยงานในพื้นที่

ได้แก่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์จำนวน5ชุดคู่มือและชุดความรู้การจัดการสุขภาวะ

ในพื้นที ่ตำบลเครือข่ายโดยนักวิชาการเครือข่ายได้ทำการศึกษาและถอดบทเรียนอีกจำนวน

20ชุดคู่มือ

เครือข่ายการบริการจัดการขยะโดยชุมชน 

ปัญหาขยะล้นเมืองเกิดขึ ้นในตำบลดอนแก้วมาเป็นเวลามากกว่า14ปีจากเดิม

สถานการณ์ขยะที่มีความรุนแรงจนกระทั่งในปัจจุบันยังมีปริมาณขยะที่ไม่สามารถเก็บขนทิ้งหรือ

กำจัดทิ้งได้ทั้งหมดเพราะยังมีขยะตกค้างในพื้นที่หลงเหลืออยู่อันเนื่องมาจากการลักลอบนำขยะ

เข้ามาทิ้งในตำบลดอนแก้วอย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วยังคงมุ่งมั่นควบคุม

ปริมาณขยะและการส่งเสริมความรู้เรื่องขยะในชุมชนมาโดยไม่ขาดช่วงเพราะการบริหารจัดการ

ขยะในชุมชนต้องแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุคือการจัดการขยะภายในครัวเรือนซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทาย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วเพราะการปลูกฝังจิตสำนึกจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ต้องได้รับการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการจัดการขยะที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อช่วยควบคุม

ปริมาณขยะและการลดการสร้างขยะ

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วและทุกภาคส่วนในพื้นที่จึงหารือร่วมในการผลัก

ดันโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะในชุมชนซึ่งในปีพ.ศ.2556-2557ได้เกิดเป็นข้อตกลง

ร่วมกับชุมชนในการสร้างเครือข่ายชุมชนซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วจะมีบทบาทในการ

สนับสนุนด้านวิชาการงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยให้คณะหมู่บ้านดำเนินการจัด

ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อเป็นเครือข่ายและกำหนดให้มีการจัดการขยะที่ถูกต้องเหมาะสมอย่าง

ครบวงจรสมาชิกของเครือข่ายดังกล่าวจะประกอบไปด้วย

 1.ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนจำนวน2,867ครัวเรือนโดยมี

บทบาทสำคัญในการเป็นหน่วยลดขยะคัดแยกขยะแต่ละประเภทในครัวเรือนทั้งนี้

ครัวเรือนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงานด้านวิชาการและการได้รับการสนับสนุน

ถังซีเมนต์เพื่อรองรับขยะเปียกทำปุ๋ยหมักจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

 2.คณะกรรมการบริหารจัดการขยะชุมชนหมู่ที่1-10จำนวน96คนซึ่งบทบาทหลัก

คือการวางแผนการดำเนินงานบริหารจัดการขยะชุมชนจัดหาอาสาสมัครจัดเก็บขยะ

ในครัวเรือนที่ไม่มีการดำเนินการเองและสิ่งที่โดดเด่นคือการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

และนำค่าธรรมเนียมนั้นมาใช้จ่ายภายในชุมชนเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้อาสาสมัคร

จัดเก็บขยะนอกจากนี้คณะกรรมการจัดหาวิธีการและวางแผนการเฝ้าระวังการ

ลักลอบทิ้งขยะในชุมชน

 3.หน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ตำบลดอนแก้วจำนวน12แห่งมีบทบาทในการกำหนด

นโยบายของหน่วยงานในการสร้างให้หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการขยะแบบครบ

วงจรมีการคัดแยกขยะแต่ละเภทรวมทั้งสนับสนุนกรงคัดแยกขยะเพื่อรองรับขยะ

รีไซเคิลสนับสนุนงานด้านวิชาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วในการจัด

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการขยะชุมชนและติดตามการดำเนินงานของ

โครงการดังกล่าวคู่ขนานกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
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 4.สมาชิกในสถานประกอบการในเขตพื้นที่ตำบลดอนแก้วจำนวน82ครัวเรือนเป็นเครือ

ข่ายหลักสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยควบคุมและลดปริมาณขยะซึ่งมีบทบาทในการเข้า

ร่วมโครงการโดยตรงมีการใช้ประโยชน์จากการจัดเก็บขยะแต่ละประเภท

 5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเครือข่ายและไม่เป็นเครือข่ายตามโครงการเครือข่าย

สุขภาวะชุมชนจำนวน65แห่งมีหน้าที่ในการเข้าร่วมตามโครงการเครือข่ายสุขภาวะ

คัดสรรแกนนำเพื ่อเข้าศึกษาเรียนรู ้ตามฐานการเรียนรู ้ด้านการจัดการขยะและ

สิ่งแวดล้อมนำความรู้ดังกล่าวไปดำเนินงานบริหารจัดการขยะชุมชนในเขตองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองจัดทำการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน

บริหารจัดการขยะให้เครือข่ายอื่นๆได้รับทราบที่สำคัญช่วยกันเฝ้าระวังและติดตาม

ผู้ลักลอบนำขยะเข้ามาทิ้งในพื้นที่

ทั้งนี้ความสำเร็จจากเครือข่ายการบริหารจัดการขยะชุมชนสามารถแบ่งผลงานที่ปรากฏ

จากเครือข่ายได้ดังนี้

 = เครือข่ายภาคประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิลจำนวน

2แห่งมีกองทุนขยะจำนวน2แห่งมีโครงการตลาดนัดขยะเพื่อให้ประชาชนนำขยะ

มาสร้างรายได้ในครัวเรือนเพิ่มมากขึ ้นเฉลี ่ย20บาทต่อเดือนมีกลุ ่มหัตถกรรม

สิ่งประดิษฐ์จากเศษผ้าหรือขยะนำมาใช้ในครัวเรือนทำให้ครัวเรือนสามารถเก็บออม

เงินได้มีรายได้จากการทำน้ำหมักขายจัดตั้งกองทุนขยะในหมู่บ้านเพื่อทำขยะขายได้

ทั้งนี้ลดค่าใช้จ่ายในการที่ต้องจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมตามอัตราการจัดเก็บของเอกชน

อย่างน้อยครัวเรือนละ120บาทนำขยะมาเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์

 = คณะกรรมการบริหารจัดการขยะชุมชนมีสมาชิกในการเข้าร่วมเพื ่อเป็นแกนนำ

ที่เข้มแข็งสร้างชุมชนให้น่าอยู่จำนวน10คณะซึ่งคณะกรรมการดำเนินการต่อเนื่อง

ด้วยการจัดตั้งกองทุนปุ๋ยหรือกองทุนขยะคณะกรรมการดูแลเฝ้าระวังไม่ให้มีการ

ลักลอบการทิ้งขยะลดลงจากปีพ.ศ.2556ที่มีการลักลอบสูงถึง8ครั้งเหลือเพียง

4ครั้งในปีพ.ศ.2557

 = สมาชิกในสถานประกอบการในเขตพื้นที ่ตำบลดอนแก้วได้สร้างความสะอาดและ

ควบคุมปริมาณขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพสถานประกอบการสามารถประหยัด

งบประมาณเพื่อเป็นค่าจ้างในการจัดเก็บขนขยะ

 = หน่วยงานราชการในเขตพื ้นที ่ตำบลดอนแก้วร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนแก้วได้จัดทำโครงการขยะแลกของโครงการร้านค้าศูนย์บาทโครงการกองทุน

ขยะโครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพราะใช้ปุ๋ยหมักที่นำมาจากการการบริหารจัดการ

ขยะในชุมชน

 = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายจะมีการร่วมแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอื่นและ

ดำเนินการให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้ขยายผล

ได้มากขึ้น

เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

จากวิสัยทัศน์ของตำบลดอนแก้วที่เน้นในเรื่องการสร้างสุขภาวะที่ดีนั้นจำเป็นต้องมีการ

บริหารจัดการสุขภาวะทั้งเชิงรับและเชิงรุกกล่าวคือองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วต้อง

ผลักดันให้การบริการด้านสาธารณสุขเป็นเรื่องที่ประชาชนไว้วางใจเข้าถึงได้ง่ายรวมทั้งต้องมีการ

รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการใส่ใจสุขภาพเบื้องต้น

ปรับเปลี่ยนแนวคิดการดำรงชีวิตให้ถูกสุขลักษณะ

ดังนั ้นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วจึงเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

ด้านสาธารณสุขด้วยการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายอาสาสมัครในทุกแขนงและขับเคลื่อนให้อาสา

สมัครกลุ่มดังกล่าวมีศักยภาพเพิ่มขึ้นจนเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทำหน้าที่ดูแลชุมชนอย่างมี

ระบบและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆของรัฐและเอกชนที่ดูแลด้านการสาธารณสุขโดย

เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการงบประมาณและแนวคิดการ

ปฏิบัติงานจากบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลนครพิงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้มี

ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพที่พบในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา

ด้านสุขภาพของประชาชนในพื ้นที ่เพิ ่มมากขึ ้นเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจเป็นต้นดังนั ้น

เครือข่ายอาสาสมัครจึงร่วมกันใช้วิธีการบริหารงานดังนี้

1. การบริหารงานเชิงรับหมายถึงการทำให้โรงพยาบาลคือบ้านทำให้ประชาชานรู้สึก

อุ่นใจไว้วางใจที่จะเข้ามาขอคำปรึกษาข้อเสนอแนะในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บกล่าวได้ว่าเป็นมิติ

การให้บริการในรูปแบบใหม่เน้นการให้บริการที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพและสร้างบรรยากาศ

เสมือนบ้านให้บริการเป็นเหมือนคนครอบครัวเดียวกัน
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 = การบริหารงานเชิงรุกหมายถึงการทำให้บ้านของประชาชนคือโรงพยาบาลเป็นมิติการ

สร้างการมีส่วนร่วมเชิงรุกโดยใช้วิธี1)บริการที่เคลื ่อนที่ไปในชุมชน(Mobile

Clinic)2)ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน(HomeHealthCare)3)การสร้างระบบอาสาสมัคร

ทำงานเชิงรุกพร้อมทั ้งความรู ้ทักษะความเชี ่ยวชาญเฉพาะด้านให้ครอบคลุม

ทุกหลังคาเรือน

ทั้งนี้เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขจะแบ่งการทำงานเพื่อรองรับปัญหาสุขภาพที่พบ

ในชุมชนประกอบด้วยอสมช.ด้านเบาหวานความดันอสมช.ด้านแม่และเด็กอสมช.ด้านการ

ออกกำลังกายอสมชด้านมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมอสมช.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

อสมช.ด้านสุขภาพจิตอสมช.ด้านการควบคุมโรคไข้เลือดออกอสมช.ด้านวัณโรคโดยกลุ่มผู้ที่

ได้รับประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมคือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเครือข่ายได้แก่

เด็กและเยาวชนวัยทำงานหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังที่จะได้รับการดูแล

รักษาสุขภาพโดยตรงและต้องให้ความร่วมมือในการดูแลสุขภาพตามข้อแนะนำของอาสาสมัคร

สมาชิกเครือข่ายในส่วนฝ่ายปฏิบัติงานได้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลดอนแก้วโรงพยาบาล

นครพิงค์สถาบันเด็กราชนครินทร์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และสาธารณสุของค์การบริหาร

ส่วนตำบลดอนแก้วโดยมีโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้วทำหน้าที่เป็นเพียงพี่เลี้ยงและให้การ

สนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายเท่านั้น



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลหนองอียออำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์32160

    โทรศัพท์044-225-964โทรสาร044-558-964

 ประชากร 4,813คน(ชาย2,479คนหญิง2,334คน)

 พื้นที่  41ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน11หมู่บ้าน)

 รายได้  13,031,164.96บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 7,237,598.00บาท

คณะผู้บริหาร 

 1. นายสามารถครองสัตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

 2.นายทองใบพุดชู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

 3.นายสุวัฒน์ยิ้มดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 16 คน

 หญิง 6 คน
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ มีการ

บริหารงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายร่วมกับหน่วยงาน

ต่างๆโดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆตั้งแต่

การจัดทำแผนพัฒนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

การดำเนินงานการติดตามประเมินผลการส่งเสริมให้

ภาคีเครือข่ายในตำบลมามีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล

โดยเน้นการบริหารงานในรูปแบบการเชื ่อมโยงภาคี

เครือข่ายในตำบลและนอกตำบลเพื่อสร้างพันธมิตร

ในการระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกมาช่วย

ขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแผนภาพความเชื่อมโยง

ของเครือข่ายดังภาพ

สำหรับ เครือข่ายและการดำเนินงาน ที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ด้านการ  

เสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้แก่ 

เครือข่าย โรงเรียนครอบครัว 

“โรงเรียนครอบครัว”เป็นกิจกรรมการจัดการศึกษาที่ทุกฝ่ายในชุมชนทั้งครอบครัววัด

โรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและองค์กรต่างๆในชุมชนเข้ามาร่วมรับผิดชอบ

การพัฒนาเยาวชนของตนเองร่วมกันเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการ“จัดการ”เพื่อให้เกิด

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยกระดับการเรียนรู้ของเยาวชนร่วมกับครอบครัวและชุมชน

องคการบริหารสวนตําบลหนองอยีอ 
อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร 

 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
 สถานท่ีตั้ง      ตําบลหนองอียอ อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร รหัสไปรษณีย 32160 

โทรศัพท 044-225-964 โทรสาร 044-558-964 
 ประชากร 4,813 คน  (ชาย 2,479 คน  หญิง 2,334 คน) 
 พ้ืนท่ี   41 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุมจํานวน 11 หมูบาน)  
 รายได   13,031,164.96  บาท (ไมรวมเงินอุดหนุน, เงินกู เงินจายขาดจากเงินสะสม)                                  
 เงินอุดหนุน  7,237,598.00 บาท 

คณะผูบริหาร 
1. นายสามารถ  ครองสัตย  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองอียอ 
2. นายทองใบ  พุดชู  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองอียอ 
3. นายสุวัฒน  ยิ้มด ี  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองอียอ 

สัดสวนสมาชิกสภา 
ชาย   จํานวน   16   คน 
หญิง จํานวน     6   คน 

 
 

 
องคการบริหารสวนตําบลหนองอียอ  มีการบริหารงานในรูปแบบภาคีเครือขายรวมกับหนวยงาน

ตางๆ โดยการบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ตั้งแตการจัดทํา
แผนพัฒนา ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย การดําเนินงาน การ
ติดตามประเมินผล การสงเสริมใหภาคีเครือขายในตําบลมามี
สวนรวมในการพัฒนาตําบล โดยเนนการบริหารงานในรูปแบบ
การเช่ือมโยงภาคีเครือขายในตําบล และนอกตําบล เพ่ือสราง
พันธมิตรในการระดมทรัพยากรท้ังภายในและภายนอก มาชวย
ขับเคล่ือนภารกิจการพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดี ตามแผนภาพความเช่ือมโยงของเครือขาย ดังภาพ 

 

โดยหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนเกิดขึ้นจากการระดมสมอง

ร่วมกันว่าอยากเห็นเยาวชนในชุมชนของตนเป็นอย่างไรทุกฝ่ายจึงร่วมกัน“ปั้น”ด้วยหลักสูตร

ที่พัฒนาเยาวชน4ด้านใน4วิชาคือ 1) วิชาชีวิตที่ให้เด็กสามารถสร้างภูมิคุ้มกันของตนเอง

รู้เท่ารู้ทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุขมีคุณธรรมจริยธรรม2) วิชาชีพที่ให้เด็กและเยาวชน

เรียนรู้ฐานอาชีพของพ่อแม่ผู้ปกครองปู่ย่าตายายและครูภูมิปัญญาด้านสัมมาชีพในชุมชน3) วิชา

ชุมชนที่ให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรมของชุมชน

เกิดจิตสำนึกรักท้องถิ่นภูมิใจในรากเหง้าของตนและใช้ศักยภาพตนและท้องถิ่นในการพัฒนาบ้าน

เกิดของตนเองและ4) วิชาการ ที่ช่วยเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ต่อยอดสร้างนวัตกรรมต่อไป

ดังนั้นเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายชีวิตที่เด็กและเยาวชนได้มุ่งมั่นตั้งใจและใฝ่ฝันในการ

สร้างภาวะผู้นำและมีสัมมาชีพในอนาคตจะเห็นว่า	“โรงเรียนครอบครัว”	เป็นสื่อกลางสร้างการมี

ส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆเข้ามาทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกันที่เน้นการร่วมคิดร่วมทำ

ร่วมรับผิดชอบและร่วมรับประโยชน์อีกทั้งยังเป็นกลไกที่เกิดขึ้นนอกระบบแต่ไปสนับสนุนการ

ทำงานในระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การดำเนินงานมีองค์ประกอบของเครือข่ายดังนี้

 = คณะกรรมการที่ปรึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้คำแนะนำและ

ข้อคิดเห็นในเชิงนโยบายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

 = ครูใหญ่และทีมงานที่มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับปฏิบัติการด้านการ

ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบและจัดการ

เรียนรู้บนฐานทุนทางสังคมทั้งภายในและภายนอกชุมชนท้องถิ่นติดตามและประเมิน

ผลการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเป็น“พี่เลี้ยง”ให้แก่แกนนำ

เยาวชน

 = ครูภูมิปัญญาหรือผู้รู้ในชุมชนท้องถิ่นอาจหมายรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองปู่ย่าตายาย

ที่สะสมภูมิปัญญาทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ฝึกฝน

ทักษะและพัฒนาอาชีพด้วยการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้บุตรหลานของ

ครอบครัวและชุมชนได้
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 = แกนนำเยาวชน/สภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลที่มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบใน

การเป็น“พี่เลี้ยง”พาเพื่อนและรุ่นน้องในชุมชนท้องถิ่นเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ

 บทบาทและหน้าที่ของเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ   

โรงเรียนในเขตตำบลหนองอียอทำหน้าที ่ประสานงานกลุ่มเป้าหมายนักเรียนในการ

เข้าร่วมกิจกรรมเป็นพี่เลี ้ยงในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนร่วมจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้

ร่วมวางแผนและร่วมดำเนินการรวมทั้งการติดตามประเมินผล

วัดในเขตตำบลหนองอียอทำหน้าที่ร่วมจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ในด้านคุณธรรมและ

จริยธรรมร่วมวางแผนให้ข้อแนะนำและร่วมติดตามประเมินผล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอียอทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการเรียนรู้ของเด็ก

และเยาวชนร่วมจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ร่วมวางแผนร่วมดำเนินการและติดตามประเมินผล

กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมประสานงานการเป็น

พี ่เลี ้ยงในการเรียนรู ้ของเด็กและเยาวชนร่วมจัดทำหลักสูตรการเรียนรู ้การร่วมวางแผน

ร่วมดำเนินการและร่วมติดตามประเมินผล

มูลนิธิสยามกัมมาจล ทำหน้าที่ในการสนับสนุนองค์ความรู้สื่อการเรียนการสอนการให้คำ

แนะนำในการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนรวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรม

สถาบันสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุขทำหน้าที่สนับสนุนองค์ความรู้ให้คำ

แนะนำการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนการติดตามความก้าวหน้า

ปราชญ์ชาวบ้านทำหน้าที่ในการร่วมจัดทำหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ให้กับเยาวชน

ผู้ปกครอง มีหน้าที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกับเด็กเยาวชนเป็น

ผู้ใหญ่ใจดีคอยช่วยเหลือเด็กเยาวชน

แกนนำเยาวชนทำหน้าที่สำรวจความต้องการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนในหมู่บ้านตนเอง

ร่วมจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับครูภูมิปัญญาจัดการบวนการถอด

บทเรียนเสร็จสิ้นกิจกรรม

 ขั้นตอนการดำเนินโครงการร่วมกัน 

 1.จัดอบรมเทคนิคการเรียนรู ้และถ่ายทอดความรู ้ผ่านกระบวนการละครเยาวชน

สร้างสรรค์สังคมแกนนำ

 2.ประชุมจัดทำฐานข้อมูล

 3.ปฐมนิเทศผู้ปกครองและเยาวชน

 4.จัดกิจกรรมเรียนรู้ตามตารางกิจกรรม

 5.จัดกิจกรรมถอดบทเรียนหลังการเรียนรู้

 ผลการดำเนินงานของโครงการ แบ่งเป็น 3 ส่วน  

1. ผลลัพธ์ที่เกิดกับแกนนำเยาวชนมีการรวมกลุ่มในแต่ละหมู่บ้านในการทำต่อยอด

สิ่งที่ได้เรียนรู้เช่นกลุ่มเด็กเยาวชนบ้านหนองตาดวัฒนาหมู่ที่10ตำบลหนองอียออำเภอสนม

จังหวัดสุรินทร์หลังจากที่ได้เรียนรู้เรื ่องสมุนไพรแล้วมีการรวมกลุ่มกันทำเป็นโครงงานปลูก

แตงร้านโดยการใช้สมุนไพรในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชมีการทำน้ำหมักสมุนไพรจากพืชสมุน

ในท้องถิ ่นเช่นสาปเสือบอระเพ็ดยาสูบในการกำกัดศัตรูพืชเป็นการประยุกต์ใช้ตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องการประหยัดการใฝ่รู้ขยันสามัคคีรู้จักการวางแผนเมื่อมีการปลูก

และดูแลจนได้ผลผลิตแล้วเด็กๆจะมีการนำไปขายในชุมชนและนอกชุมชนเป็นการฝึกฝนเรื่อง

การสื ่อสารระหว่างตนเองและลูกค้าฝึกการออมเงินการทำบัญชีการเป็นคนรับผิดชอบต่อ

ผู้บริโภคที่จะได้บริโภคแตงร้านที่ปลอดสารพิษ

2. ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้ปกครอง ทำให้เกิดความเข้าใจในการจัดโครงการและต่างฝ่าย

ต่างเห็นคุณค่าของการจัดกิจกรรมตามโครงการนี้และที่สำคัญโครงการนี้ได้จัดขึ้นในแต่ละหมู่บ้าน

ทุกหมู่ทำให้รุ่นน้องๆมาเรียนรู้การทำกิจกรรมกับรุ่นพี่และผู้ปกครองทำให้มีความสัมพันธ์กัน

มากขึ้นและได้เรียนรู้ความรู้สึกความต้องการของพ่อแม่ส่วนพ่อแม่ก็ได้เรียนรู้ความรู้สึกของลูก

ได้เรียนรู้การดูแลลูกในวัยรุ่นว่าควรปฏิบัติกับลูกอย่างไรในปัจจุบันมีความไว้วางใจบุตรหลาน

ตนเองมากขึ้นเนื่องจากบุตรหลานมีการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์และพัฒนาตนเองในเรื่องต่างๆ

อย่างต่อเนื่องและหันมาสนับสนุนการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น
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3. ผลลัพธ์ที่เกิดกับชุมชน/หน่วยงานผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชุมชนนั้นชัดเจนที่สุดคือ

เด็กเยาวชนมีความสามัคคีกันมากขึ้นทำให้ชุมชนมีความสงบสุขลดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งของ

เด็กเยาวชนสังเกตได้จากการมีงานประเพณีต่างๆเมื่อก่อนผู้จัดงานจะกังวลในเรื่องนี้มากเพราะ

เกรงว่าจะทำให้งานเสียเนื ่องจากการทะเลาะทำร้ายกันในงานแต่เมื ่อมีโครงการเกิดขึ ้น

การทะเลาะเบาะแว้งของเยาวชนมีการลดลงอย่างชัดเจนเด็กเยาวชนมีการรวมกันทำกิจกรรม

ในชุมชนพัฒนาชุมชนดีมากเช่นในการเรียนรู้การจับผ้าของเยาชนในช่วงก่อนวันเข้าพรรษาทำให้

เด็กสามารถจับผ้าประดับได้และมาร่วมกันจับผ้าตกแต่งขบวนรถต้นเทียนมาร่วมแห่ในขบวน

เทศกาลเข้าพรรษาทำให้ชุมชนเบาแรงมากขึ้นจากการที่ลูกหลานมาช่วยชุมชนมีความปลื้มใจมาก

ในการที่เห็นลูกหลานช่วยงานสังคมจนในปัจจุบันเยาวชนกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา

ชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น

โครงการหมู่บ้านน่าอยู่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอได้ตระหนักและมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นของ

ตนเองให้ทุกหมู่บ้านในตำบลเป็น“หมู่บ้านน่าอยู่”โดยเน้นให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ

สร้างตำบลน่าอยู่ตามวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเองเพื่อก้าวสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชน

มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจมีการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

หมู่บ้านปลอดปัญหายาเสพติดเกิดความเป็นตำบลน่าอยู่ที่ยั่งยืนและแท้จริงได้ดังนั้นจึงได้มี

“โครงการหมู่บ้านน่าอยู่”ขึ้นเพื่อทำให้ประชาชนในตำบลหนองอียอมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยในการ

ดำเนินงานโครงการนั้นต้องอาศัยการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก

ตำบลหนองอียอช่วยกันกำหนดหลักเกณฑ์และร่วมกันดำเนินกิจกรรมจนเกิดสัมฤทธิ์ผล

โดยในการดำเนินมีองค์ประกอบของเครือข่ายคือ1)สาธารณสุขอำเภอสนม2)เกษตร

อำเภอสนม3)พัฒนาชุมชนอำเภอสนม4)รพ.สต.หนองอียอ5)สภ.สนม6)กำนันตำบลหนองอี

ยอ7)ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่8)อสม.9)กศน.10)อำเภอสนม11)กลุ่มออมทรัพย์เกษตรอินทรีย์

 บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ 

สาธารณสุขอำเภอสนมเป็นคณะกรรมการร่วมกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินหมู่บ้าน

การให้ความรู้คำแนะนำในการพัฒนาหมู่บ้านการประเมินหมู่บ้านและการติดตามผลการพัฒนา

หมู่บ้าน

เกษตรอำเภอสนม เป็นคณะกรรมการร่วมกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านการให้

ความรู้คำแนะนำในการพัฒนาหมู่บ้านการประเมินหมู่บ้านและการติดตามผลการพัฒนาหมู่บ้าน

พัฒนาชุมชนอำเภอสนมเป็นคณะกรรมการร่วมกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินหมู่บ้าน

การให้ความรู้คำแนะนำในการพัฒนาหมู่บ้านการประเมินหมู่บ้านและการติดตามผลการพัฒนา

หมู่บ้าน

รพ.สต.หนองอียอ เป็นคณะกรรมการร่วมกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านการให้

ความรู้คำแนะนำในการพัฒนาหมู่บ้านการประเมินหมู่บ้านและการติดตามผลการพัฒนาหมู่บ้าน

สภ.สนม เป็นคณะกรรมการร่วมกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านการให้ความรู้

คำแนะนำในการพัฒนาหมู่บ้านการประเมินหมู่บ้านและการติดตามผลการพัฒนาหมู่บ้าน

กศน.อำเภอสนมเป็นคณะกรรมการร่วมกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านการให้

ความรู้คำแนะนำในการพัฒนาหมู่บ้านการประเมินหมู่บ้านและการติดตามผลการพัฒนาหมู่บ้าน

แกนนำ อสม.เป็นคณะกรรมการร่วมกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินหมูบ้่านการให้ความรู้

คำแนะนำในการพัฒนาหมู่บ้านการประเมินหมู่บ้านและการติดตามผลการพัฒนาหมู่บ้าน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านการประชาสัมพันธ์การพัฒนาด้านต่างๆตามหลักเกณฑ์ที่กรรมการ

กำหนดการกระตุ้นให้ประชาชนร่วมกันพัฒนา

กลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชน การให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มของตนเองเพื่อรับการแนะนำของ

กรรมการในการพัฒนากลุ่มตนเอง

 ขั้นตอนการดำเนินงานร่วมกันของเครือข่าย 

 1. จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ

 2. ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เช่นการทำความสะอาดในหมู่บ้านทั้ง11หมู่

 3. การประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการตัดสิน

 4. การติดตาม,ประเมินผลของโครงการพร้อมทั ้งวิเคราะห์ถอดบทเรียนสรุปผล

การดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
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 ผลการดำเนินงานของโครงการ 

1. ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินคือ

ประชาชนมีการร่วมรณรงค์การสวมหมวกกันน๊อกในการขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุในหมู่บ้าน

มีการรณรงค์การแก้ไขปัญหาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดในชุมชนและการสอดส่องดูแลชุมชนใน

เรื่องการลักทรัพย์ต่างๆร้านค้ามีการปิดป้ายหรือข้อความบอกช่วงเวลาการจำหน่ายสุรา/บุหรี่และ

ไม่จำหน่ายสุรา/บุหรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีการรณรงค์งานศพงานบุญงานประเพณีปลอดเหล้า

2. ด้านการดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเรือนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ ่งแวดล้อมคือหมู่บ้านมีการพัฒนาความสะอาดแข่งกันจนทุกหมู่บ้านในตำบลทั้ง11หมู่

มีความสะอาดอย่างเห็นชัดเจนมีการจัดทำถังขยะขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะและแยกขยะ

รวมทั้งการทำลายในที่เหมาะสมบริเวณห้องครัวที่กรรมการมีการสุ่มตรวจหมู่บ้านละ5ครัวเรือน

มีความสะอาดผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ80ของครัวเรือนที่สุ ่มตรวจและมีการปลูกป่าในที่

สาธารณะและป่าชุมชนเพื่อรักษาความสมดุลของธรรมชาติโดยในปีที่ผ่านมามีการปลูกต้นไม้

ในป่าชุมชนบ้านหนองอียอจำนวน2,000ต้น

3. ด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายและการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและ

โรคติดต่อในชุมชนคือประชาชนกลุ่มแม่บ้านและเยาวชนมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

และการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกมีผลลัพธ์ที่ดีมากคือไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกเลยในปี

2556ผลสืบเนื่องมาจากการมีกิจกรรมการรณรงค์ตรวจลูกน้ำยุงลายจากอสม.

4. ด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันมีครัวเรือน/หมู่บ้าน

ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นจำนวน1หมู่บ้าน60ครัวเรือนคือบ้านหัวเสือซึ่งเป็นหมู่บ้าน

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดหมู่บ้านตามโครงการนี้โดยมีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ใน

ครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 

เนื่องจากตำบลหนองอียอมีจำนวนผู้สูงอายุจำนวน661คนซึ่งในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุ

ที่อยู่ในข่ายต้องได้รับการดูแลจำนวน25คนในการดูแลผู้สูงอายุนั้นบางครอบครัวบุตรหลาน

ไม่ได้อยู ่ดูแลเพราะต้องเดินทางไปทำมาหากินในต่างจังหวัดโดยในปี2556องค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองอียอได้จัดทำโครงการอาสมัครดูแลผู้สูงอายุโดยมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

จำนวน27คนที่มาจากแกนนำเยาวชนทำหน้าที่ในการดูแลโดยในปัจจุบันแกนนำมีการดูแลอย่าง

ต่อเนื่องโดยมีการจัดทำโครงงานใส่ใจผู้สูงวัยและได้รวมทีมกันออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุตาม

หมู่บ้านร่วมกับอสม.ในหมู่บ้านเพื่อดูแลและให้กำลังใจผู้สูงอายุ

โดยการดำเนินงานมีองค์ประกอบของเครือข่ายคือกำนันตำบลหนองอียอผู้ใหญ่บ้าน

ทุกหมู ่บ้านโรงเรียนหนองอียอวิทยาโรงเรียนบ้านอาเลาโรงเรียนบ้านโนนเซียงโรงเรียน

บ้านหนองอียอสถาบันยุวโพธิชนกู้ชีพตำบลหนองอียอมูลนิธิสยามกัมมาจลแกนนำเยาวชน

 บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ 

โรงเรียนในเขตตำบลหนองอียอ ทำหน้าที่ประสานงานกลุ่มเป้าหมายนักเรียนในการ

เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นพี่เลี้ยงในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอียอทำหน้าที่การอบรมให้ความรู้อาสาสมัคร

การเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาในการดูแลผู้สูงอายุ

กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประสานงานการค้นหา

ผู้สูงอายุที่ต้องการการช่วยเหลือและการช่วยดูแลผู้สูงอายุ

มูลนิธิสยามกัมมาจล ทำหน้าที่สนับสนุนองค์ความรู้คำแนะนำการพัฒนาศักยภาพ

แกนนำเยาวชนในการมีจิตอาสาและพลังในการทำความดี

สถาบันสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข ทำหน้าที่สนับสนุนองค์ความรู้คำแนะนำ

การพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนให้มีจิตอาสาและมีพลังในการทำความดี

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์  มีหน้าที่สนับสนุนความรู้ต่างๆ

ในการดูแลผู้สูงอายุและการสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนการดูแลผู้สูงอายุ

แกนนำเยาวชนมีหน้าที่สำรวจค้นหาผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือปฏิบัติงานดูแล

ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน

สถาบันยุวโพธิชนทำหน้าที่พัฒนาแกนนำเยาวชนให้มีจิตอาสาในการดูแลผู้ด้อยโอกาส

ในสังคม

กู้ชีพตำบลหนองอียอ ทำหน้าที่ส่งต่อผู้สูงอายุที่ป่วยหรือไม่สบายไปส่งที่สถานพยาบาล
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โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานร่วมกันดังนี้

1. จัดประชุมในพื้นที่เพื่อรับสมัครอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

2. จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานการดูแลผู้สูงอายุ

3. ดำเนินการแบ่งพื้นที่ในการรับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุ

4. ดำเนินการดูแลผู้สูงอายุ

 ผลการดำเนินงานของโครงการ 

จากการดำเนินงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุได้สร้างเครือข่ายเชื ่อมโยงกับแกนนำ

เยาวชนในโครงการโรงเรียนครอบครัวตำบลหนองอียอร่วมกันผนึกเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุแบบ

จิตอาสาสร้างความอบอุ่นให้ผู้สูงอายุให้ได้รับการช่วยเหลือดูแล


องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 สถานที่ตั้ง ตำบลนาพู่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี41150

    โทรศัพท์042-219-917โทรสาร042-219-917

 ประชากร 12,467คน(ชาย6,216คนหญิง6,251คน)

 พื้นที่  59ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุมจำนวน17หมู่บ้าน)

 รายได้  27,334,439.15บาท

    (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)

 เงินอุดหนุน 69,978,181.26บาท

คณะผู้บริหาร 

 1. นายอำนวยอินทรธิราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่

 2.นายวิจิตรมีเงิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่

 3.นายณิชพนอุดมศรีภ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่

สัดส่วนสมาชิกสภา 

 ชาย 25 คน

 หญิง 9 คน
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องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ มีวิสัยทัศน์การพัฒนาคือ“เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเมือง

น่าอยู่รู้ค่าการศึกษาพัฒนาสุขภาพอนามัย”โดยยึดหลักแนวทางการพัฒนาที่สำคัญอันได้แก่

 = ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง

 = ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม

 = ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 = ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในรูปแบบบริหารราชการเชิง

บูรณาการ

 = ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

 = ลดขั้นตอนและปรับเปลี่ยนแนวทางในการให้บริการเป็นแบบขั้นตอนเดียว

ทั้งนี้ในการดำเนินงานพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่จะวางตัวเป็นเพียงผู้ให้บริการ

และเป็นพี่เลี้ยงแก่ประชาชนเมื่อประชาชนต้องการให้ช่วยเหลือสนับสนุนแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิด

ขึ้นทั้งที่ใช้งบประมาณของรัฐและไม่ใช้งบประมาณของรัฐในขณะที่การขับเคลื่อนการพัฒนา

จะอาศัยเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคมเป็นหลัก

สำหรับ เครือข่ายและการดำเนินงาน ที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ด้านการ  

เสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ ได้แก่ 

โครงการนวัตกรรมต้นแบบการแก้ไขปัญหาโรคเอ๋อและโรคขาดสาร
ไอโอดีนอย่างยั่งยืน 

ตำบลนาพู่เป็นพื้นที่หนึ่งที่ขาดสารไอโอดีนระดับรุนแรงจากข้อมูลในปี2551พบว่ามี

ประชาชนเป็นโรคขาดสารไอโอดีนถึง55รายและในจำนวนนี้มีเด็กพิการแต่กำเนิดส่งผลให้

พัฒนาการเป็นไปด้วยความล่าช้าเนื่องจากเกิดภาวะร่างกายไม่พร้อมไม่สามารถประกอบอาชีพ

เลี้ยงครอบครัวได้ภาระจึงตกเป็นปัญหาทางสังคมส่งผลโดยตรงต่อตนเองและสังคมโดยอ้อม

ด ้วยเหตุผลและความจำเป ็นดังกล่าวองค์การบร ิหารส่วนตำบลนาพู ่จ ึงได ้ร ่วมมือก ับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่8อุดรธานีในการหาแนวทางป้องกันและบรรเทาปัญหาดังกล่าว

ซึ่งการดำเนินการในช่วงแรกมีการลองผิดลองถูกในหลายวิธีซึ่งไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

จนในปี2553การศึกษาวิจัยและทดลองร่วมกันได้พบว่าการเพิ่มสารไอโอดีนในไข่ไก่และพืชผัก

สามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่จึงเห็นแนวทางการแก้ปัญหาการขาดสารไอโอดีนได้อย่าง

ยั่งยืนจึงร่วมมือกับเครือข่ายภาคส่วนต่างๆในการดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและมีการ

ขยายผลต่อยอดโครงการดังนี้

มาตรการที่ 1 : บริหารจัดการระบบแก้ปัญหาขาดสารไอโอดีนเชิงบูรณาการ 

 = มีการประชุมภาคีเครือข่ายซึ่งประกอบด้วยอบต.ผู้นำชุมชนโรงเรียนศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กประธานแม่บ้านอสม.เพื่อคืนข้อมูลลงสู่พื้นที่และแก้ไขปัญหาในทุกกลุ่ม

ทุกวัย

 = มีการประชาคมหมู่บ้านร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อคืนข้อมูลให้แก่ชุมชนพร้อมร่วมกัน

วิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญและหาแนวทางแก้ไขโดยชุมชนมีส่วนร่วม

 = ร่วมประชุมกับคณะกรรมการกองทุนสุขภาพท้องถิ่นตำบลนาพู่เพื่อของบประมาณ

มาตรการที ่  2  : พัฒนากระบวนการจัดทำแผน โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์  

เป็นเครื่องมือ 

ตำบลนาพู่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมสุขภาพท้องถิ่นตำบลนาพู่เพื่อทำ

โครงการพัฒนาสมองใสด้วยไข่ไก่ไอโอดีนตำบลนาพู่อำเภอเพ็ญจังหวัดอดุรธานีโดยมีทีมวิทยากร
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จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญร่วมกันดำเนินโครงการและมีผู้นำชุมชนอบต.ครูครูศูนย์

เด็กเล็กอสม.และภาคีเครือข่ายอื่นเข้าร่วมงานด้วย

มาตรการที่  3 : พัฒนาระบบคุณภาพบริการ ระบบส่งต่อโดยพัฒนาคุณภาพบริการตาม

มาตรฐานในทุกคลินิกบริการ 

 = คลีนิคฝากครรภ์

 -ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ทุกราย

 -การให้สุขศึกษาตัวต่อตัว

 -การใช้สมุดพันธสัญญาพ่อแม่

 -การแจกแผ่นพับให้ความรู้เรื่องไอโอดีน

 -การให้คู่มือเกี่ยวกับไอโอดีน

 -จ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีนยาสูตรObimin–AZวันละ1เม็ด

 -ไข่เสริมไอโอดีนวันละ1ฟองตลอดการตั้งครรภ์

 -จัดอบรมโครงการพัฒนาสมองใสด้วยไข่ไอโอดีน(ต่อเนื่อง)

 = หญิงหลังคลอด

 -ไข่เสริมไอโอดีนวันละ1ฟองตลอด3เดือน

 -ควบคุมคุณภาพติดตามดูแลรักษาเด็กที ่มีภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนซึ ่ง

โรงพยาบาลเพ็ญได้จัดประชุมเจ้าหน้าที ่เพื ่อจะได้รู ้แนวทางการติดตามเด็ก

ที่มีปัญหาภาวะบกพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน(TSH>25mu/l)

 -ติดตามการตรวจTSHเด็กทุกรายถ้ารายใดมีผลTSHเกิน11.25MU/L

ติดตามการเย ี ่ยมบ้านทุกรายโดยเน้นให้แม่เสร ิมด้านโภชนาการให้ได

สารไอโอดีนเพียงพอ/ลูกกินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อยนาน6เดือน/ติดตาม

ภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง5ปี

 = คลีนิคผู้รับบริการทั่วไป

 -มีน้ำเสริมไอโอดีนไว้คอยบริการทุกวัน

 -จัดบอร์ดเกี่ยวกับไอโอดีนไว้ประจำที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่

มาตรการที่ 4 : พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการจัดการ 

 = มีการคืนข้อมูลผลการตรวจTSHผ่านอสม.ถ้ารายไหนผลตรวจTSH>11.25

MU/Lจะใช้โทรศัพท์ก่อนเพื่อออกติดตามให้เร็วที่สุดหลังจากนั้นจะบันทึกเป็นลาย

ลักษณ์อักษรและนำเข้าสู่ที่ประชุมประจำเดือนอสม.ทุกราย

 = นำข้อมูลคืนสู่ภาคีเครือข่ายในรูปแบบการประชุมประจำเดือนแต่ละเดือน

 = ใช้วิทยุชุมชนเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และสอดแทรก

ความบันเทิงให้แก่คนในชุมชน

มาตรการที่ 5 : พัฒนาระบบเฝ้าระวัง  เสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่าย 

 = คณะกรรมการกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นได้กำหนดนโยบายให้มีการจัดทำแผนที่

ทางเดินยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีนอย่าง

ยั่งยืน

 = อบต.โรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ผู้นำชุมชนศูนย์พัฒนาเด็ก

เล ็กและอสมได้ร ่วมกันจัดทำแผนแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีนโดยมี

นวัตกรรมการป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนด้วยการเลี้ยงไก่ไข่เสริมไอโอดีนทุกหลังคา

เรือนซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดอุดรธานีเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับสารไอโอดีน

ทุกวัน

 = จัดอบรมได้รับความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่จากปศุสัตว์อำเภอเพ็ญ

 = ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เน้นการเพิ่มศักยภาพของครูให้มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับไอโอดีน

 = ขับเคลื่อนให้เกิดหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบซึ่งได้คัดเลือกบ้านป่าก้าวหมู่4เป็นชุมชน

ต้นแบบไอโอดีน
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มาตรการที่ 6 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 = ในหมู่บ้าน

 -ติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน

 -กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นมอบเกลือให้ทุกหลังคาเรือน

 -ใช้วิทยุชุมชนในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับไอโอดีน

 -แจกคู่มือและแผ่นพับให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน

 -เดินรณรงค์ในวันสำคัญเช่นวันอสม.แห่งชาติประเพณีบุญบั้งไฟงานกีฬา

โรงเรียน

 -ส่งเสริมให้เลี้ยงไก่ไข่เสริมไอโอดีน

 -ส่งเสริมให้ปลูกผักเสริมไอโอดีนในชุมชน

 -ร้านค้าในชุมชนตระหนักเรื่องไอโอดีน

 = ในโรงเรียน

 -มีน้ำดื่มไอโอดีนไว้บริการ

 -มีการใช้เกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารกลางวัน

 -ติดป้ายประชาสัมพันธ์ในบริเวณโรงเรียน

จากการดำเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือในโครงการดังกล่าวนอกจากนำไปสู่การแก้

ปัญหาการขาดไอโอดีนอย่างยั่งยืนแล้วอบต.นาพู่ยังต่อยอดการดำเนินงานของเครือข่ายดังนี้

 1)พัฒนาแหล่งศึกษาดูงานให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงครบวงจรโดยใช้กลุ่มเลี้ยงไก่

ไข่ไอโอดีนเป็นวิทยากรหลักหรือร่วมกับอบต.นาพู ่ให้กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่มาศึกษาดูงาน

 2)กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ไอโอดีนได้เริ่มการประยุกต์ใช้ในไข่นกกระทาไอโอดีนเพื่อสร้างอาชีพ

นอกเหนือไข่ไก่เป็นทางเลือกเพิ่มเติม

 3)นำธรรมนูญสุขภาพตำบลนาพู ่และแผนที ่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการโครงการ

ควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพในปี2567

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลนาพู่ในด้านการพัฒนาIQและการป้องกันการ

ขาดสารไอโอดีน

การส่งเสริมกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ไอโอดีนสามารถร่วมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนเพื่อ

สร้างอาชีพที่มั่นคงแข็งแรงมีคุณภาพและสามารถผลิตไข่ได้ตามความต้องการของตลาด

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

ในตำบลนาพู่มีจำนวนสุนัขและแมวจรจัดจำนวนมากอันเนื่องมาจากสภาพครอบครัวที่มี

ข้อจำกัดด้านงบประมาณและอาหารในการเลี้ยงสัตว์จึงสร้างปัญหาด้านต่างๆมากมายอาทิสุนัข

และแมวจรจัดอยู่ในพื้นที่สาธารณะและบ้านของประชาชนที่ไม่มีรอบรั้วการอุจจาระปัสสาวะของ

สุนัขและแมวจรจัดเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญจากสัตว์ถึงมนุษย์คือโรคพิษสุนัขบ้าถ้ามนุษย์หรือ

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆสัมผัสโรคนี้แล้วจะไม่มียาหรือเวชภัณฑ์ใดๆรักษาได้เป็นแล้วเสียชีวิต

จึงมีอันตรายร้ายแรงแต่โรคนี้สามารถป้องกันและกำจัดได้หมดไปได้โดยการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วนด้วยการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้นำท้องถิ่นอาสาสมัครสาธารณสุขประชาชนผู้เลี้ยง

สัตว์สุนัขและแมวและอาสาปศุสัตว์ซึ่งกันและกันที่จะมุ่งมั่นที่จะสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อให้สัตว์เลี้ยงปลอดโรคประชาชนปลอดภัย

จากข้อมูลเบื้องต้นที่กล่าวมาจึงเกิดกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อจะนำไปสู่

การแก้ปัญหาดังกล่าวโดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างอบต.นาพู่สำนักงานปศุสัตว์

อำเภอทีมเครือข่ายอาสาปศุสัตว์และอาสาสมัครสาธารณสุขจนออกมาเป็นข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนตำบลนาพู่ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์สุนัขและแมวประจำปี2553

จากนั้นเมื่อข้อบัญญัติดังกล่าวมีการบังคับใช้อบต.นาพู่ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน

อื่นๆเพิ่มเติมเพื่อบูรณาการการแก้ปัญหาให้ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็น

 = การประชุมผู้นำท้องถิ่นผู้นำปกครองท้องที่และประชาชนในหมู่บ้านเพื่อให้เกิด

ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

 = การประสานกับหน่วยงานรัฐวัดผู้นำท้องถิ่นผู้นำปกครองท้องที่เพื่อชี้แจงทำความ

เข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน

 = เช ิญชวนประชาชนเข้าร ่วมโครงการการสร้างพื ้นที ่ปลอดโรคพิษสุน ัขบ้า เช ่น

การประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์สุนัขและแมว

การฉีดวัคซีนหรือผ่าตัดทำหมันการขึ้นทะเบียนสัตว์การติดไมโครชิพเป็นต้น
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ทั้งนี้ผลจากความร่วมมือของเครือข่ายต่างๆในโครงการทำให้อบต.นาพู่เป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกในอำเภอเพ็ญและจังหวัดอุดรธานีที่มีข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนตำบลนาพู่ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์สุนัขและแมวประจำปี2553และ

เป็นต้นแบบให้ท้องถิ่นอื่นๆนำไปประยุกต์ใช้เช่นจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัด

มหาสารคามเป็นต้นนอกจากนี้ตำบลนาพู่ยังเป็นพื้นที่แห่งแรกของจังหวัดอุดรธานีที่เป็นพื้นที่

ระดับAAAปี2555จนถึงปัจจุบันที ่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าซึ ่งในอนาคตอบต.จะมีการนำ

เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เช่นการติดไมโครชิพและระบบNIDมาใช้กับสุนัขและแมวเป็นต้น

โครงการ อบต.สัมพันธ์สร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

สืบเนื่องจากพิษภัยและอันตรายของยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาค

ส่วนยังไม่สามารถสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไปซึ่งในเขตพื้นที่ตำบลนาพู่

มีหมู ่บ้านระดับความรุนแรงด้านยาเสพติดถึง2แห่งและหมู่บ้านที ่อยู ่ในระดับเบาบางด้าน

ยาเสพติดอีก13แห่งซึ ่งสาเหตุที ่ทำให้การปราบปรามและป้องกันไม่ได้ผลเท่าที ่ควรเพราะ

เป็นการดำเนินการของภาครัฐฝ่ายเดียวแต่ยังขาดความร่วมมือจากองค์กรสำคัญในพื ้นที ่

ที่รู้ปัญหาและรู้ดีว่าคนในชุมชนแต่ละคนมีพฤติกรรมเป็นอย่างไร

ทั้งนี้เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ผลอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมี

การประสานและได้รับความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้านช่วยกันผลักดันให้มีการสร้างเครือข่าย

พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในหมู่บ้านขึ้นโดยเครือข่ายดังกล่าวประกอบไปด้วย

 = หน่วยงานภาครัฐรวม7หน่วยงานได้แก่อบต.นาพู่,สถานีตำรวจภูธรเพ็ญสถานี

ตำรวจชุมชนตำบลนาพู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาพู่ศูนย์ปฏิบัติการ

พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเพ็ญสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนและวัดโดยมีการดำเนินงานร่วมกันในลักษณะแบบ

บูรณาการร่วมกันคือหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนงบประมาณวิชาการ/ความรู้บำบัด

รักษาฟื้นฟูส่งเสริมอาชีพเป็นพี่เลี้ยงและในด้านต่างๆให้กับภาคประชาสังคม

 = หน่วยงานภาคประชาสังคมได้แก่ชุด25ตาสับปะรดหมู่บ้านละ25คนจำนวน

17หมู่บ้านรวมทั้งสิ้น425คนดำเนินงานเฝ้าระวัง/ตรวจเวรยามในการแก้ไขและ

สกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้าชุมชนจัดระบบเพื่อนเตือนภัยจัดระบบการศึกษาความ

ปลอดภัยของชุมชนวางแนวทางประสานงานราชการและสถานีตำรวจในการเป็น

แหล่งข่าวเป็นต้น

จากความร่วมมือของภาคส่วนตามโครงการอบต.สัมพันธ์สร้างเครือข่ายพลังแผ่นดิน

เอาชนะยาเสพติดนำไปสู่การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นาพู่

ดังนี้

 1.หมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งมีมาตรการเฝ้าระวัง/ตรวจเวรยามมีระบบเพื่อนเตือนภัย

มีระบบความปลอดภัยของชุมชนและระบบการประสานงานทำงานแบบบูรณาการกับ

ภาครัฐจนทำให้3หมู่บ้านจากทั้งหมด17หมู่บ้านได้รับรางวัลหมู่บ้านเข้มแข็งต่อ

ต้านยาเสพติดได้แก่บ้านนาพู่หมู่12หมู่บ้านดอนแดงหมู่10และบ้านดอนยาง

หมู่13

 2.เกิดเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดหรือชุดดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับ

หมู่บ้าน(25ตาสับปะรด)จำนวน17หมู่บ้านๆละ25คนรวม425คนเพื่อปฏิบัติ

หน้าที่สอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยเฉพาะปัญหายาเสพติด

 3.ประชาชนในหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมและมีสัมพันธ์สร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะ

ยาเสพติดเช่นการแจ้งแหล่งข่าวที่มั่วสุมยาเสพติดการส่งบุคคลในครอบครัวเข้ารับ

การบำบัด/รักษายาเสพติดโดยติดต่อประสานงานกับ25ตาสับปะรดเป็นต้น

 4.ภาพลักษณ์และภาพพจน์ของตำบลนาพู่ต่อสายตาประชาชนในจังหวัดอุดรธานีดีมาก

ขึ้นสืบเนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานผ่านสื่อสถานีโทรทัศน์โฮมเคเบิ้ล

ทีวีและสถานีโทรทัศน์ช่อง11

 5.สามารถคืนคนดีสู ่สังคมคือประชาชนและเยาวชนที่อยู ่ในกลุ ่มเสี ่ยงน้อยให้เข้า

โครงการทูบีนัมเบอร์วันหรือกลุ่มเยาวชนคนรักษ์บ้านประชาชนและเยาวชนที่อยู่ใน

กลุ่มเสี่ยงมากให้เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดหรือ

ส่งเข้าศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดจังหวัดอุดรธานีซึ่งดำเนินการโดยเป็นความลับและ

ไม่กระทบต่อความเป็นอยู ่และการดำเนินชีวิตของประชาชนของบุคคลนั ้นและ

ที่สำคัญประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่ต่อต้านหรือเห็นแย้ง
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รายชื่อคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น

เพื่อรับ“รางวัลพระปกเกล้าทองคำและรางวัลพระปกเกล้า”ประจำปี2557


 1. เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ที่ปรึกษา
 2. รองศาสตราจารย์นรนิติเศรษฐบุตร ประธานกรรมการ
 3. รองศาสตราจารย์วุฒิสารตันไชย รองประธานกรรมการคนที่1
 4. รองศาสตราจารย์ดร.นิยมรัฐอมฤต รองประธานกรรมการคนที่2
 5. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือผู้แทน กรรมการ
 6. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้แทน กรรมการ
 7. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม กรรมการ
  การทุจริตแห่งชาติหรือผู้แทน
 8. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม กรรมการ
  การทุจริตในภาครัฐหรือผู้แทน
 9. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ กรรมการ
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน
 10. รองศาสตราจารย์ดร.โกวิทย์พวงงาม กรรมการ
 11. รองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัย กรรมการ
 12. รองศาสตราจารย์ดร.ศุภสวัสดิ์ชัชวาลย์ กรรมการ
 13. พลเอกเอกชัยศรีวิลาศ กรรมการ
 14. ดร.ถวิลวดีบุรีกุล กรรมการ
 15. ดร.พิรียุตม์วรรณพฤกษ์ กรรมการ
 16. ดร.ไพบูลย์โพธิ์สุวรรณ กรรมการ
 17. ดร.วิชัยรูปขำดี กรรมการ
 18. นายศุภณัฐเพิ่มพูนวิวัฒน์ กรรมการ
 19. บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์มติชนหรือผู้แทน กรรมการ
 20. บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์หรือผู้แทน กรรมการ
 21. บรรณาธิการบริหารหนังสือประชาคมท้องถิ่นหรือผู้แทน กรรมการ
 22. บรรณาธิการบริหารหนังสือผู้นำท้องถิ่นหรือผู้แทน กรรมการ
 23. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ
 24. นายภควัตอัจฉริยปัญญา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 25. นางสาวสุมามาลย์ชาวนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 26. นางสาววิลาวัณย์หงษ์นคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 6.บวรคือบ้านวัดโรงเรียนมีความสำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าวเช่นโครงการพา

ลูกจูงหลานเข้าวัดโครงการเข้าวัดทุกวันพระโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน

เป็นต้น

 7.มีการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้กับกลุ่มผู้เคยติดหรือเสพยาเสพติดที่ผ่าน

การบำบัดฟื้นฟูโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

จำนวน38คน(อายุตั้งแต่14ปีถึง33ปี)

 8.ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ที่เป็นจุดเสี่ยงเกิดภัยจากปัญหายาเสพติด

ในหมู่บ้านหรือล่อแหลมที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรงในหมู่บ้าน

สำหรับการต่อยอดหรือทิศทางการดำเนินงานของเครือข่ายในอนาคตอบต.นาพู่จะเน้น

การดึงเยาวชนเข้าร่วมเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับหมู่บ้านและมีการจัดพื้นที่

สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนมากขึ้นเช่นการติดตั้งหลอดไฟฟ้าในสนามกีฬาหมู่บ้านเพื่อให้มีเวลา

ว่างในการออกกำลังกายมากขึ ้นลดเวลาการมั ่วสุมรวมถึงการให้เยาวชนเข้าร่วมโครงการ

จ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานภาคฤดูร้อนเป็นต้น
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คณะทำงานของวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 

 

บุคลากร 

 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรทัยก๊กผล ผู้อำนวยการ 

 2.นางสาววิลาวัลย์หงส์นคร นักวิชาการ 

 �.นายชลิตถาวรนุกิจกุล นักวิชาการ  

 �.นายภควัตอัจฉริยปัญญา พนักงานฝึกอบรม
   และบริหารโครงการชำนาญการ

 5.นางธนิษฐาสุขะวัฒนะ พนักงานฝึกอบรม
   และบริหารโครงการชำนาญการ

 6.นางสาวสุมามาลย์ชาวนา พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ

 7.นางสาวอภิวรรณซักเซ็ค พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ

 �.นางสาวอติพรแก้วเปีย พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ

 �.นางสาวศิรัสกรวัฒนะบุปผา พนักงานบริหารงานทั่วไป

 10.นายสุเชาว์ชยมชัย เจ้าหน้าที่โครงการฯ 

 

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ�0พรรษาฯอาคารรัฐประศาสนภักดีชั้น5(โซนทิศใต้)

เลขที่120หมู่�ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร10210
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