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รากฐานที่เข้มแข็งสำหรับการปกครองในระดับประเทศต่อไป     

         

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
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 ๏ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลป่าสัก บ้านสันคะยอม 307 
 ๏ โครงการ “ของกิน๋ปืน้บา้น ขนมหวางปืน้เมอืงอวดพญา  313 
  12 พรรษา” 
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่	อ.ลี้	จ.ลำพูน	 318	
 ๏ โครงการเวทีประชาคมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย 320 
 ๏ โครงการสง่เสรมิอนรุกัษฟ์ืน้ฟจูารตีประเพณแีละวฒันธรรมทอ้งถิน่ 324 
  (พิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตา เทศกาลปี๋ใหม่เมือง) 

 ๏ โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลป่าไผ่ : การพัฒนาฝีมือการทอผ้า 326 
  ลายกะเหรี่ยงบ้านน้ำดิบชมพู 
 ๏ การส่งเสริมการแปรรูปกาแฟและลำไย 329 

ส่วนที่2 โครงการเด่นรางวัลพระปกเกล้า 331
 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ 
	 เทศบาลนครปากเกร็ด	อ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี	 333	
 ๏ โครงการส่วนร่วมชุมชน-วัด-เทศบาล บริหารจัดการน้ำ  335 
  (นครปากเกร็ดโมเดล) 
 ๏ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาตลาดเก่าริมน้ำปากเกร็ด 340 
  แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

ส่วนที่2 โครงการเด่นรางวัลพระปกเกล้า 343
 ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคม 
  เทศบาลนครเชียงราย	อ.เมือง	จ.เชียงราย	 346	
 ๏ โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 347 
  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมเมืองเชียงราย 
 ๏ เครือข่ายเมืองในภูมิภาคเอเชียเพื่อรับมือกับผลกระทบจาก 351 
  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Asian Cities for  
  Climate Change Resilience Network-ACCCRN) 
 ๏ โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนครู  354 
  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาและความร่วมมือกับ 
  สถาบันอื่นๆ ทางด้านการศึกษาภายในประเทศ 
   	 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	อ.เมือง	จ.ร้อยเอ็ด	 357	
 ๏ โครงการศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย 358 
  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

สารบัญสารบัญ
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 ๏ โครงการพัฒนาขีดความสามารถศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 364 
 ๏ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 368 
  นอกระบบการศึกษาในเขตเทศบาล 
    เทศบาลตำบลลานกระบือ	อ.ลานกระบือ	จ.กำแพงเพชร	 371	
 ๏ เครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนลานกระบือ 374 
 ๏ เครือข่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 378 
 เทศบาลตำบลต้นธง	อ.เมือง	จ.ลำพูน	 384	
 ๏ เครือข่ายเพื่อนน้ำมิตร (เครือข่ายเกษตรปลอดภัยตำบลต้นธง)  386 
  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในชุมชนตำบลต้นธง 
 ๏ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลต้นธง 392 
   	 เทศบาลตำบลปริก	อ.สะเดา	จ.สงขลา	 397	
 ๏ โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อน 402 
  สู่ตำบลสุขภาวะ 
 ๏ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพขบวนการ 407 
  และการบริหารจัดการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 
  เพื่อท้องถิ่นเข้มแข็ง พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (ศูนย์ประสานงาน 
  ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ภาคใต้ตอนล่าง) 
 ๏ สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลปริกกับการพัฒนาท้องถิ่น 413 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	 419	
 ๏ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการสุขภาวะชุมชน 422 
  ตำบลท่าข้าม และขยายผลสู่เครือข่าย อปท. (23 เกลอ) 
 ๏ โครงการศูนย์แพทย์ชุมชน 3 ตำบล 427 
 ๏ โครงการความร่วมมือสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนใน  432 
  อบต. และเทศบาล หน่วยงานสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย 
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บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า เป็นการรวบรวมผลงาน จำนวน  

68 โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 แห่ง ที่ได้รับรางวัล  

พระปกเกล้าทั้งประเภทรางวัลพระปกเกล้าทองคำและรางวัลพระปกเกล้า  

ใน ปี 2555 โดยวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการถอดประสบการณ์การ  

เรียนรู้และการสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการบริการสาธารณะให้ตอบโจทย์และศักยภาพ  

การพัฒนาในพื้นที่ 

ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมองผ่านบันทึกเรื่องเด่นรางวัล

พระปกเกล้าประจำปี 2555 สะท้อนพัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นและ

บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะของประเทศไทย

อย่างน่าสนใจ   

 *  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
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รูปที่1

ประการที่หนึ่งบทบาทที่ชัดเจนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ

พัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นของไทยสอดคล้องกับบริบทของการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองและสะท้อนบทบาทที่ชัดเจนขึ้นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ ดังแสดงในรูปที่ 1 

การปกครองท้องถิ่นไทยมีจุดริเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่ 5 มีการจัดตั้งสุขาภิบาลซึ่ง

เป็นการกระจายอำนาจบางส่วน หากแต่ยังไม่เป็นตามหลักการของการ

ปกครองท้องถิ่นตามแนวคิดรัฐสมัยใหม่ ความพยายามในการสถาปนาระบบ

การปกครองท้องถิ่นอย่างจริงจังเริ่มมีมาในช่วงรัชกาลที่ 7 จนมามีกฎหมาย

เทศบาลครั้งแรกหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญา-

สิทธิราชสู่ระบอบประชาธิปไตย หลังจากนั้นการปกครองท้องถิ่นมีบทบาท

จำกัดมากทั้งการเมืองและการบริหารในช่วงรัฐบาลทหารและกึ่งประชาธิปไตย 

ก้าวกระโดดที่สำคัญของการปกครองท้องถิ่นอยู่ในช่วงปฏิรูปการเมือง 2540 

โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองท้อง

ถิ่น และส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองท้องถิ่นไทยทั้งในเชิง

โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ งบประมาณ รวมทั้งมีการถ่ายโอนภารกิจการบริการ

สาธารณะระดับท้องถิ่นและการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจัย

เหล่านี้ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและความสำคัญทั้ง

การเมืองและการบริหาร รวมทั้งมีความเชื่อว่าการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

จะเป็นการกระจายทรัพยากร ลดความเลื่อมล้ำ รวมทั้งสอดคล้องกับ  

การพัฒนาประชาธิปไตย สมดังหลักการสำคัญของการปกครองท้องถิ่น   

นั่นคือ การให้การเรียนทางการเมืองแก่ประชาชน (Political education) 

ความสำคัญของการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นยังต่อเนื่อง

พร้อมๆ กับการตั้งเป้าหมายให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรหลักในการ

จัดบริการสาธารณะระดับท้องถิ่น ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550  

ดังนั้นคงเป็นที่ยอมรับมาในช่วงกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องในการจัดบริการ

สาธารณะ จากองค์กรที่ทำหน้าที่แม่บ้านมา จัดบริการพื้นฐานสู่การเป็น

องค์กรการเมืองการบริหารระดับพื้นที่ที่บทบาทสำคัญในการจัดบริการ

สาธารณะและพัฒนาท้องถิ่น   
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ประการที่สองการบริการสาธารณะของท้องถิ่น
ที่หลากหลายและมีคุณภาพ

พัฒนาการที่น่าสนใจอีกประการของการจัดบริการสาธารณะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านบันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’55 คือ 

การจัดบริการสาธารณะที่หลากหลายและมีคุณภาพมากขึ้น จากเดิมที่มักมอง

ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักทำแต่โครงสร้างพื้นฐาน ทำงานประจำ

เหมือนกันทั่วประเทศ แต่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบันทึก

เรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’55 แสดงให้เราเห็นการจัดบริการสาธารณะ  

ของท้องถิ่นที่หลากหลาย ดังแสดงในรูปที่ 2 ประเภทบริการสาธารณะและ

ตัวอย่างโครงการที่พบในบันทึกเรื่องเด่นมีมากมายตั้ งแต่ โครงสร้าง  

พื้นฐาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งรวมทั้งด้านการศึกษาและสาธารณสุข   

ด้านศิลปวัฒนธรรม การจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ และการพัฒนา

เศรษฐกิจท้องถิ่น ลักษณะการจัดบริการสาธารณะที่หลากหลายเช่นนี้  

ย่อมสะท้อนพัฒนาการของการปกครองท้องถิ่น ว่าองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นนั้นแตกต่างจากหน่วยงานราชการซึ่งเป็นการบริหารงานยึดตาม

หน้าที่ หากการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นการบริหาร

โดยยึดพื้นที่ (Area-based management)เป็นสำคัญโดยที่โครงการมุ่งตอบ

โจทย์ปัญหาของพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับหลักคิดที่ว่า ปัญหา

ท้องถิ่น ควรแก้ที่ท้องถิ่น (Local Problems, Local Solutions) 

สิ่งที่น่าตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับทิศทางการจัดบริการสาธารณะท้องถิ่น

สะทอ้นผา่นรางวลัพระปกเกลา้ประเดน็ตอ่มา คอื องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

เริ่มให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาความท้าทายใหม่ๆ โดยเฉพาะการจัดการ

สิ่งแวดล้อม การจัดการภาวะวิกฤต และการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ที่ผ่าน

มาการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นมักเป็นเรื่องการจัดการ

ขยะและน้ำเสีย ปัจจุบันเราพบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการ

ประเด็นสิ่งแวดล้อมใหม่ที่มีความซับซ้อนขึ้น อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (เทศบาลนครเชียงราย) การพัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์

ทะเล (องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี) นอกจากนั้น องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นเริ่มให้ความสำคัญกับภัยพิบัติและการเตรียมการรองรับ

ภาวะฉุกเฉิน อาทิ เช่น นครปากเกร็ดโมเดลในการบริหารจัดการน้ำ   

ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารภัยของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และกู้ชีพ

กู้ภัยของเทศบาลตำบลโนนศิลา จ.ขอนแก่น ซึ่งสะท้อนกับความจำเป็นที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญมากขึ้น เพราะสิ่งแวดล้อมและ

ภาวะฉุกเฉินเป็นสภาวะของปัญหาและความท้าทายที่ประเทศไทยต้องเผชิญ 

ยิ่งเตรียมความพร้อม โอกาสที่จะรับมือได้ทันมีสูง ผลกระทบหรือความ  

เสียหายย่อมลดลงไป 

รูปที่2
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บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’55 นำเสนอ

โครงการโดดเด่นที่ส่งผลต่อการพัฒนารายได้ของประชาชนในชุมชน รวมทั้ง

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น อาทิ เช่น ยะลาเมืองนกของเทศบาลนครยะลา 

ซึ่งใช้ “นก” มาเป็นแกนกลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองจากต้นน้ำ   

กลางน้ำ และปลายน้ำ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โครงการ  

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องในการซื้อขายผลไม้ ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดระยอง แม่ฮ่องสอนไซเบอร์มอลล์ขององค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลาดโต้รุ่งของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ การส่งเสริม

อาชีพหัตถกรรมแก่ประชาชนและการส่งเสริมแปรรูปกาแฟและลำไยของ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ จังหวัดลำพูน การอนุรักษ์และพัฒนาตลาด

เก่าริมน้ำปากเกร็ดของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเดิมองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมักไม่ค่อยเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะคิดว่าไม่มีหน้าที่

โดยตรง หากแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของ

การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เพราะนอกจากมีผลต่อความเข้มแข็งของ

ประชาชนและยังส่งผลต่อรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไร

ประเด็นสำคัญของการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น คือ ต้องวิเคราะห์ว่า  

การดำเนินกิจกรรมนั้นส่งผลทวีคูณต่อการพัฒนาหรือไม่ 

ข้อสังเกตอีกประการเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น คือ  

การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นมีทิศทางในการสร้างความร่วมมือในการ

จัดบริการสาธารณะมากขึ้น โดยเฉพาะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยกันเอง อาทิ เช่น การตั้งศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลร้อยเอ็ดกับเครือข่าย

เทศบาลและองค์กรบริหารส่วนตำบลใกล้เคียง ผลดำเนินการน่าประทับใจ  

ทั้ งต่อประโยชน์สุขของประชาชน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้  

งบประมาณ โครงการเขาสามยอดเมืองปลอดภัย นวัตกรรมแก้ไขปัญหา  

น้ำท่วมก็ เช่นกันที่ เป็นกันร่วมมือระหว่างพื้นที่ และแก้ปัญหารวมทั้ ง  

ได้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งผลงานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมเมืองเชียงราย  

นอกจากนั้นโครงการเด่นในบันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า’55  

ยังสะท้อนว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นออกแบบบริการสาธารณะได้ลุ่มลึก  

ใช้ความรู้นำ และมีการคิดสร้างสรรค์ (Creativity)ในการจัดบริการ   

หลายตัวอย่างสะท้อนการคิดเชื่อมโยงและสร้างคุณค่าเพิ่ม รวมทั้งนำ  

อัตลักษณ์ชุมชนมาเป็นฐานคิดของการพัฒนาโครงการ อาทิ เช่น นำ  

ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมมาผสมผสานกับงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในโครงการตั๋วตนคนบ้านเฮาขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านกลาง โครงการศาสนิกสัมพันธ์สร้างสรรค์ความรักสู่มนุษยชาติ

ที่เปิดพื้นที่ให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา 

 
ประการสุดท้ายงานด้านการเสริมสร้างสังคมสันติสุข
ยังไม่ได้รับความสนใจมากนัก

ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในการจัด

บริการสาธารณะ ซึ่งเชื่อมั่นว่าการตั้งเป้าหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการสาธารณะไม่ไกลเกินความเป็นจริง หากแต่

ยังพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ให้ความสำคัญการเสริมสร้าง

สังคมสมานฉันท์และสันติสุข ซึ่งพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งโครงการ

เข้ามาร่วมน้อยมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วง เพราะโดยสภาพสังคมปัจจุบันที่มี

การเคลื่อนของข่าวสารข้อมูลที่รวดเร็วผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และสภาพบริบท

สังคมสมัยใหม่ที่ไปสู่ความเป็นสังคมเมือง หากไม่ได้เตรียมประชาชนให้ทัน

กับการเปลี่ยนแปลงจะนำไปสู่ความขัดแย้งได้ง่าย อาทิ เช่น ความแตกต่าง

ระหว่างวัย และความหลากหลายในสังคมเมือง การส่งเสริมการสื่อสาร  
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โครงการเด่น
รางวัลพระปกเกล้าทองคำ
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

ส่วนที่

1
เพื่อสร้างความเข้าใจ รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมยอมรับความแตกต่างและ

เคารพสิทธิและหน้าที่ต่อกันในที่สาธารณะจึงเป็นเรื่องสำคัญและเป็นประเด็น

บริการสาธารณะที่อยากเชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจพื้นที่

หรือชุมชนของตน และทำงานเชิงรุกมากขึ้น 
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ปี2555องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า

ทองคำด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

มีจำนวน6แห่งและมีโครงการเด่นที่สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงาน

ที่โปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนดังนี้       

 

 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 แม่ฮ่องสอนไซเบอร์มอลล์ศูนย์รวมสินค้าชุมชนออนไลน์ของ

แม่ฮ่องสอน

 2. เทศบาลเมืองเขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี  

 เขาสามยอดเมืองปลอดภัยนวัตกรรมแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ซ้ำซากอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วม

 3. เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 

  การใช้ระบบฐานข้อมูลชุมชนเพื่อมุ่งสู่ท้องถิ่นสุขภาวะ

 4. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย 

  ธนาคารความดีตำบลหัวง้มสู่การพัฒนาตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน

 5. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

  ปั๊บฮู้ปั๊บเฮียนกำกึ๊ดดอนแก้วแนวทางการพัฒนาสุขภาวะ

ชุมชนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

 6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

 ตั๋วตนคนบ้านเฮาแนวทางรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี

อันดีงามของท้องถิ่นพื้นบ้าน

แม่ฮ่องสอนไซเบอร์มอลล์
ศูนย์รวมสินค้าชุมชนออนไลน์ของแม่ฮ่องสอน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 

      

 

บทนำ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชายแดน ห่างจากกรุงเทพมหานคร

ประมาณ 924 กิโลเมตร  มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาคเหนือ 

และเป็นอันดับ 8 ของประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 

87.75 ของพื้นที่จังหวัด ลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อนและ

เป็นพื้นที่ป่าไม้ตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ดังนั้นการคมนาคมขนส่งจึงเป็น

ไปอย่างยากลำบาก โดยเป็นเส้นทางขึ้นเขาลงเขาที่มีความคดโค้งและลาดชัน 

มีทางโค้งต่อเนื่องเป็นระยะ การเดินทางต้องทำด้วยความระมัดระวัง   

ใช้ความเร็วพอประมาณ ทำให้ใช้ระยะเวลาในการเดินทางนานกว่าการขับขี่

บนทางราบปกติ 
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ด้วยความที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาประกอบกับการเดินทางที่ยาก

ลำบาก จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงมีขนาดเศรษฐกิจเป็นลำดับสุดท้ายของประเทศ 

ดังเห็นได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจำปี ซึ่งค่าเฉลี่ย 

GPP ของประเทศปี 2554 มีมูลค่า 102,491 ล้านบาท แต่ของจังหวัด

แม่ฮ่องสอนมีมูลค่าอยู่ที่เพียง8,843 ล้านบาท ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ต่อหัว (GPP Per Capita) ค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่ที่ 128,245 บาท/คน/ปี 

ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ที่ 37,456 บาท/คน/ปี ซึ่งคิดเป็นลำดับที่ 71 ของ

ประเทศ และมีสัดส่วนจำนวนผู้ยากจนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัด

อื่นๆ   

 

ความเป็นมา

ด้วยพื้นที่ที่มีธรรมชาติสมบูรณ์ประกอบกับพื้นฐานของจังหวัด  

ที่ประกอบด้วยคนหลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายเผ่าพันธุ์ มีประเพณี

วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ดังนั้นประชาชนส่วนใหญ่นิยมที่จะ

ผลิตสินค้าชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองออกสู่ตลาด เพื่อสร้าง  

รายได้ให้กับตนเองและครอบครัว อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพภูมิประเทศ

เป็นป่าเขาทำให้การเดินทางมีความยากลำบากต้องใช้เวลาในการเดินทาง  

ค่อนข้างมาก ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการขนส่งทำให้ต้นทุนการผลิตสูงยากต่อ

การแข่งขันกับผู้ผลิตในจังหวัดอื่น ประกอบกับฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัด

แม่ฮ่องสอนมีเพียง 5 เดือนคือตั้งแต่เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ ในช่วงนอก

ฤดูกาลท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีน้อยส่งผล

ต่อยอดขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวผู้ผลิตจึงประสบปัญหาขาด  

คำสั่งซื้อ คนงานว่างงานและขาดแคลนรายได้เป็นเวลาหลายเดือน 

จากศักยภาพและข้อจำกัดข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด

แม่ฮ่องสอน ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการส่งเสริมการผลิตและการตลาด

สินค้าชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีศักยภาพเพื่อให้เกิดการขยายตัวด้าน

การผลิตและการตลาดทำให้เศรษฐกิจของชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความ

เข้มแข็ง ยั่งยืนและช่วยตัวเองได้ในระยะยาว ประกอบกับการที่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้าง

ศนูยแ์สดงและจำหนา่ยสนิคา้ OTOP ของจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน จากกรมสง่เสรมิ 

การปกครองท้องถิ่น จึงได้ก่อสร้างศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP   

ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขึ้นณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

ต.ปางหมู อ. เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยใช้ชื่ อว่ าร้ านเฮ็ดก้อเหลียว   

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายของสินค้าและเพิ่มรายได้ให้กับ

ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนซึ่งภายในร้านดังกล่าวจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าฯ

ของทุกอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นศูนย์ทดสอบตลาดและประเมิน  

ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อสินค้าชุมชน เป็นแหล่งวิจัยและพัฒนาสินค้า

ชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยได้เปิดดำเนินการตั้งแต่

เดือนเมษายน 2553 เป็นต้นมามีผู้ผลิตสินค้าชุมชนฝากสินค้าจำหน่าย  

ในร้านจำนวน 80 ราย มีชนิดของสินค้าที่วางจำหน่ายมากกว่า 200 ชนิด 

ซึ่งปัจจุบันการดำเนินงานของร้านเฮ็ดก้อเหลียวได้รับความสนใจจากประชาชน

และนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม และซื้อสินค้าทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่าง  

ต่อเนื่อง แต่ช่องทางการจำหน่ายของสินค้าเหล่านี้ยังอยู่วงจำกัดไม่เพียงพอ  
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ที่จะเพิ่มยอดขายให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนให้เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนารายได้ เห็นว่าการจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่านช่องทาง

ตลาดออนไลน์น่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถเพิ่มยอดขายสินค้าชุมชนได้

อย่างไม่มีข้อจำกัดด้านห้วงระยะเวลา ระยะทางและมีต้นทุนต่ำ จึงได้จัดทำ

โครงการ “แม่ฮ่องสอนไซเบอร์มอลล์” ศูนย์รวมสินค้าชุมชนออนไลน์ของ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนผ่านตลาดออนไลน์ และก้าวไปเป็นศูนย์รวมสินค้าชุมชน

ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมุ่งสู่ตลาดระดับโลกและระดับประเทศผ่านทางโลก

ออนไลน์ 

 

การบริหารจัดการและการดำเนินงาน

เริ่มจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพ

ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเสนอปัญหาความต้องการผ่านเวทีประชาคมของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่จัดขึ้นในทุกอำเภอเพื่อระดมความ  

คิดเห็นจากประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

แม่ฮ่องสอน ซึ่งความต้องการของกลุ่มอาชีพในจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่

ประสบปัญหาด้านแหล่งจำหน่ายสินค้าและยอดจำหน่ายสินค้า 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงประสานมหาวิทยาลัย

ราชภัฎเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน

ทักษะวิชาการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน มาเป็นที่ปรึกษาเพื่อแนะแนว

ทางแก่ทีมงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมถึงชาวบ้าน

กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนในการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้ 

  จัดทำเว็บไซต์“แม่ฮ่องสอนไซเบอร์มอลล์” 

  สำรวจข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อ

ประเมินศักยภาพของผู้ผลิตสินค้าชุมชนที่จะตอบสนองความ

ต้องการสินค้าผ่านระบบตลาดสินค้าออนไลน์ 

  วางระบบโลจิสติกส์ ระบบสต็อกสินค้าและระบบการชำระเงิน  

ค่าสินค้า รวมทั้งระบบสำนักงานเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน

เว็บไซต์ 

  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการดูแลเว็บไซต์ การโปรโมทเว็บไซต์และการ

บริหารการขายให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและ

กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  ติดตามผลรายงานความก้าวหน้า 

  ติดตามและประเมินผลโครงการ 

ทั้งนี้ ร้านเฮ็ดก้อเหลียว ภายใต้แนวคิดใหม่ในการจำหน่ายสินค้าชุมชน

ผ่านช่องทางตลาดออนไลน์จึงได้ดำเนินการเปิดตัวเว็บไซด์ “แม่ฮ่องสอน

ไซเบอร์มอลล์”www.maehongsoncybermall.com ขึ้นเมื่อวันที่   

3 เมษายน 2555  

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะพี่เลี้ยงของ

ชุมชนต่างๆ ยังจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการบริหารงานเว็บไซต์ให้กับ  

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยทำการจัดฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
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 1) กลุ่มผู้ผลิตและเจ้าหน้าที่ของอบจ.ที่มีความรู้และความสามารถ

ด้านคอมพิวเตอร์ จะมีเนื้อหาในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

บริหารงานเว็บไซด์ตามคู่มือที่แจกให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

นอกจากนั้นแล้ว อบจ. ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าได้  

ตรวจสอบเนื้อหา ข้อมูลว่าสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม

หรือไม่ เพื่อให้ที่ปรึกษานำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 2)  กลุ่มผู้ผลิตที่ไม่มีความรู้และไม่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  

อบจ.ได้ดำเนินการเปิดเวทีระดมความคิดเพื่อสรุปประเด็นปัญหา

ของแต่ละกลุ่มและหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิต 

การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับสินค้า OTOP 

ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีคุณภาพสามารถเพิ่มยอดขายผ่าน

ระบบตลาดสินค้าออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น 

  กลุ่มเครื่องดื่ม เช่น ไวน์และน้ำผลไม้   

  กลุ่มผ้าทอและสิ่งทอ เช่น เสื้อผ้าไตและเสื้อผ้ากะเหรี่ยง มูเซอ

และลีซอ  

  กลุ่มอาหารและอาหารว่าง   

  กลุ่มเครื่องสำอาง  

  กลุ่มสินค้าจากน้ำมันงา   

  กลุ่มของฝากของที่ระลึก เช่น ตุ๊กตาและพวงกุญแจ   

  กลุ่มหัตถกรรมและเครื่องจักสาน เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์และ

เครื่องใช้จักสาน  

  กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ  

  กลุ่มอื่นๆ เช่น เครื่องดนตรีพื้นเมือง  

      

ทั้งนี้ รวมทั้งหมดมีผู้ผลิตสินค้าชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 

48 ราย และมีสินค้าที่นำขึ้นเว็บไซต์จำนวน 368 รายการ  

วิธีการสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินสามารถชำระเงินโดยการโอนเงิน

เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาแม่ฮ่องสอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

แม่ฮ่องสอนและการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตซึ่งบริหารงานโดยธนาคาร  

ไทยพาณิชย์ จำกัด นอกจากนี้เว็บไซต์ยังมีระบบรับประกันสินค้ายินดีคืนเงิน 

100% ถ้าลูกค้าไม่พอใจในตัวสินค้า 

จากการดำ เนินงานที่ กล่ า วมา   

การจัดทำเว็บไซต์ “แม่ฮ่องสอนไซเบอร์

มอลล์”เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย

สินค้าชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนผ่าน

ตลาดออนไลน์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและ

สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ท

สามารถสั่งซื้อสินค้าจากร้านเฮ็ดก้อเหลียว

ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่www.maehong 

soncybermal l .com  ซึ่ งลักษณะของ

เว็บไซต์ แบ่งได้เป็น 2 ภาษา คือ ภาษา

อังกฤษและภาษาไทย ภายในตัวเว็บไซด์

แบ่งหมวดสินค้าเป็น 9 หมวด ได้แก่  
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ทั้งนี้ ภายหลังการจัดทำเว็บไซต์ดังกล่าวแล้วเสร็จกลุ่มผู้ผลิตสินค้า

ชุมชนจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นอีกในหลายประเด็น ได้แก่ จะ

ต้องเป็นผู้ผลิตสินค้าให้สอดคล้องและเพียงพอกับคำสั่งซื้อ  ต้องช่วยกันประ

ชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จัก และกลุ่มผู้ผลิตใดที่มีขีดความสามารถในการ

แก้ไขปรับปรุงข้อมูลสินค้าต้องพัฒนาปรับปรุงข้อมูลของตนเองให้ทันสมัยอยู่

เสมอ 

 

ปัญหาและอุปสรรค

จ ากก า รด ำ เนิ นก า ร  

ที่ผ่านมา ภายหลังการเปิดตัว 

“แม่ฮ่องสอนไซเบอร์มอลล์” 

www.maehongsoncybermall.

com นับว่าเป็นมิติใหม่ของการส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าชุมชน  

ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง แต่อย่างไรก็ตามก็ยังพบปัญหาและอุปสรรคจากการ

ดำเนินงานอยู่บ้าง ดังนี้ 

      1) ผู้ผลิตสินค้าชุมชนส่วนหนึ่งมีร้านจำหน่ายเป็นของตนเองและได้

พัฒนาช่องทางการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ของตนเอง

เรียบร้อยแล้วจึงไม่ประสงค์จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า 

 2) ผู้ผลิตสินค้าชุมชนบางรายไม่ได้ดำเนินการผลิตสินค้าอย่าง  

ต่อเนื่องซึ่งจากปัญหาด้านความต่อเนื่องในการผลิตสินค้าองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้หาแนวทางแก้ไขด้วยการสร้าง

เครือข่ายกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ในการพัฒนาศักยภาพ

กลุ่มผู้ผลิตและสินค้าด้วยการทำบันทึกความร่วมมือร่วมกันในการ

พัฒนาสินค้าชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยในปี พ.ศ. 2555 

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์ จากสำนักงาน  

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อยกระดับสินค้าชุมชนของ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำหน้าที่ในการ

ให้ข้อมูล ประสานความร่วมมือกับผู้ผลิต ให้ข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มและข้อจำกัด

และโอกาสของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

      3) ผู้ผลิตสินค้าชุมชน ที่มีลักษณะเป็นสินค้าทั่วไป และราคาต่ำ   

การขนส่งไม่สะดวก รายรับไม่คุ้มกับการขนส่งและลักษณะสินค้า

ไม่ได้คุณภาพที่จะจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์  

      4) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกลุ่มผู้ผลิต

สินค้าชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขาดความรู้ทักษะ และ

ประสบการณ์ในการบริหารจัดการผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งใน  

เบื้องต้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แก้ไขด้วยการให้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นที่

ปรึกษาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สามารถบริหารจัดการผ่านระบบออนไลน์เป็นอีกหนึ่งปี 

 

ผลสำเร็จและการต่อยอด
การดำเนินงานในอนาคต

ผลสำเร็จของ แม่ฮ่องสอนไซเบอร์มอลล์ นำไปสู่การสร้างความรู้ 

ความเข้าใจให้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน ถึงเรื่องของการเปิดตลาดออนไลน์  

มีการวางระบบสินค้าชุมชนในระบบออนไลน์ และสามารถเพิ่มช่องทาง  
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การจำหน่ายสินค้าชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทันสมัยในโลกออนไลน์  

ซึ่งเป็นที่นิยมในยุคปัจจุบัน 

นอกจากจะมียอดจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ในระยะแรกเป็นจำนวน 21,269 

บาทแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่อสอนยังได้รับการประสานงานจาก

กลุ่มอาชีพที่ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ว่ามีผู้สนใจสอบถามสินค้าโดยตรงกับกลุ่ม

อาชีพ 

สำหรับ ก้าวย่างต่อไปของการดำเนินงานดังกล่าว องค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการทำสัญญาจ้างบริษัท ThaiTrade 

Point.com.,Ltd. เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ และร่วมกันพัฒนาการดำเนินการให้เกิด

ความต่อเนื่องและยั่งยืนในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 1.  ด้าน Website Development  ได้มีการต่อยอดและขยายการ  

ให้บริการธุรกิจออนไลน์จากการทำร้านค้าออนไลน์ขายให้กับ  

ชาวบ้าน ตอนนี้ได้พัฒนาส่วนที่เป็นธุรกิจการท่องเที่ยวออนไลน์

ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก 

 2.  ด้าน Web Hosting  ได้มีการเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมูลออนไลน์ ทั้งในส่วนข้อมูลที่เป็นสินค้าที่ตอนนี้ มีมากกว่า 

400 รายการให้มีความปลอดภัยมากขึ้น 

 3.  ด้าน Web Promotion ส่งจดหมายข่าวโฆษณาสินค้าของ

แม่ฮ่องสอนไซเบอร์มอลล์ ให้กับผู้ รับ ทั้ งคนไทยและชาว  

ต่างประเทศมากกว่า 3,000-5,000 อีเมลล์ และนำโฆษณาของ

เว็บแม่ฮ่องสอนไซเบอร์มอลล์ไปประกาศในเว็บค้าขายใหญ่ๆของ

ประเทศไทยอีกมากกว่า 10 เว็บ เพื่อให้ผู้ชมมีโอกาสได้เห็น

โฆษณาอย่างต่อเนื่อง 

 4.  เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ 

 

แม่ฮ่องสอนไซเบอร์มอลล์ไม่เพียงแต่ส่งผลให้สินค้าชุมชนสามารถ

จำหน่ายสินค้าผ่านเครือข่ายออนไลน์ไปทั่วโลกและทั่วประเทศไทยซึ่งจะ

ทำให้ผู้ผลิตมียอดจำหน่ายสูงขึ้นแล้วยังพัฒนาไปสู่การสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบตลาดออนไลน์ผู้ผลิตจะเกิด

แรงจูงใจให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิตพัฒนาคุณภาพสินค้าพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ทั้งการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามเพื่อขายในตลาด

ระดับสากลต่อไปอีกทั้งกลุ่มผู้ผลิตเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพัฒนาหรือ

เรียนรู้ในด้านตลาดสินค้าออนไลน์รวมถึงบุคลากรขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการบริหาร

จัดการผ่านระบบออนไลน์
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เขาสามยอดเมืองปลอดภัย
นวัตกรรมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
อย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วม
เทศบาลเมืองเขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 

      

บทนำ

เทศบาลเมืองเขาสามยอด ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี   

มขีนาดพืน้ที ่32.5 ตารางกโิลเมตร ครอบคลมุจำนวน 34 ชมุชน มปีระชากร 

28,522 คน แยกเป็นชาย 15,172 คน หญิง 13,053 คน 

เทศบาลเมืองเขาสามยอด ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหาร  

ส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาลเมืองเมื่อปี พ.ศ. 2550 แม้จะตั้งอยู่ในเขตอำเภอ

เมือง แต่ลักษณะพื้นที่โดยรวมเป็นเขตชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชากร  

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ ทั้งข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตำรวจ 

และข้าราชการทหาร โดยในพื้นที่เป็นที่ตั้งของหน่วยทหารถึง 9 หน่วย   

ขณะที่ประชาชนบางส่วนประกอบอาชีพเกษตรกรและอาชีพรับจ้าง ส่งผลให้

ลักษณะความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิตของคนในเทศบาลเมืองเขาสามยอดแตกต่าง

กันมากและทำให้มีความยากในการบริหารงานในพื้นที่ เนื่องจากแต่ละกลุ่ม  

มีความแตกต่างสูง โดยเฉพาะในพื้นที่ทหารที่มีการบริหารจัดการพื้นที่ของ  

ตัวเอง 

 

ความเป็นมา

เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง  

เขาสามยอดเปน็หนว่ยงาน 

ที่ให้ความสำคัญในการ

ส่งเสริมกระบวนการมี

ส่วนร่วมเทศบาลเมือง  

เขาสามยอด ยงัมลีกัษณะ 

ภมูปิระเทศเปน็แอง่กระทะ มแีนวภเูขาสามยอดอยูท่างทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

เป็นแนวยาว ทำให้ในฤดูฝนเมื่อฝนตกลงมาในปริมาณมาก จะเกิดเหตุน้ำป่า

ไหลหลากจากภูเขาเข้าท่วมพื้นที่ ประกอบกับแต่เดิมท่อระบายน้ำในพื้นที่นั้น

ยังมีไม่เพียงพอ และมีถนนพหลโยธินกั้นการไหลของน้ำที่จะระบายน้ำลงสู่

แมน่ำ้ลพบรุ ีทำใหเ้กดิเปน็ปญัหานำ้ทว่มขงัเสมอมา โดยเฉพาะในพืน้ที ่หมูท่ี ่1 

หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ซึ่งไม่เพียงแต่พื้นที่เทศบาลเมืองเขาสามยอดเท่านั้น  

ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง  

ก็ประสบปัญหาน้ำท่วมเช่นกัน เนื่องจากเป็นเส้นทางระบายน้ำออกจากพื้นที่

เทศบาลเมืองเขาสามยอด 

ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที ่ทำให้เทศบาลเมืองเขาสามยอดมีนโยบาย 

แก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบภายใต้แนวคิด “หาที่ให้น้ำอยู่	ทำทางให้		

น้ำไป” โดยเริ่มต้นจากการทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการแก้ไข

ปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมา จนพบว่า การระบายน้ำยังไม่เป็นระบบ เทศบาล  
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ขาดข้อมูลที่ชัดเจน เช่น ปริมาณน้ำ เส้นทางการไหลของน้ำ เป็นต้น และ  

ยังขาดทรัพยากรสำคัญในการดำเนินงานคือ งบประมาณและที่ดินกักเก็บน้ำ 

(แก้มลิง)  

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมไม่สามารถดำเนินการได้โดย

เพียงเทศบาลเพียงหน่วยงานเดียว เนื่องจากเทศบาลเมืองเขาสามยอดยังมี

ศักยภาพที่ไม่เพียงพอในการแก้ปัญหาทั้งหมด ประกอบกับปัญหาน้ำท่วม  

ยังเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ น้ำไม่ได้

ท่วมเฉพาะในพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขาสามยอดเท่านั้น แต่ยังไหลบ่าเข้าท่วม

ในพื้นที่รอบข้างด้วย อีกทั้งภายในพื้นที่เองยังมีความแตกต่างด้านอาชีพและ

วิถีชีวิต หากไม่มีมีการประสานงานกัน จะส่งให้การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมไม่มี

ประสิทธิภาพ ทางเทศบาลเมืองเขาสามยอดจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ 

“เขาสามยอดเมืองปลอดภัย” ขึ้น เน้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่าง

เป็นระบบผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และเสริมสร้างความ  

ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่เทศบาล โดยเฉพาะกับกลุ่ม

ข้าราชการทั้งข้าราชการพลเรือน ตำรวจ และทหาร ที่เป็นประชาชนกลุ่มใหญ่

ในพื้นที่ แต่ที่ผ่านมายังมีความร่วมมือกันไม่มากนัก ทั้งที่กลุ่มข้าราชการ

เป็นกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถ การดำเนินโครงการ “เขาสามยอดเมือง

ปลอดภัย” จึงเปรียบเสมือนการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสทำให้กลุ่มประชากร  

ในพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน มาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ 

 

รูปแบบการดำเนินงาน
และบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน

การดำเนินงานโครงการ	“เขาสามยอดเมืองปลอดภัย	นวัตกรรม

แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วม” เป็นโครงการ

แก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการ

วางแผน การประสานงาน และการปฏิบัติ ซึ่งภาคีที่เข้าร่วมในโครงการมีอยู่

ด้วยกันหลายฝ่าย ดังนี้ 

  ประชาชนในพื้นที่ 

  หน่วยทหารภายในพื้นที่ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ได้แก่ เทศบาลเมืองลพบุรี 

เทศบาลตำบลเขาพระงาม เทศบาลตำบลถนนใหญ่ เทศบาล

ตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลกกโก องค์การบริหารส่วนตำบล

ทะเลชุบศร และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค 

  หน่วยงานภูมิภาค อาทิ จังหวัดลพบุรี แขวงการทางจังหวัดสำนัก

ชลประทาน สำนักงานธนารักษ์จังหวัดสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 

รายละเอียดการดำเนินแต่ละขั้นตอนมีดังนี้ 

การวางแผน 

เทศบาลเมืองเขาสามยอดได้ร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในพื้นที่ ในลักษณะของ  

เครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยในขั้นการวางแผน
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ได้มีการดำเนินงานร่วมกัน ทำให้สามารถรับทราบข้อมูลอย่างรอบด้าน และ

กำหนดแผนในการแก้ไขได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมีขั้นตอนในการวางแผนดังนี้ 

 1.  ตั้งคณะทำงานบริหารจัดการน้ำ โดยเทศบาลเมืองเขาสามยอด

ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง คือ เทศบาลตำบล

เขาพระงาม เทศบาลตำบลถนนใหญ่ เทศบาลตำบลท่าศาลา 

เทศบาลตำบลกกโก องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร และ

องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าแค 

 2.  ศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลปริมาณน้ำ ทิศทาง เส้นทางการไหล

ของน้ำ จุดพักน้ำเพื่อชะลอการไหลของน้ำ วิธีการระบายน้ำ 

จำนวนผูไ้ดร้บัผลกระทบ และงบประมาณทีต่อ้งใชใ้นการดำเนนิการ 

โดยขั้นตอนนี้ได้ประสานความร่วมมือในการสำรวจพื้นที่กับ 

สำนักงานชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ แขวงการทางจังหวัด

ลพบุรี สำนักงานโยธาธิการ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศและพลังงานทหาร และเทศบาลเมืองลพบุรี 

 3.  จัดประชุมประชาคมชาวบ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 

การประสานงาน 

ในการทำงานร่วมกันของเครือข่ายแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เทศบาลเมือง

เขาสามยอดจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักในการติดต่อและแสวงหา

ความรว่มมอืกบัภาคสว่นตา่งๆ และนำผลทีไ่ดไ้ปเสนอยงัหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ 

เพื่อขออนุมัติโครงการและงบประมาณต่อไป 

 1.  นำแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

ลพบุรี เพื่อบูรณาการ ร่วมคิด ร่วมหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันกับ

ภาคสว่นตา่งๆ อาท ิสำนกัชลประทาน กรมธนารกัษ ์แขวงการทาง 

จังหวัด กรมทรัพยากรน้ำ หน่วยทหาร และองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง 

 2.  นำคณะทำงานลงพืน้ทีเ่พือ่ทำการกำหนดแนวทางแกไ้ขปญัหานำ้ทว่ม 

 3.  ประสานขอใช้พื้นที่หน่วยงานทหารที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาล 

เพื่อทำเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ (แก้มลิง)  

 4.  ประสานขอรับงบประมาณอุดหนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 

 5.  ประสานงานจังหวัดลพบุรีและกรมทรัพยากรน้ำขออนุมัติโครงการ

ขุดสระน้ำขนาดใหญ่ทำแก้มลิง ในพื้นที่เทศบาลเมืองเขาสามยอด 

 6.  จดัประชมุประชาคมรบัฟงัความคดิเหน็ในการจดัทำสระนำ้ (แกม้ลงิ) 

แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ 

การปฏิบัติ 

ผลจากการดำเนินงานแบบมีส่วนรวม ทำให้เทศบาลเมืองเขาสามยอด

สามารถผลักดันโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้หลายโครงการ   

โดยเฉพาะการปรับปรุงทางระบายน้ำเพื่อให้น้ำสามารถระบายได้เร็วขึ้น   

รายละเอียดแต่ละโครงการมีดังนี้ 

  ขุดสระน้ำทำแก้มลิงภายในศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การ

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี 

(ศอว.ศอพท.) โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจากจังหวัดลพบุรี 
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  ขุดลอดลำรางระบายน้ำ และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสส. ใน 

ศอว. ศอพท. โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจากจังหวัดลพบุรี 

  บูรณะรางระบายน้ำในชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัย คือ ชุมชนเขาสามยอด 

22 และชุมชนเขาสามยอด 23 โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจาก

จังหวัดลพบุรี 

  วางท่อระบายน้ำถนนนเรศวรแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ 

ดำเนินการโดยแขวงการทางจังหวัด 

  วางท่อระบายน้ำถนนพหลโยธินบริเวณหน้าโรงเรียนเทคโนโลยี

ละโว้ ดำเนินการโดยแขวงการทางจังหวัด 

  ขุดสระทำแก้มลิงภายใน ศอว.ศอพท. ระยะที่ 1 ดำเนินการโดย

กรมทรัพยากรน้ำ 

 

ความสำเร็จจากการดำเนินงานและการต่อยอด

เนื่องจากเทศบาลเมืองเขาสามยอดได้ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนตั้งแต่

ขั้นวางแผน ทำให้นอกเหนือจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ ทำให้น้ำป่าที่ไหลจากภูเขาสามยอด

สามารถระบายออกได้อย่างรวดเร็วขึ้น ปัญหาน้ำท่วมจึงบรรเทาลง     

นอกจากนี้ การดำเนินแบบมีส่วนร่วมยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์

ระหว่างเทศบาลกับภาคส่วนต่างๆ ส่งผลให้เมื่อถึงขั้นปฏิบัติจึงได้รับความ  

ร่วมมือเป็นอย่างดี โดยต่างฝ่ายต่างดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ความ  

รับผิดชอบของตน แต่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการ  

การทำงานร่วมกันได้ โดยเฉพาะหน่วยทหารในพื้นที่ ซึ่งแต่เดิมด้วยลักษณะ

วิถีชีวิตและสภาพอาชีพที่แตกต่างกัน ทำให้ขาดความร่วมมือกัน แต่เมื่อ

เทศบาลได้ให้หน่วยทหารเข้ามาเป็นหนึ่งในคณะทำงานและมีส่วนร่วมในการ

ดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยตลอด จึงเกิดความเข้าใจและเห็นประโยชน์

ร่วมกัน และให้ความร่วมมือในการใช้พื้นที่บางส่วนของหน่วยทหารเป็นพื้นที่

กักเก็บน้ำ (แก้มลิง) ซึ่งโดยปกติแล้วการประสานงานขอใช้พื้นที่ของ  

หน่วยทหารมักทำได้ยากมาก 

ความสำเร็จจากการดำเนินงานโครงการ	“เขาสามยอดเมือง

ปลอดภัย	นวัตกรรมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างเป็นระบบโดยการมี

ส่วนร่วม”	ทำให้มีแนวคิดในการต่อยอดโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

อย่างยั่งยืน	ดังนี้	

	 	พัฒนาบริเวณพื้นที่กักเก็บน้ำ	(แก้มลิง)	ให้เป็นสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของหน่วยทหาร	

เนื่องจากมีบรรยากาศที่ร่มรื่น	เย็นสบาย	เหมาะแก่การพักผ่อน	

	 	นำน้ำที่ กัก เก็บไว้ ในพื้นที่กัก เก็บน้ ำ	(แก้มลิ ง)	ไปใช้ ใน

การเกษตรในฤดูแล้ง	และจัดทำเป็นน้ำประปาสำหรับใช้บริโภค

ในหน่วยทหารและชุมชนทหาร	

	 	พัฒนาเครือข่ายแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระดับอำเภออย่างเป็น

ระบบ	โดยร่วมมือกับเทศบาลเขาสามยอด	เทศบาลตำบล		

เขาพระงาม	เทศบาลตำบลท่าศาลา	เทศบาลตำบลโคกตูม	

เทศบาลตำบลถนนใหญ่	เทศบาลตำบลกกโก	องค์การบริหาร

ส่วนตำบลทะเลชุบศร	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตาล	และ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค	
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การใช้ระบบฐานข้อมูลชุมชน
เพื่อมุ่งสู่ท้องถิ่นสุขภาวะ
(Thailand Community Network Appraisal Program: TCNAP) 

เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 

      

บทนำ

เทศบาลตำบลเกาะคา ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง   

มีพื้นที่ประมาณ 4.74 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 8 ชุมชน จำนวน

ประชากร 4,790 คน แยกเปน็ชาย 2,238 คน และหญงิ 2,552 คน ไดช้ือ่วา่ 

“เกาะคา” เนื่องจากพื้นที่แต่เดิมเป็นทางน้ำของลำน้ำแม่ยาวมาบรรจบกับ

แม่น้ำวัง และได้พัดเอาตะกอนหิน ดิน และทรายมาทับถมกันจนกลายเป็น

สันดอนทรายขึ้น หรือ “เกาะ” ตามคำเรียกของชาวบ้านพื้นเมือง ต่อมา  

แม่น้ำยาวได้เปลี่ยนทางเดินของร่องน้ำ สันดอนทรายจึงมีบริเวณกว้างขึ้น และ  

กลายเป็นพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้าไปตั้งถิ่นฐาน และเรียกชื่อว่า “เกาะคา” มาจน 

ถึงปัจจุบัน 

ลักษณะภูมิประเทศสำคัญของเทศบาลตำบลเกาะคาคือ มีแน่น้ำวังไหล

ผ่านกลางพื้นที่ ทำให้การตั้งถิ่นฐานจะหน้าแน่นบริเวณสองฝั่งริมแม่น้ำวัง 

และบริเวณรอบโรงงานน้ำตาลของบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลแม่วัง จำกัด 

ซึ่งเป็นโรงงานน้ำตาลแห่งแรกในประเทศไทยและปัจจุบันยังคงเปิดดำเนินการ

อยู่นอกจากนี้ยังมีภายในเทศบาลยังเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาด

กลางและขนาดใหญ่อีกหลายแห่ง อาทิ โรงงานเซรามิก โรงงานน้ำดื่ม และมี

ร้านค้าขนาดเล็กจำนวนมาก ทำให้การประกอบอาชีพของคนส่วนใหญ่ในพื้นที่

คือ การรับจ้างทำงานตามโรงงานอุตสาหกรรมและการค้าขาย ขณะที่อาชีพ

การเกษตรมีเป็นจำนวนไม่มาก และเป็นการปลูกพืชสวนตามริมฝั่งแม่น้ำวัง

เป็นหลัก ที่สำคัญคือ ลำไย ส้มโอ มะม่วง เป็นต้น 

 

ความเป็นมา

เทศบาลตำบลเกาะคาเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริม

กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองแก่ประชาชนทุกระดับ   

โดยได้เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมลงมือทำ   

ร่วมตรวจสอบการทำงาน และร่วมประเมินผลงาน เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ของ

เทศบาลเป็นไปด้วยความโปร่งใสและสอดคล้องกับความต้องการของ

ประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความรู้สึกเป็น

เจา้ของ นำไปสูก่ารมสีว่นรว่มของประชาชนและความเขม้แขง็ของภาคพลเมอืง 

อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ดังวิสัยทัศน์ของเทศบาลที่ว่า “จากเมืองเกาะคา

น่าอยู่สู่สังคมแห่งประชาธิปไตยชุมชนบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล”

จากแนวคิดวิสัยทัศน์ดังกล่าว ทำให้ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเกาะคาได้

ดำเนินการจัดโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   

โดยโครงการสำคัญคือ “โครงการการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์และการสร้าง
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สังคมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้”ซึ่งเทศบาลได้ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่โดดเด่นคือ  

  เวทีข่วงผญ๋าฮอมกำกึ๊ด และเวทีประชาคม โดยคำว่า “ข่วงผญ๋า”

เป็นภาษาถิ่นเหนือหมายถึง “ลานปัญญา” ขณะที่คำว่า “ฮอมกำ

กึ๊ด” หมายถึง “รวมความคิด” เวทีข่วงผญ๋าฮอมกำกึ๊ด จึงเป็น

เวทีที่ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมกันค้นหา  

วิธีแก้ปัญหาต่างๆ ในชุมชน ร่วมกับเวทีประชาชน 

  นักวิจัยชุมชน เป็นการคัดเลือกบุคคลในแต่ละหมู่บ้าน ทำหน้าที่

เป็นผู้รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ นำเสนอ และดูแลการจัดเวที  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

การดำเนินงานโดยใช้รูปแบบกิจกรรมดังกล่าว ทำให้เทศบาลตำบล

เกาะคาได้รับทราบปัญหา แหล่งที่มาของปัญหา เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์  

ที่สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และ  

สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับมีจำนวนมาก ดังนั้น   

การจัดการข้อมูลจึงเป็นอีกองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้การนำข้อมูลไปใช้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น เทศบาลตำบลเกาะคาจึงได้ริเริ่มจัดทำระบบฐานข้อมูล

ขึ้น ภายใต้ชื่อ “ThailandCommunityNetworkAppraisalProgram”

(TCNAP) เพื่อจัดการข้อมูลของชุมชนให้เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการเข้าถึง

และนำไปใช้ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการใช้ฐานข้อมูลนี้ขับเคลื่อนเทศบาล

ตำบลเกาะคาสู่การเป็นตำบลสุขภาวะ ซึ่งเทศบาลตำบลเกาะคาได้เปิดโอกาส

ให้ทุกภาคส่งทั้งภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ภาคีเครือข่าย 

และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูลและ

สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตำบลได้ด้วยตนเองผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

รูปแบบการดำเนินงาน
และบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน

ระบบฐานข้อมูล TCNAP เป็นการจัดเก็บข้อมูลที่ได้กำหนดรูปแบบ  

ในการบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยให้แต่ละพื้นที่สามารถดำเนินการ

ได้เองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่จัดทำโดยโครงการส่งเสริมพลังการขับเคลื่อน

ตำบลสุขภาวะร่วมกับการขับเคลื่อนนโยบายแก้วิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาล

ผ่านการพัฒนาระบบข้อมูล สำนักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะพื้นที่และชุมชน 

(สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อ

เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้และจัดการข้อมูลของชุมชนเพื่อพัฒนา

สู่การเป็นตำบลสุขภาวะซึ่งได้เปิดให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ในการจัดเก็บ

ข้อมูล โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลตำบลเกาะคาเป็น

อีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้นำระบบฐานข้อมูล TCNAP มาใช้ในพื้นที่ 
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ทั้งนี้ ระบบฐานข้อมูล TCNAP ได้มีการใช้เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล  

เข้าระบบด้วยกัน 3 ชนิดประกอบด้วย 

 1. โปรแกรมการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ผ่านระบบเครือข่าย  

อินเทอร์เน็ต 

 2. แบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลระดับกลุ่มและชุมชน 

 3. แบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลระดับบุคคลและครอบครัว 

ทั้งแบบสอบถามแต่ละชุด ประกอบด้วยข้อคำถามข้อมูลชุดพื้นฐาน   

7 ด้าน ที่เป็นข้อมูลระดับครัวเรือนและระดับชุมชน ที่แสดงถึงศักยภาพของ

ชุมชน ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านทุนที่แสดงถึงศักยภาพของตำบล ประกอบ

ด้วยข้อมูลแกนนำ คนเก่ง คนสำคัญ องค์กร เงิน ทรัพยากร 

และแหล่งประโยชน์ 

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการสื่อสาร ประกอบด้วย ข้อมูลของผู้ให้

ขอ้มลู ประเภทของขอ้มลู ชอ่งทางการสือ่สารและการใชป้ระโยชน ์

  ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ ประกอบด้วย ข้อมูล

พฤติกรรมเสี่ยง ปัญหาการเจ็บป่วย และการดูแลสุขภาพ 

  ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านประชากร ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล 

จำนวนประชากร การเกิด การตาย การจัดการศึกษา และ  

การอพยพย้ายถิ่นฐาน 

  สว่นที ่5 ขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิชมุชน ประกอบดว้ย ขอ้มลูอาชพีหลกั 

อาชพีเสรมิ วถิกีารผลติ ทรพัยส์นิ หนีส้นิ แหลง่เงนิกู ้และการออม 

  ส่วนที่ 6 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ข้อมูลปัญหาและ

การจัดการสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ และการใช้พลังงานทดแทน 

  ส่วนที่ 7 ข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง ประกอบด้วย ข้อมูล

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านการเมือง การปกครอง 

การแก้ปัญหาชุมชน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ภายหลังได้ติดตั้งฐานะข้อมูล TCNAP แล้ว ทางเทศบาลเกาะคา  

ได้ดำเนินการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนต่างๆ ตามลำดับ ดังนี้ 

 1. ส่งคณะทำงาน TCNAP เทศบาลตำบลเกาะคา เข้ารับการอบรม

การดำเนินงานจากคณะกรรมการโครงการฯ 

 2. สร้างคณะทำงานจัดการระบบฐานข้อมูลตำบล TCNAP ประกอบ

ด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการเก็บรวบรวม

ข้อมูล คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลและบันทึกข้อมูล และ

คณะอนุกรรมการติดตามการทำงานในการพัฒนาระบบข้อมูล 

ทั้งนี้ โครงสร้างคณะกรรมการจะแบ่งเป็นระดับตำบลและระดับ

หมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะมีทีมเก็บข้อมูล ทีมตรวจสอบ และ

ทีมบันทึกข้อมูลของตนเอง โดยบุคลากรในระดับหมู่บ้านจะเชิญ

ชวนอาสาสมัคร (อสม.) และเยาวชน มาเข้าร่วม เพื่อสร้างการมี

ส่วนร่วม 

 3.  ประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่ได้รับทราบและให้ความร่วมมือในการ

ให้ข้อมูล 

 4.  เก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้กลุ่มเยาวชนและอาสาสมัครเป็น  

ผู้เข้าไปเก็บข้อมูลในแต่ละครัวเรือน ผ่านการพูดคุย ซักถาม และ

สังเกต 
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 5.  เจ้าหน้าที่เทศบาลรับผิดชอบประสานการรวบรวมข้อมูลแต่ละด้าน

เข้าด้วยกัน 

 6.  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลระดับบุคคลและครอบครัว ผ่าน

กลไกผู้ใหญ่บ้านและประธานอาสาสมัคร และข้อมูลระดับกลุ่ม

และชุมชน โดยผ่านกลไกเวทีข่วงผญ๋า 

 7.  บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม TCNAP โดยฝึกปฏิบัติให้กลุ่ม

เยาวชนและ อสม. เป็นผู้บันทึกข้อมูล 

 8.  ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลและยืนยันผลการ

บันทึกข้อมูล 

 9.  ประมวลผลข้อมูลโดยเฉพาะในด้านสุขภาพ 

 10.  นำข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อมูลสำหรับจัดการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไป 

  

ตัวอย่างกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

ผลจากการเก็บข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล TCNAP ทำให้เทศบาลตำบล

เกาะคามีข้อมูลที่สะท้อนปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่ สำหรับนำไปใช้จัดทำ

กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม   

ซึ่งตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากระบบฐานข้อมูล TCNAP มีดังนี้ 

ด้านที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

สิ่งที่พบ:  มีประชาชนที่อยู่อาศัยจริงในชุมชนน้อยกว่าในรายชื่อทะเบียน

ราษฎร์ เช่น บางบ้านไม่มีคนอาศัยอยู่ หรือบางบ้านเป็นเพียง

อาคารพาณิชย์สำหรับใช้ขายของแต่ไม่ได้ใช้ในการอยู่อาศัย ขณะ

เดียวกันยังพบว่าบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่จำนวนหลายหลัง ส่วนใหญ่

เป็นที่อยู่ของกลุ่มแรงงานต่างถิ่นที่เข้ามาอยู่อาศัยชั่วคราวและ  

มีการย้ายถิ่นหมุนเวียนอยู่เสมอ  

กิจกรรม:  การมีกลุ่มแรงงานต่างถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยจำนวนมาก ทำให้

เทศบาลต้องคอยระวังเรื่องโรคระบาดจากต่างพื้นที่ และปัญหา

ขยะที่มีจำนวนมากขึ้น 

ด้านที่ 2 เศรษฐกิจชุมชน  

สิ่งที่พบ:  มีคนว่างงานในพื้นที่จำนวนมาก  

กิจกรรม:  เทศบาลได้ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ

ต่างๆ จนนำไปสู่การจัดตั้งกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านผึ้ง และ

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านผึ้ง 

ด้านที่ 3 สิ่งแวดล้อมครัวเรือน  

สิ่งที่พบ:  สภาพบ้านเรือนของบางครอบครัวมีสภาพทรุดโทรม และคนใน

ชุมชนต้องซื้อผักสวนครัวรับประทาน ทั้งที่มีพื้นที่สามารถปลูกผัก

บางชนิดได้เองที่บ้าน 

กิจกรรม:  ทางเทศบาลได้ดำเนินโครงการบ้านเทิดไท้ และโครงการชาว

เกาะคาไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนที่ทรุดโทรมให้
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ประชาชน และโครงการสนับสนุนการปลูกพืชผักสวนครัวใน

บริเวณบ้านสำหรับไว้กินเอง 

ด้านที่ 4 การสื่อสาร  

สิ่งที่พบ:  มีปัญหาเรื่องระบบเสียงตามสายที่ใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารในชุมชน  

กิจกรรม:  เทศบาลได้เข้าไปดำเนินการแก้ไขให้เสียงตามสายสามารถใช้งาน

ได้ตามปกติ 

ด้านที่ 5 สุขภาพ  

สิ่งที่พบ:  มีกลุ่มผู้พิการและเจ็บป่วยในชุมชนจำนวนหลายคนและยังขาด

การดูแลที่เหมาะสม ขณะเดียวกันยังพบปัญหากลุ่มวัยรุ่นที่มี

พฤติกรรมเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น อาทิ ตั้งครรภ์ในวัยเรียน ติดเกม  

กิจกรรม:  ในส่วนของผู้พิการและเจ็บป่วย ทางเทศบาลได้เข้าช่วยเหลือ

วางแผนตั้งชมรมผู้พิการและญาติ รวมถึงส่งเสริมการร่วมกลุ่ม

ต่างๆ ของผู้พิการและผู้ป่วยเพื่อเป็นพื้นที่ในการทำกิจกรรมร่วม

กันและดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ขณะที่ในส่วนของกลุ่มวัยรุ่นที่

มีพฤติกรรมเสี่ยง เทศบาลโดยศูนย์พัฒนาครอบครัว ได้เข้า

ติดตามปัญหาและให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสม รวมถึง

เทศบาลยังได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในพื้นที่จังหวัดลำปาง 10 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  

ในพื้นที่ ร่วมดำเนินโครงการลดการสูบบุหรี่โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

  

นอกจากนี้ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จาก TCNAP ยังมีประโยชน์ต่อเทศบาล  

ในการทำให้เห็นภาพรวมของสุขภาพคนในพื้นที่ ทั้งในแง่ของกลุ่มเป้าหมาย 

ขนาดของปัญหาสุขภาพ และความรุนแรงของปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น ทำให้

สามารถนำมาใช้วางแผนจัดทำโครงการหรือกิจกรรมของกองสาธารณสุข 

เทศบาลตำบลเกาะคา เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นกับ

ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น 

 

ความสำเร็จจากการดำเนินงาน

ผลจากการดำเนินโครงการ “การใช้ระบบฐานข้อมูลชุมชนเพื่อมุ่งสู่

ท้องถิ่นสุขภาวะ(TCNAP)” ทำให้เทศบาลตำบลเกาะคามีระบบฐานข้อมูล

ของตนเอง ซึ่งจากการเก็บข้อมูลทั้งในระดับบุคคลและครอบครัว และระดับ

ชุมชนและกลุ่ม ทำให้ข้อมูลที่ได้มีความรอบด้าน สามารถแสดงให้เห็นถึง

ปัญหาที่แท้จริงของชุมชน จนนำไปสู่การแก้ไขอย่างตรงจุดได้มากขึ้น และ

การนำข้อมูลเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่

สามารถตรวจสอบและเรียกข้อมูลได้อย่างสะดวก เป็นการส่งเสริม

ประสิทธิภาพการทำงานในอีกทางหนึ่ง 

ในแง่กระบวนการการเก็บรวบรวมข้อมูล ระบบฐานข้อมูล TCNAP   

ยังช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากให้ประชาชน

เป็นผู้ให้ข้อมูล เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลสภาพปัญหาที่แท้จริงภายในพื้นที่ 

และการให้กลุ่มเยาวชนและอาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บและบันทึก

ข้อมูล อันเป็นการช่วยฝึกฝนทักษะการทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูล และยัง

เป็นการปลูกฝังจิตในสำนึกในการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนและอาสาสมัคร  
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นอกจากนี้ การใช้งานระบบฐานข้อมูล TCNAP ของเทศบาลยังได้

ดำเนินการโดยร่วมกับกลไกการมีส่วนรวมที่มีอยู่แต่เดิมของเทศบาล อย่าง

กลไกเวทีข่วงผญ๋าโดยมีบทบาทเป็นเวทีในการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ได้

จากการเก็บรวบรวมข้อมูล TCNAP ทำให้กลไกการทำงานด้านการมีส่วนร่วม

ต่างๆ ในเทศบาลตำบลเกาะคา เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ และสร้างความ

เป็นเอกลักษณ์ในการใช้งานระบบฐานข้อมูล TCNAP ของเทศบาลตำบล

เกาะคา 

 

ระบบฐานข้อมูล	TCNAP	จึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างท้องถิ่นสุข

ภาวะและส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลตำบล

เกาะคา	และเนื่องจากฐานข้อมูล	TCNAP	เป็นรูปแบบฐานข้อมูลที่ใช้ใน

หลายพื้นที่	ทำให้สามารถใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการแลกเปลี่ยนข้อมูล	

หรือร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานได้ต่อไปในอนาคต	

 

 

ธนาคารความดีตำบลหัวง้ม
สู่การพัฒนาตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย 

 

บทนำ

ตำบลหัวง้ม เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่มีความผูกพันกับประเพณี

วัฒนธรรมดั้งเดิม โดยการฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชนขึ้นมาปรับใช้

กับการพัฒนาสังคมชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งได้นำเอาหลักธรรมคำสอนทาง

พุทธศาสนา คุณธรรม ศีลธรรม วิถีวัฒนธรรม ความเชื่อ จารีตประเพณี 

และสิ่งที่ดีงามภายในชุมชน เข้ามาจัดระบบการเรียนรู้ และส่งต่อให้เกิดขึ้น

ต่อคนรุ่นหลังของตนเองในชุมชน  
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จากทุนทางสังคมที่มีอยู่ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ร่วมกับ

ทกุกลุม่พลงัมวลชน และสว่นราชการตา่งๆ ในการทำงานรว่มกนัแบบบรูณาการ 

เป็นองค์รวม มุ่งมั่นร่วมกันที่จะสร้างสังคมที่มี “คุณธรรมนำการพัฒนา”

เพื่อความสุขความเจริญอย่างแท้จริง โดยการสร้างจิตสำนึกทางคุณธรรม

จริยธรรม และขับเคลื่อนให้คุณธรรมจริยธรรมเป็นพลังของการพัฒนาทุก

ประเภท โดยเฉพาะกับการพัฒนา“คน” ให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม 

ความสามคัค ีเอือ้อาทร และสนัตสิขุอยา่งยัง่ยนื บนพืน้ฐานเศรษฐกจิพอเพยีง 

เพื่อความสุขความเจริญอย่างแท้จริง  

 

ความเป็นมา

จากเป้าประสงค์ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม  

ที่มุ่งสร้างสังคมคุณธรรมด้วยเห็นว่ามีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชน  

ที่เป็นสังคมเอื้ออาทร ประกอบกับเพื่อเป็นการ “ทำความดีถวายในหลวง 

เฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา” องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ร่วมกับ  

คณะสงฆ์ ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ และกลุ่มประชาชน จึงดำเนินโครงการ

ต่างๆ มากมายที่ส่งเสริมให้คนทำความดีเพื่อตัวเองและสังคม ดังนี้ 

  โครงการร้อยคนร้อยดวงใจร้อยความห่วงใยแด่ผู้สูงวัยที่ขาดแคลน 

  โครงการหนึ่งวันหนึ่งบาทเพื่อเติมโอกาสให้แก่ผู้ยากไร้ 

  โครงการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตำบลหัวง้ม 

  โครงการมรรคนายกน้อย 

  โครงการก๋วยสลากเพื่อการศึกษา 

  โครงการปลูกต้นไม้แด่ผู้วายชนม์ 

  โครงการกลุ่มสัมพันธ์ผู้สูงอายุ 

โครงการดังกล่าวข้างต้นนี้ ล้วนแต่เป็นการส่งเสริมให้คนทำความดี  

บนพื้นฐานของความมีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งได้รับการตอบรับและความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วน แสดงให้เห็นถึงจิตใจอันดีงามของคนในการทำความดี

เพื่อตนเอง เพื่อครอบครัวและเพื่อชุมชน ให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสุข 

เนื่องจากประชาชนในตำบลหัวง้มนั้น มีความแตกต่างทางด้านสังคม 

การศึกษา อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจ จึงทำให้ชาวบ้านหลายคนที่ตั้งมั่น

ในการทำความดี เมื่อพบกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินชีวิตเกิดความ

ท้อแท้กับการทำความดี จึงเกิดเป็นคำถามขึ้นมามากมายเกี่ยวกับการทำ  

ความดี ซึ่งเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ อันได้แก่ ความดีคืออะไร?ความดี

มีจริงหรือไม่?และทำความดีแล้วได้อะไร? โดยชาวบ้านตั้งคำถามเป็น  

ภาพรวมกว้างๆ ซึ่งชาวบ้านเองอาจรู้ว่าความดีคืออะไร แต่ไม่มั่นใจในการ

ทำความดี ซึ่งคำถามนี้พบบ่อยมากขึ้นหลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบล  

ได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้คนทำความดีถวายในหลวง 
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จากคำถามของชาวบ้านที่มีความไม่มั่นใจในการทำความดี จึงกลาย  

มาเป็นคำถามขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้มที่ต้องหาคำตอบของ  

การทำความดีให้กับชาวบ้าน จึงได้จัดเวทีในการร่วมกันค้นหาคำตอบ คือเวที

ประชาคมหมู่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้านของตำบลหัวง้ม ตามโครงการ“องค์การ

บริหารส่วนตำบลหัวง้มพบประชาชนประจำปี2550” ซึ่งองค์การบริหาร

ส่วนตำบลได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่ครั้งนี้มีวาระสำคัญในการร่วมกันค้นหา

คำตอบของการทำความดี และร่วมกันค้นหาคุณธรรมความดี อันได้แก่   

การสำรวจประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมทางสังคมที่ดีงามของชุมชน  

เมื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประชาคมในทุกหมู่บ้านของตำบล  

หัวง้มแล้ว พบว่าสาเหตุที่ทำให้ชาวบ้านไม่มั่นใจ สงสัยและตั้งคำถามเกี่ยวกับ

การทำความดีนั้น เนื่องจากในชุมชนมีต้นทุนทางสังคมเชิงลบค่อนข้างมาก 

อันได้แก่ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ความอ่อนแอทางศีลธรรม การแก่งแย่ง  

ชิงดี การแตกแยกในชุมชน การเห็นแก่ตัว การทะเลาะวิวาท ปัญหาด้าน

อบายมุขทั้งการดื่มแอลกอฮอล์ การเล่นการพนัน การมั่วสุมเสพยาเสพติดแต่

ในทางกลับกันก็พบว่าคุณธรรมความดีในชุมชนตำบลหัวง้มที่เป็นทุนทางสังคม

เชิงบวก ก็ปรากฏให้เห็นเช่นกัน ตามโครงการต่างๆ ที่องค์การบริหาร  

ส่วนตำบลได้ดำเนินงานขึ้นมาเพื่อเป็นการทำความดีถวายในหลวง อันได้แก่ 

โครงการร้อยคนร้อยดวงใจร้อยความห่วงใยแด่ผู้สูงวัยที่ขาดแคลน โครงการ

หนึ่งวันหนึ่งบาทเพื่อเติมโอกาสให้แก่ผู้ยากไร้ โครงการลดการบริโภค  

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตำบลหัวง้ม รวมถึงการมีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้มอีกด้วย 

 

การทำงานของธนาคารความดี

จากการค้นหาคำตอบของการทำความดีผ่านการประชาคมหมู่บ้านของ

ตำบลหัวง้ม พบว่าในชุมชนมีทั้งต้นทุนทางสังคมเชิงลบและทุนทางสังคม  

เชิงบวก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะสงฆ์ตำบลหัวง้มจึงมีมติว่า

ควรเร่งสร้างทุนทางสังคมเชิงบวกขึ้นมาให้มีพลังมากกว่าต้นทุนเชิงลบ เพื่อให้

คนในชุมชนได้เชื่อมั่นในการทำความดีของตนเองอีกครั้ง จึงเป็นบทสรุปสู่การ

จัดตั้งธนาคารความดีตำบลหัวง้ม โดยนำเอากิจกรรมและโครงการต่างๆ   

ที่เกิดขึ้นในตำบลหัวง้มมาเชื่อมโยงเป็นกระบวนการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อน  

คุณธรรมความดีให้คงอยู่หรือกลับมามีบทบาทในการสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข  

แนวคิดที่ใช้ในการจัดตั้งธนาคารความดีตำบลหัวง้ม คือ เน้นทุนทาง

สังคมที่มีอยู่ อันได้แก่ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหาร  

ส่วนตำบลหัวง้ม โครงการร้อยคนร้อยดวงใจร้อยความห่วงใยแด่ผู้สูงวัย  

ที่ขาดแคลน โครงการหนึ่งวันหนึ่งบาทเพื่อเติมโอกาสให้ผู้ยากไร้ โครงการ  

ลดพื้นที่และโอกาสการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งนี้ การเกิดขึ้นมาของ

ธนาคารความดีนั้น เพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่ดีในชุมชน ได้แก่ การดื่มเหล้า   

สูบบุหรี่ ยาเสพติด การพนัน การชิงสุกก่อนห่าม เด็กและผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง 

รวมทั้งให้ธนาคารความดีเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการสะสมความดี   

คุณธรรม การสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ และยกย่องเชิดชูคนดี 

ธนาคารความดีตำบลหัวง้มจึงได้เปิดทำการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 

28 ธันวาคม 2550 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้มโดยมีการ

จำลองระบบ รูปแบบจากธนาคารพาณิชย์มาเป็นต้นแบบการดำเนินงานของ

ธนาคาร เช่น “การฝากความดี” หรือ “การถอนความดี” โดยผู้ฝากหรือ  

ผู้ถอนจะนำใบฝากหรือใบถอนความดีพร้อมสมุดธนาคารไปยื่นให้เจ้าหน้าที่

เพื่อบันทึกความดี  

“การฝากความดี” สมาชิกสามารถฝากความดีได้ทั้งแบบสะสม และ

แบบสัจจะ โดยความดีประเภทการเว้นจากการละเมิด ศีลห้า และการเลิก

ข้องเกี่ยวกับอบายมุข ต้องฝากโดยตั้งสัจจอธิษฐาน ที่จะตั้งมั่นในการทำ  

ความดีต่อหน้าพระรัตนตรัย 
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“การถอนความดี”สมาชิกที่ต้องการถอนความดี ต้องมีความดีสะสม

อย่างน้อย 250 ความดี และต้องมีความดีคงเหลือหลังถอนความดีแล้วไม่ต่ำ

กว่า 100 ความดี โดยการถอนความดีเมื่อสมาชิกไม่สามารถทำดีได้ตาม

ต้องการที่ฝากไว้   

แม้จะเป็นการยากที่จะพิสูจน์หรือเชื่อได้ว่าผู้ที่มาฝากความดีจะสามารถ

ทำความดีได้ตามที่ฝากจริงหรือไม่ แต่เนื่องจากเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมคนดี 

จึงเชื่อในความซื่อสัตย์ของผู้ฝากความดี อย่างไรก็ตามหากผู้ฝากไม่สามารถ

ทำความดีได้ตามที่ตั้งใจไว้ ก็สามารถถอนความดีออกไปได้ หรือในกรณีที่มี

ความดีสะสมไว้เป็นจำนวนมากและเกิดขัดสนในปัจจัยการดำรงชีวิต ผู้ฝาก  

ก็สามารถถอนความดีเพื่อนำไปแลกกับสิ่งของเหล่านั้นได้ โดยสิ่งของแต่ละ

อย่างเทียบเท่ากับค่าคะแนนความดีแตกต่างกันไป อาทิ น้ำปลา มีค่าเท่ากับ 

10 ความดี หรือพัดลม มีค่าเท่ากับ 350 ความดี เป็นต้น ขณะที่สิ่งของที่จัด

ไว้ให้สมาชิกใช้แลกเปลี่ยนในธนาคารความดีก็มีที่มาจากชุมชนหลายช่องทาง 

อาทิ การรับบริจาคทั่วไป ผู้มีจิตศรัทธา สิ่งของที่วัดได้จากการรับทานซึ่งเกิน

ความจำเป็น และจากโครงการ 1 วัน 1 บาท เพื่อเติมโอกาสให้แก่ผู้ยากไร้ 

หรือในกรณีที่สมาชิกมีความจำเป็นและได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ

แล้ว ธนาคารความดีก็จะจัดซื้อสิ่งของให้โดยใช้เงินจากกองทุนธนาคารความดี

ตำบลหัวง้ม 

จากการดำเนินงานของ “ธนาคารความดี” ซึ่งได้ดำเนินการอย่าง  

ต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ทุก

คนในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม เป็นสมาชิกธนาคารความดี รู้คุณค่า

ของการทำความด ีปจัจบุนัธนาคารความด ีไดข้บัเคลือ่นกจิกรรมตา่งๆ เพิม่ขึน้ 

โดยใช้ธนาคารความดีเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ จึงทำให้มี

เครอืขา่ยในการสรา้งความดมีากขึน้ โดยความดทีีเ่กดิขึน้เปน็การทำดเีพือ่ตวัเอง 

เพื่อคนรอบข้าง และเพื่อสังคม เพื่อนำไปสู ่“สังคมคุณธรรม” ธนาคารความด ี

จึงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ของตำบลหัวง้ม 

ภายหลังจากการเผยแพร่การดำเนินงานของธนาคารความดีสู่การรับรู้

ของสาธารณะแล้ว จึงมีการขยายเครือข่ายการทำงาน การสร้างการรับรู้ และ

การสร้างการมีส่วนร่วม ทำให้ธนาคารความดีกลายเป็นกลไกขับเคลื่อน  

การพัฒนาตำบลหัวง้มในทุกด้าน อาทิ มีการถอดบทเรียนการดำเนินงานของ

ธนาคารความดี เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานของธนาคารความดี 

ทำให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการดำเนินงานของธนาคารความดี

ในช่วงเวลาต่อไปมีการขยายสาขาย่อยครอบคลุมทั้ง 13 หมู่บ้าน และ   

3 โรงเรียน มีการกำหนดกิจกรรมส่งเสริมการทำความดี (เมนูความดี) ของ

สมาชิกอย่างต่อเนื่องมีการบูรณาการโครงการ กิจกรรมต่างๆ เข้ากับธนาคาร

ความดี เช่น โครงการประกวดหมู่บ้าน ตำบลหัวง้ม หมู่บ้านน่าอยู่ เคียงคู่

วัฒนธรรม กิจกรรมด้านการส่งเสริมและการดูแลสุขภาพ โรงเรียนผู้สูงอายุ 

และกิจกรรมสาธารณะต่างๆ เป็นต้น 

     

รูปธรรมของความดี-เมนูความดี

ความดีที่ตำบลหัวง้มได้ยึดถือปฏิบัติและใช้เป็นเกณฑ์ในการรับฝาก

และถอนความดี มาจากการระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการธนาคาร

ความดีในระดับตำบล ซึ่งได้ผลสรุปว่าเป็น “พุทธธรรมนำการพัฒนา” ด้วย

การนำกรอบของหลักศีลห้าและธรรมห้ามากำหนดเป็นผังบัญชีความดี โดยมุ่ง

ที่จะให้ศีลห้าคอยควบคุมทางกาย วาจา และหลักของธรรมห้ามาน้อมนำจิตใจ

ในการทำดีของทุกคน แล้วเปลี่ยนความดีที่เป็นคุณค่าให้เป็นมูลค่าที่สามารถ

จับต้องได้ และกำหนดเป็นรหัสความดี ซึ่งเมนูความดีของธนาคารความดี

ตำบลหัวง้มตั้งแต่เริ่มดำเนินการ และการต่อยอดขยายผลการรับฝากความดี 

สามารถแสดงได้ ดังนี้ 

 1.  เมนูหลักธนาคารความดีตำบลหัวง้ม เป็นเมนูความดีที่มาจาก

กรอบของศีล 5 และธรรม 5 ซึ่งประกอบด้วย 
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 o  เว้นจากการฆ่าสัตว์  

 o  เว้นจากการลักทรัพย์  

 o  เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 

 o  เว้นจากการพูดปด 

 o  เว้นจากการเสพสิ่งมึนเมา 

 o  เว้นจากการเล่นพนัน 

 o  การให้อภัยผู้อื่น  

 o  การเสียสละเวลา 

 o  การบริจาคทรัพย์ 

 o  การบริจาคโลหิต 

 2. เมนูทำดีถวายในหลวง เป็นการต่อยอดเมนูความดี ซึ่งมีที่มาจาก

การทำความดีถวายในหลวง ซึ่งประกอบด้วย 

 o  การปลูกต้นไม้ถวายในหลวง  

 o  ลดการใช้ถุงพลาสติก  

 o  พบกันวันพระ โดยเฉพาะในช่วงวันเข้าพรรษา 

 o  สวดมนต์ก่อนนอน  

 o  งดทานเนื้อสัตว์ กินเจ 

 3. เมนูคนดีคิดดีทำดีสุขภาพด ีเป็นการต่อยอดเมนูความดี ซึ่ง

เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งประกอบด้วย 

 o  คนดีไม่มีพุง 

 o  งดเหล้าตลอดช่วงเข้าพรรษา  

 o  ลดละเลิกบุหรี่ในช่วงเข้าพรรษา  

 o  การทำดีเพื่อลูก ด้วยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

 o  การทำดีเพื่อตนเอง ด้วยการควบคุมระดับน้ำตาลในกระแส

เลือดได้ไม่เกิน 130 ติดต่อกัน 6 เดือน และควบคุมระดับ

ความดันได้ไม่เกิน 120/80 ติดต่อกัน 6 เดือน 

 4. เมนทูำดเีพือ่ครอบครวัทำดเีพือ่สงัคม เปน็การตอ่ยอดเมนคูวามด ี

จากเมนู “คนดีคิดดีทำดีสุขภาพดี” ซึ่งเป็นการทำความดีต่อ

ตนเอง มาสู่การทำดีเพื่อครอบครัวและการทำความดีเพื่อสังคม 

ซึ่งประกอบด้วย 

 o  เมนู“ทำดีเพื่อครอบครัว” 

  - ช่วยครอบครัวทำอาหาร 

  - ช่วยครอบครัวล้างจาน 

  - ช่วยครอบครัวทำความสะอาดบ้าน 

  - ช่วยครอบครัวปลูกผักสวนครัว 

  - ช่วยครอบครัวคัดแยกขยะ 

  - การพัฒนาวัด หมู่บ้าน 

  - การบริจาคก๋วยสลากเพื่อการศึกษา 

 o  เมนู “ทำดีเพื่อสังคม” 

  - คนดีซื่อสัตย์ เก็บสิ่งของแล้วคืน 

  - ภาวะผู้นำ “ได้รับคัดเลือกเป็นหัวหน้ากลุ่ม” 

  - บริจาคขวดพลาสติก 

  - บริจาคกล่องนม 

  - บริจาคเศษกระดาษ 

  - บริจาคเศษเหล็ก อลูมิเนียม 

 5.  เมนูคนดีมีส่วนร่วมสร้างความโปร่งใสไร้ทุจริต เป็นเมนูความด ี

ที่เกิดจากบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง อบต.หัวง้มกับ 

สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ในภาครัฐ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการกำหนด

มาตรการป้องกันการทุจริตซึ่งประกอบด้วย 

 o  การรว่มประชมุประชาคมของหมูบ่า้น/ตำบล รบัฟงัการประชมุ 

สภา อบต. และการประชุมอื่นที่ อบต.จัดขึ้น 
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 o  การร่วมกิจกรรม โครงการต่างๆ การฝึกอบรมสัมมนา   

งานรัฐพิธีหรือตามประเพณีที่อบต.จัดขึ้น 

 o  การรว่มเปน็คณะกรรมการ ไดแ้ก ่คณะกรรมการดำเนนิงาน 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำและติดตามแผนพัฒนา  

สามปี  

 o  การร่วมตรวจสอบการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง การแจ้ง

เบาะแสข่าวสารการทุจริต 

 

ความสำเร็จจากการดำเนินงาน

นอกจากการเชื่อมโยงธนาคารความดีไปสู่กิจกรรมต่างๆ ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลหัวง้ม ซึ่งอาศัยการพัฒนาเป็นเมนูความดีในแต่ละด้านแล้ว 

ปัจจุบัน(10 พฤศจิกายน 2556) ธนาคารความดีหัวง้มมีสมาชิกทั้งหมด 

2,381 คน คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนประชากรตำบลหัวง้ม ซึ่งสามารถ

แสดงเป็นกราฟได้ ดังนี้      

ในขณะที่จำนวนการฝากถอนความดีก็มีบัญชีความดีหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

อย่างมาก ดังตารางต่อไปนี้ 

 ข้อมูล
วันที่31
ธ.ค.51

ข้อมูล
วันที่31
ธ.ค.52

ข้อมูล
วันที่31
ธ.ค.53

ข้อมูล
วันที่31
ธ.ค.54

ข้อมูล
วันที่31
ธ.ค.55

ข้อมูล
วันที่10
พ.ย.56

การฝาก 60,750 263,400 425,500 882,460 1,128,670 1,430,644 

การถอน 3,250 13,480 31,245 40,660 45,270 47,250 

คงเหลือ 57,500 249,920 394,255 841,800 1,083,400 1,383,394 

 

การต่อยอดในอนาคต

ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ได้อาศัยธนาคารความดี   

ไปปรับใช้ในการดำเนินงานด้านต่างๆ จนประสบความสำเร็จ ดังที่ได้กล่าว  

ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดธนาคารความดีสู่โครงการประกวดหมู่บ้าน

“ตำบลหัวง้มหมู่บ้านน่าอยู่เคียงคู่วัฒนธรรม” ซึ่งจากการดำเนินงาน   

พบว่าประชาชนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเกินคาด 

เพราะความร่วมมือที่เกิดขึ้นทำให้หมู่บ้านของตนเป็นหมู่บ้านน่าอยู่ ประชาชน

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงมีการระดมทุนทั้งจากแรงกาย การเสียสละเวลา   

การเสยีสละทรพัย ์ทัง้จากประชาชนในชมุชน จากภาคเอกชน กลุม่ออมทรพัย ์

และกองทุนหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้มจึงได้ดำเนินการตาม

โครงการประกวดหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มหลักเกณฑ์การประกวด 

สนองตอบตามนโยบายท้องถิ่นและนโยบายระดับชาติ เพื่อให้ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมากขึ้น เกิดความเข้มแข็ง

ในชุมชน ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือการต่อยอดธนาคารความดี

ตำบลหัวง้มกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งนำไปสู่การมี   

 

5. เมนูคนดีมีสวนรวม สรางความโปรงใส ไรทุจริต”เปนเมนูความดีท่ีเกิดจากบันทึกความ
รวมมือ (MOU) ระหวาง อบต.หัวงมกับ สํานักงานคณะกรรมการการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการกําหนดมาตรการปองกันการทุจริต
ซึ่งประกอบดวย 
o การรวมประชุมประชาคมของหมูบาน/ตําบล รับฟงการประชุมสภาอบต. และการ

ประชุมอื่นท่ีอบต.จัดข้ึน 
o การรวมกิจกรรม โครงการตางๆ การฝกอบรมสัมมนา งานรัฐพิธีหรือตามประเพณีท่ี

อบต.จัดข้ึน 
o การรวมเปนคณะกรรมการ ไดแก คณะกรรมการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง การ

จัดทําและติดตามแผนพัฒนาสามป  
o การรวมตรวจสอบการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง การแจงเบาะแสขาวสารการทุจริต 

 
ความสําเร็จจากการดําเนินงาน 

 
นอกจากการเชื่อมโยงธนาคารความดี

ไปสูกิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
หัวงม ซึ่งอาศัยการพัฒนาเปนเมนูความดีในแต
ละดานแลว ปจจุบัน(10 พฤศจิกายน 2556) 
ธนาคารความดีหัวงมมีสมาชิกท้ังหมด 2,381 
คน คิดเปน 1 ใน 3 ของจํานวนประชากรตําบล
หัวงม ซึ่งสามารถแสดงเปนกราฟได ดังนี้ 

 
ในขณะท่ีจํานวนการฝากถอนความดีก็มีบัญชีความดีหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนอยางมาก ดังตาราง

ตอไปนี้ 
 ขอมูล 

วันท่ี 
31 

ธ.ค.51 

ขอมูล วันท่ี 
31 ธ.ค. 

52 

ขอมูล วันท่ี 
31 ธ.ค. 

53 

ขอมูล วันท่ี 
31 ธ.ค. 

54 

ขอมูล วันท่ี 
31 ธ.ค. 55 

ขอมูล วันท่ี 
10 พ.ย. 56 

การฝาก 60,750 263,400 425,500 882,460 1,128,670 1,430,644 
การถอน 3,250 13,480 31,245 40,660 45,270 47,250 
คงเหลือ 57,500 249,920 394,255 841,800 1,083,400 1,383,394 
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จํานวนสมาชิกธนาคารความดีต ําบลหัวง ม
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

จํานวนสมาชิกธนาคารความดี
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คณะกรรมการธรรมาภิบาลศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน และปฏิญญา

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม 

สำหรับ การดำเนินงานล่าสุด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม   

ได้อาศัยธนาคารความดีตำบลหัวง้มไปใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบล

สุขภาวะผ่านการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ “ค่ายเด็กและเยาวชน” โดยนำเอา 

“ความดี” เป็นตัวขับเคลื่อนในการเรียนรู้และการทำกิจกรรมของเด็กเยาวชน 

โดยใช้ชื่อว่า “กิจกรรมสร้างสรรค์(ค่าย)พลเมืองเยาวชนร่วมสร้างวิถี

ความดี”

    

ตำบลหัวง้มใช้เครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ	

ผ่าน	ธนาคารความดี	อันเป็นกลไกหลักที่ทำให้ความดีก้าวไปพร้อมๆ	กับ

โครงการที่ถูกบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายในตำบลหัวง้ม		

โดยธนาคารความดีจะคอยตอบคำถาม	ปลูกจิตสำนึกในใจของทุกคนที่มี

ส่วนร่วมในโครงการนั้นๆ	ว่ากำลังทำดีเพื่อตนเอง	ครอบครัว	และสังคม

รอบข้าง	ธนาคารความดีจึงเปรียบเป็นร่มใหญ่ของโครงการกิจกรรมทั้งหมด

ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของผู้คนและของหน่วยงาน	และมีการ

ขยายธนาคารความดี	ไปสู่งานพัฒนาด้านต่างๆ	อย่างครอบคลุม	อาทิ			

การศึกษา	การสาธารณสุข	คุณภาพชีวิต	ศิลปวัฒนธรรม	เป็นต้น		

 

 

ปั๊บฮู้ปั๊บเฮียนกำกึ๊ดดอนแก้ว
แนวทางการพัฒนาสุขภาวะชุมชนกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

      

บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของอำเภอแม่ริม 

ระยะห่างจากที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอแม่ริม ประมาณ 8 กิโลเมตร ประชากร

ของตำบลดอนแก้ว เป็นคนไทยพื้นเมือง และคนไทยภาคกลาง เนื่องจาก

ประชากรส่วนใหญ่เป็นข้าราชการที่มีภูมิลำเนาอยู่ภาคอื่นแต่มาทำงาน  

ในจังหวัดเชียงใหม่จากการสำรวจในปี พ.ศ. 2556  มีจำนวนประชากร

จำนวนรวม 14,880 คน แยกเป็น ชาย 7,752 คน และ หญิง 7,128 คน 

ครัวเรือนจำนวน 6,732 ครัวเรือน ทั้งนี้ตำบลดอนแก้วมีผู้สูงอายุที่มีอายุ  

ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 1,687 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 ของประชากร  

ในตำบลดอนแก้ว โดยแยกเป็นเพศชาย 762 คน เพศหญิง 925 คน   

ในขณะที่มีสถานบริการด้านสาธารณสุขหลายหน่วยงาน อาทิ สถานบริการ

ด้านการส่งเสริมพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายของประชาชน   
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โรงพยาบาลชุมชน ศูนย์แพทย์ชุมชน สถานบริการแพทย์แผนไทย ทำให้

ประชาชนชาวตำบลดอนแก้ว มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข ส่งผลถึง

สภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงของประชาชน 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จที่ดีต้องเริ่มจากการ

พัฒนาคนในชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น

ได้ด้วยกระบวนการของชุมชน อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมได้อย่างสมดุล  

การพัฒนาคนจึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาในทุกรูปแบบ ตำบลดอนแก้ว 

จึงได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตำบล ให้ตำบลดอนแก้วเป็น 

“ตำบลสุขภาวะ” เน้นการพัฒนาคนและพัฒนาชุมชนไปพร้อมกัน 

 

ความเป็นมา

คุณภาพชีวิตที่ดี คือสภาวะที่ทุกคนในชุมชนพึงประสงค์ มีความ

สมบูรณ์ในทุกด้าน ทั้งกาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ สามารถดำรงชีวิตในสังคม

ได้อย่างเป็นสุข การจัดการสุขภาวะจึงเป็นการจัดการทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

คุณภาพชีวิตของคน ตั้งแต่ระดับตัวบุคคล ครอบครัว และชุมชน เพราะเป็น

ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ได้แก่สุขภาพ พฤติกรรม

ของคน สภาพทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการจัดการสุข

ภาวะโดยชุมชนจึงเป็นการจัดการทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนโดยชุมชนเป็น  

ผู้ดำเนินการด้วยชุมชนเอง ทั้งนี้หัวใจสำคัญของการพัฒนาในทุกระดับนั้น คือ

การสร้างการมีส่วนร่วม การเป็นเจ้าของในทุกขั้นตอนขององค์กรภาคีและ

ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินกิจกรรมทุกคน องค์การบริหารส่วน

ตำบลดอนแก้วได้สร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับผ่าน

กระบวนการต่างๆ เช่น ข่วงกำกึ๊ด การประชาคม การประชุมสัญจร  

ประชาคมสุขภาพ เวทีชาวบ้าน รวมทั้งข้อมูลจากการสำรวจสถานะสุขภาพ

ของอาสาสมัคร ที่สะท้อนความต้องการจากชุมชน เป็นการกระทำร่วมกัน

ของคนในชุมชนที่มาร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ของชุมชน แล้วนำมา

ร่วมกันตัดสินใจวางแผน ดำเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมติดตาม  

ประเมินผลการกระทำกิจกรรมของชุมชนร่วมกันนำไปสู่การเกิดเป็นแผน

ชุมชนที่ใช้เป็นเครื่องมือกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาในระดับหมู่บ้านระดับ

ตำบลทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาว 

ประสบการณ์และบทเรียนของดอนแก้วในการจัดการสุขภาวะในชุมชน 

และพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะชุมชนสู่การเป็นตำบลน่าอยู่ในเขตภาคเหนือ  

ตอนบน ทำให้เกิดระบบทำงานระหว่างชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนแก้ว ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ต้องเปลี่ยนแปลงบทบาท  

มาเป็นผู้ให้การหนุนเสริม ส่งเสริม และสร้างศักยภาพของประชาชนในชุมชน

ได้มีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหา และพัฒนาชุมชนของตนเอง ภายใต้

กระบวนการสร้างเครือข่ายการทำงาน การบูรณาการกับภาคีเครือข่าย และ

การสร้างองค์ความรู้ในชุมชนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ   

นำไปสูก่ารจดัการความรูท้ีม่กีารสรา้ง รวบรวม องคค์วามรูใ้นชมุชนในทกุเรือ่ง 

ที่เป็นเรื่องราวที่ดีเด่น และสามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินงานแต่ละด้าน 

เกิดเป็นตำราที่เรียกว่า “ปั๊บฮู้ปั๊บเฮียนกำกึ๊ดดอนแก้ว” ซึ่งเป็นตำรา

สามารถถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการด้านต่างๆ และองค์ความรู้  

ในการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาตำบลดอนแก้วที่ประสบผลสำเร็จ นำมา

เผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว และพื้นที่อื่นนำไปต่อยอดและ

สร้างการเรียนรู้ในทุกด้าน ทุกระดับ 
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กระบวนการพัฒนาและแนวทางการดำเนินงาน

ปั๊บฮู๊ ปั๊บเฮียน กำกึ๊ดดอนแก้ว เป็นตำราการบริหารจัดการตำบล  

ดอนแก้วเพื่อสร้างตำบลให้เข้มแข็งและนำสู่ตำบลน่าอยู่ซึ่งกว่าจะออกมาเป็น

รูปเล่ม ต้องผ่านขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1   การเตรียมข้อมูล และการมอบหมายหน้าที่ในการจัดการ  

ข้อมูลเพื่อนำสู่การจัดการและการพัฒนาตำบลดอนแก้วให้

เป็นตำบลที่เข้มแข็งและน่าอยู่ผ่านเวทีประชาคม หรือ  

ข่วงกำกึ๊ดรอบที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2   การจัดเก็บข้อมูลตำบลเบื้องต้น โดยทีมอาสาสมัคร

สาธารณะสุขตำบลดอนแก้ว ทีมอาสาสมัครจิตอาสา 

(ประชาชน) ในตำบลดอนแก้ว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ร่วมกันดำเนินการ 

ค้นหา จัดเก็บข้อมูล  

ขั้นตอนที่ 3   การรวบรวมข้อมูล โดยข้อมูลทั้งหมดมาจากข้อมูลพื้นฐาน  

ที่ประกอบด้วยข้อมูลจากการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน  

กองสาธารณสุขอบต.ดอนแก้ว ข้อมูลจากโรงพยาบาล

ชุมชนตำบลดอนแก้ว ข้อมูลจากการประชาคมตำบล ข้อมูล

จากเวทีข่วงกำกึ๊ด และข้อมูลที่ทีมทำงานได้ดำเนินการ  

ในการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 

ขั้นตอนที่ 4   การค้นหาศักยภาพตำบลดอนแก้วโดยทุกภาคส่วนร่วมกัน

ค้นหาศักยภาพของตำบลดอนแก้ว จนค้นพบทุนทางสังคม

เดิมที่ตำบลดอนแก้วมีอยู่แล้ว ซึ่งประกอบด้วย  

 ๏ ทุนที่เป็นทรัพยากรบุคคล (ทุนมนุษย์) ในกลุ่มปราชญ์

ชุมชนต่างๆ กลุ่มจิตอาสากลุ่มข้าราชการบำเหน็จ 

ข้าราชการบำนาญแกนนำกลุ่มต่างๆ ในตำบล ผู้นำภาค

ท้องถิ่น และท้องที่ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

 ๏ ทุนที่เป็นเรื่องเด่นและได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน

องค์กรทั้ งภายในและภายนอกประกอบด้วยการ  

เป็นตำบลต้นแบบการบริหารจัดการตำบลด้วยหลัก  

ธรรมาภิบาล 7 ปีซ้อน การมีกลุ่มอาสาสมัครพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสตำบลดอนแก้ว กลุ่มอาสา

สมัครสาธารณะสุขเชี่ยวชาญประจำหมู่บ้าน รวมทั้ง  

การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร  

ขั้นตอนที่ 5   การเปิดใจรับสิ่งใหม่อย่างสร้างสรรค์ ด้วยการเข้าร่วมอบรม

ในโครงการกิจกรรมต่างที่จะทำให้ผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชน

ในตำบลได้เปิดโลกทัศน์ และสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนำสู่การ

พัฒนาตำบล โดยการเข้าร่วมรับความรู้จากหน่วยงาน 

องค์กร พื้นที่ต้นแบบต่างๆ ซึ่งริเริ่มโดยแกนนำ/ผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงในตำบลดอนแก้ว จำนวน 30 คน   

ขั้นตอนที่ 6   การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วน ที่ประกอบด้วย ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้นำ  

ท้องถิ่น คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ กลุ่มปราชญ์

ชุมชน กลุ่มจิตอาสา อาสาสมัครและประชาชนในตำบล

ดอนแก้ว รวมทั้งนักวิชาการองค์การบริหารส่วนตำบล  

ดอนแก้ว นำบทเรียนที่ได้ศึกษาเรียนรู้ในการพัฒนาตำบล  

สู่ตำบลที่เข้มแข็งและยั่งยืน เข้าสู่เวทีข่วงกำกึ๊ด ร่วมกัน
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ระดมความคิด ถอดบทเรียนตำบลดอนแก้ว ด้วยการค้นหา

ทุนทางสังคมและศักยภาพของตำบลผ่านกระบวนการ   

3 ขั้นตอน คือ การค้นหา พัฒนา และสร้างเครือข่าย 

ทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลทางวิขาการที่เป็นเนื้อหาหลัก และนำสู่

การบริหารจัดการตำบลที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนตำบล

ดอนแก้วสู่ตำบลเข้มแข็งที่น่าอยู่ จากกระบวนการร่วมคิด 

ร่วมทำ ผ่านเวทีข่วงกำกึ๊ด และการสังเคราะห์ข้อมูลของ  

ทมีวชิาการจงึทำให ้เกดิแนวคดิในการพฒันาตำบลดอนแกว้ 

ใหเ้ปน็ตำบลทีเ่ขม้แขง็สูต่ำบลนา่อยู ่และมแีผนการดำเนนิงาน 

เพื่อทำให้โครงการสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย

ด้วยกระบวนการแผนงานทั้ง 4 แผนงาน ซึ่งประกอบด้วย 

 1)  แผนงานสนับสนุนศูนย์ฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนและ  

เสริมศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วให้มี

ความพร้อมในการเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ สามารถ  

จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับตำบลเครือข่ายและตำบล

เครือข่ายขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

 2)  แผนงานพัฒนาศักยภาพตำบลเครือข่ายเพื่อให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้แก่ตำบลเครือข่าย 20 ตำบล   

จนตำบลเครือข่ายสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้

ไปประยุกต์และปรับใช้เพื่อพัฒนาตำบลโดยชุมชน  

ได้อย่างสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ของตนเองและมี

เครือข่ายขยายผลอีก 40 ตำบล โดยการติดตาม

สนับสนุนของตำบลศูนย์ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

 3)  แผนงานสร้างองค์ความรู้และการจัดการความรู้ซึ่งใช้  

วิธีการถอดบทเรียนและสรุปบทเรียนเป็นกรณีศึกษา  

ในตำบลเครือข่าย โดยดำเนินการผ่านนักวิชาการ

ประจำแต่ละตำบลเครือข่าย และดำเนินการด้าน  

วิชาการควบคู่ไปกับการปฏิบัติการของตำบล ทั้งนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วจะทำการพัฒนาและ

สร้างเครือข่ายนักวิชาการของแต่ละพื้นที่เพื่อสนับสนุน 

ช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดำเนินงาน 

รวมถึงการสังเคราะห์ความรู้เพื่อดำเนินการขับเคลื่อน

ตำบลสู่ตำบลน่าอยู่  

 4)  แผนงานสื่อสารสาธารณะโดยการผลิตสื่อและเพื่อ  

เผยแพร่องค์ความรู้ประจำแหล่งเรียนรู้ของศูนย์ฝึก

อบรม เพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมให้แก่ตำบล  

เครือข่าย รวมถึงสื่อเพื่อใช้ในการเรียนรู้ของแต่ละแหล่ง

เรียนรู้และการผลิตสื่อเพื่อการขับเคลื่อนสังคม 

ขั้นตอนที่ 7  ดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้ทั้ง 4 แผนงาน เพื่อ

ให้การพัฒนาตำบลดอนแก้วเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้

กำหนดไว้ ซึ่งถือว่าเป็นการนำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในภาค

ทฤษฎีด้านวิชาการ สู่ภาคปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อพัฒนา

ตำบล โดยอาศัยการพัฒนาระบบต่างๆ ที่ประกอบด้วย   

7 ระบบ และมีการพัฒนาให้เห็นเป็นรูปธรรมผ่านแหล่ง

เรียนรู้ในตำบลดอนแก้วทั้งหมด 21 แหล่งเรียนรู้ ดังนี้ 

 (1)  ระบบการบริหารจัดการตำบล ได้แก่ แหล่งเรียนรู้การ

บริหารจัดการตำบลแบบธรรมาภิบาลและอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นต้น 

 (2)  ระบบสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน ได้แก่ แหล่ง

เรียนรู้ธนาคารวัสดุรีไซเคิล แก๊สชีวภาพ โรงปุ๋ยหมัก 

เป็นต้น 
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 (3)  ระบบการศึกษา ได้แก่ แหล่งเรียนรู้โรงเรียนพระพุทธ-

ศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นต้น 

 (4)  ระบบสวั สดิ การ ได้ แก่ แหล่ ง เ รี ยนรู้ ศู นย์ฟื้ นฟู

สมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุเป็นต้น 

 (5)  ระบบเศรษฐกิจ ได้แก่ โรงน้ำดื่มบ่อปุ๊ กลุ่มหัตถกรรม

เศษผ้า เป็นต้น 

 (6)  ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ผะหญ๋าล้านนา ดนตรี

พื้นบ้าน เป็นต้น 

 (7) ระบบอาสาสมัคร ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข

เชี่ยวชาญ,อาสาพัฒนาปศุสัตว์ อาสาพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ เป็นต้น  

ขั้นตอนที่ 8  การติดตามประเมินผล หลั งจากที่ อ งค์การบริหาร  

ส่วนตำบลดอนแก้วได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่าย

ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และองค์กรหน่วยงานภาค

ต่างๆ ได้เข้ามาเรียนรู้ และนำไปปรับประยุกต์ใช้ในบริบท

ของชุมชนต่างๆแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว   

ยังได้ดำเนินการในการติดตามประเมินผลการดำเนิน

งานการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยผ่านกระบวนการติดตาม

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ที่เข้าร่วมโครงการ 

เพื่อให้ทราบถึงผลการนำมาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้   

ซึ่งการติดตามและประเมินผลทำให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้

ใหม่ๆในการพัฒนาตำบลที่มาจากกระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างกันทำให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นจากการนำมา

ประยุกต์ใช้ในบริบทชุมชนต่างๆ เป็นอย่างไร อีกทั้งยังได้

ร่วมเสนอแนะแนวทางต่างระหว่างกัน เพื่อสร้างความ  

เข้มแข็งให้กับเครือข่าย และเกิดองค์ความรู้แนวทางใหม่

เพือ่นำไปสูก่ารพฒันาและการตอ่ยอดกจิกรรมไดเ้ปน็อยา่งด ี  

ขั้นตอนที่ 9  การสร้างนวัตกรรมเพื่ อ เป็นเครื่ องมือร่ วมถ่ายทอด  

องค์ความรู้แนวทางใหม่จากการศึกษาเรียนรู้จากรูปธรรม

การดำเนินงาน คือการนำองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการ 

การสังเคราะห์ การถอดบทเรียนมาสู่กระบวนการรวบรวม

อย่างเป็นระบบ ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเป็น

ตัวตนในบริบทชุมชนตำบลดอนแก้วที่เป็นนวัตกรรมที่มา

จากกระบวนการค้นหา พัฒนา สร้างเครือข่าย ผ่านการ

รว่มกนัคดิ รว่มวางแผน รว่มทำ และรว่มตดิตามประเมนิผล 

และตรวจสอบ ของทุกภาคส่วนในตำบลดอนแก้ว ผลที่เกิด

จากความร่วมมือดังกล่าวก่อเกิดตำราในการพัฒนา

ตำบลให้เป็นตำบลน่าอยู่ภายใต้ชื่อตำราในภาษาล้านนา

ที่ว่า“ปั๊บฮู้ปี๊บเฮียนกำกึ๊ดดอนแก้ว”ที่เป็นตำราหรือ

คู่มือที่รวบรวมประสบการณ์ในการพัฒนาตำบลดอนแก้ว

ให้เป็นตำบลเข้มแข็งตำบลน่าอยู่ด้วยความร่วมมือจาก

ทุกภาคส่วนทั้งในระดับตำบลระดับอำเภอและระดับ

จังหวัดเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้ตำบลดอนแก้วน่าอยู่

ยิ่งขึ้นต่อไป

        

ปัญหาจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

1.  การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนต้องอาศัยความ

อดทน เนื่องจากต้องใช้เวลานาน ทั้งนี้ ในประชาชนบางกลุ่ม จะสามารถ

เรียนรู้ได้ดีและมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา แต่ในบางกลุ่ม

ต้องอาศัยการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เกิด

การปรับเปลี่ยนและพัฒนาแนวคิดและต่อยอดการทำกิจกรรมที่มีอยู่ให้ดีขึ้น 
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2. การได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องดึงมาจากผู้รู้และผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน

เป็นเรื่องที่ยาก และข้อมูลที่ได้มาจะไม่ค่อยสมบูรณ์จากผู้ให้ที่ยังไม่เข้าใจ  

ในเป้าประสงค์และไม่ให้ความร่วมมือ แนวทางการแก้ไขจะใช้วิธีการทำความ

เข้าใจใน 2 รูปแบบ คือ ตัวต่อตัว และประชาสัมพันธ์วงกว้าง เพื่อให้ทั้งผู้ให้

ข้อมูลหลัก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าใจในเป้าประสงค์ของการดำเนินงาน 

3. การนำข้อมูลมาจัดเก็บ จัดกลุ่มข้อมูลต่างๆ ต้องใช้ผู้รู้ นักวิชาการ

จำนวนมากในการร่วมกันดำเนินการ แนวทางการแก้ไขในเรื่องดังกล่าว ทาง

คณะจัดทำได้ใช้กระบวนการวิจัยชุมชนเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน 

(Rapid Ethnography Community Assessnent Program : RECAP) เป็น

เครื่องมือในการจัดการข้อมูลดังกล่าว ซึ่งได้นำคนในชุมชนเข้าร่วมเป็นผู้ใช้

เครื่องมือ อาทิ ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำ อสม. เยาวชนในพื้นที่ เป็นต้น รวมถึง  

ขอความร่วมมือจากเครือข่ายนักวิชาการของตำบลสุขภาวะ มาร่วมดำเนินการ 

ทำให้เกิดการจัดกลุ่มข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ สามารถนำสู่การนำใช้ได้เป็น

อย่างมีคุณค่า 

4.  การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ เป็นสิ่งที่ยาก เนื่องจากชุมชนท้องถิ่น  

ยังไม่ค่อยให้ความสำคัญกับความรู้ที่ออกในรูปของลายลักษณ์อักษร หรือ  

ในรูปของหลักสูตรที่เป็นเชิงวิชาการ ทำให้ความรู้ยังไม่กระจายสู่คนในชุมชน

เท่าที่ควร แนวทางแก้ไขปัญหานั้นจะใช้วิธีการใช้ชุดความรู้ดังกล่าวร่วมกับ

การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริงของตำบลดอนแก้ว เพื่อให้เห็นถึงรูปธรรม  

ที่เกิดขึ้นและที่กล่าวถึงในชุดความรู้ด้วย อีกทั้งยังนำชุดความรู้นี้ไปบูรณาการ

กับการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่มีอยู่ในพื้นที่ นำไปสู่การสร้างเป็น

หลักสูตรท้องถิ่นในอีกระดับหนึ่ง 

ความสำเร็จจากการดำเนินงาน

ผลการดำเนินกิจกรรม ทำให้ได้มาซึ่ง “ปั๊บฮู้ปั๊บเฮียน..กำกึ๊ด

ดอนแก้ว” เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดเรื่องรวมจากประสบการณ์จริง จากวิถีการ

ดำเนินชีวิตและความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ออกมาให้เป็นลายลักษณ์

อักษรที่ทุกคนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้ เป็นชุดความรู้ที่สามารถนำไป

ประกอบการเรียนการสอนได้ทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษาทำให้

ตำบลดอนแก้วจะพัฒนาสู่การเป็น “ตำบลแห่งสุขภาวะภายใน10ปี” เป็น

ไปตามวิสัยทัศน์ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว นอกเหนือจาก

ผู้นำใช้ชุดข้อมูลจะเป็นคนในตำบลแล้ว ยังมีผู้คนจากภายนอกชุมชนที่เข้ามา

เรียนรู้ในตำบลดอนแก้ว และได้นำชุดความรู้ดังกล่าวไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง

ด้วย ทำให้ชุมชนท้องถิ่นที่เป็นรากฐานของประเทศมีความเข้มแข็ง นำสู่การ

จัดการตนเองสู่สุขภาวะ ท้ายที่สุดคือความภาคภูมิใจในตนเองและชุมชนของ

คนตำบลดอนแก้วที่ร่วมกันสร้างชุดความรู้ที่สามารถใช้ได้ทั้งคนในชุมชนและ

นอกชุมชน  

  

นอกจากชุดความรู้	และแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์และเป็นต้น

แบบทางความคิดและการดำเนินงานสำหรับท้องถิ่นแล้ว	“ปั๊บฮู้	ปั๊บเฮียน	

กำกึ๊ดดอนแก้ว”	ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาคนดอนแก้วในหลากหลายบริบท	

ได้แก่	

	 o		คนดอนแกว้	ไดร้บัการพฒันาทัง้แนวคดิและการทำงาน	ตลอดจน	

สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น	

	 o		คนดอนแก้ว	มีรายได้เพิ่มขึ้นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ	เนื่องจาก		

มีการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในชุมชนและการขยายตัวของ

ระบบเศรษฐกิจชุมชนให้เป็นที่รู้จักของพื้นที่อื่น			

	 o		คนดอนแก้ว	มีความผูกพันกันมากขึ้น	อีกทั้งยังได้ญาติใหม่		

ต่างแดน	และเกิดการขยายตัวเป็นเครือข่ายชุมชนที่กว้างขวาง	
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ตั๋วตนคนบ้านเฮา
แนวทางรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นพื้นบ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 



บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางมีพื้นที่โดยประมาณ 10.45 ตาราง

กิโลเมตร หรือ 6,531.25 ไร่ โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่

ทางการเกษตร ทั้งนี้มีประชากรทั้งสิ้น 3,930 คน แยกเป็นชาย 1,840 คน 

และเป็นหญิง 2,090 คน โดยมีความหนาแน่นเฉลี่ยเพียง 376 คน ต่อ  

ตารางกิโลเมตร 

ดังนั้น สังคมบ้านกลางจึงเป็นสังคมแบบเกษตรกรรม ประชาชน  

ส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ การทำนา ทำสวน ปลูกพืชไร่ พืชสวนที่ปลูกเป็น

ส่วนมาก คือ ลำไย นอกจากนี้จะมีการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว เช่น 

กระเทียม ถั่วเหลือง เป็นต้น ส่วนอาชีพรอง คือ การรับจ้าง และทำงาน  

ในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ตั้งอยู่ในตำบลจากการที่เป็นสังคมแบบเกษตรกรรม

และประชาชนไม่หนาแน่นมากนักจึงมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มต่างๆ มากมาย 

อาทิ การรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้านมีร้านสหกรณ์สำหรับขายสินค้าที่แปรรูป

มาจากผลผลิตทางการเกษตรการจัดตั้งโรงงานน้ำดื่มเพื่อชุมชน หมู่ที่ 5 และ

การรวมกลุ่มของหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 เพื่อผลิตน้ำดื่มสำหรับขายให้

สมาชิกในหมู่บ้านในราคาถูกการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรทุกหมู่บ้านเพื่อรวมกลุ่ม

กันจัดซื้อปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชมาใช้หมุนเวียนภายในกลุ่ม เป็นต้น ซึ่งเมื่อ

พิจารณาตามโครงสร้างการรวมกลุ่มในพื้นที่แล้ว สามารถแบ่งกลุ่มต่างๆ   

ออกมาให้เห็นได้ดังนี้ 

กลุ่มอาชีพ   18 กลุ่ม 

กลุ่มออมทรัพย์    5 กลุ่ม 

กลุ่มอื่นๆ     2 กลุ่ม 

กลุ่มเยาวชน    5 กลุ่ม 

กลุ่มผู้สูงอายุ    5 กลุ่ม 

นอกจากความเป็นสังคมแบบเกษตรกรรมแล้ว พื้นที่ของตำบล  

บ้านกลางยังถือว่าเป็นแหล่งทางวัฒนธรรมที่สำคัญ โดยมีแหล่งโบราณสถานที่

สำคัญตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านท่ากาน ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานของ

กรมศิลปากร คือ เวียงท่ากาน ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่อายุกว่าพันปีดังนั้น  

คนในพื้นที่จึงมีวิถีและภูมิปัญญาในแบบล้านนาสืบทอดกันมาอย่างช้านาน 

และมักจะมีการรวมกลุ่มหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทางการเกษตร เพื่อทำการ

สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ตามแบบฉบับล้านนาอยู่เสมอ อีกทั้งเพื่ออนุรักษ์

สิ่งดีงามไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาและการเปลี่ยนผ่านของรุ่นลูก  

รุ่นหลานในพื้นที่ 
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ความเป็นมา

ด้วยความที่สังคมแบบ

บ้านกลาง มีพื้นฐานการดำเนิน

ง านต่ า ง ๆ แบบมี ส่ ว น ร่ ว ม  

ดั ง เห็นได้จากการรวมกลุ่ม  

ในการพัฒนาในแต่ละมิติทาง

สังคม อีกทั้งยังเป็นพื้นที่เก่าแก่

ที่ มี ร า ก เ ห ง้ า ที่ ส ำ คั ญ ท า ง

ประวัติศาสตร์มีภูมิรู้ภูมิปัญญาที่สำคัญเกิดขึ้นในพื้นที่มากมาย ประกอบกับ

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางที่ว่า นำเศรษฐกิจก้าวหน้า

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมรวมไปถึง

พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ที่จะได้ให้ความสำคัญในการ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างมาก จึงนำไปสู่การเกิดโครงการอัตลักษณ์ล้านนา 

ในปี 2554 ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเสริมสร้างให้ชุมชนเห็นคุณค่าในอัตลักษณ์

และความเป็นตัวตนของพื้นที่ชุมชนของตน อันนำไปสู่การพัฒนาเป็นจุดเรียน

รู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา ที่เน้นให้นักเรียนหรือผู้สนใจสามารถไปศึกษาเรียนรู้  

ด้วยตนเอง ณ จุดถ่ายทอดอัตลักษณ์ต่างๆ ในชุมชนและพัฒนาเป็นเครือข่าย

อัตลักษณ์ของชุมชน 

ทั้งนี้ เครือข่ายอัตลักษณ์ของชุมชน อันได้แก่ ชมรมดนตรีพื้นเมือง

คณะลูกเวียงกาน ชมรมอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมล้านนาเชียงใหม่สายใต้ 

ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมอาหารพื้นเมือง ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัด  

ท่ากาน ชมรมอนุรักษ์ฟ้อนยอง กลุ่ม อส.มศ.เวียงท่ากาน สภาเยาวชน   

ได้ร่วมกันหารือและเห็นว่าปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือ เยาวชนไม่สนใจ

วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่แสดงถึงตัวตน หรืออัตลักษณ์ท้องถิ่น ทำให้

วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตที่เป็นมรดกตกทอดมาแต่บรรพบุรุษ เริ่มเลือน

ห า ย ไ ป จึ ง เ ส น อ  

ค ว า ม เ ห็ น ต่ อ อ บต .  

บ้านกลาง ให้ทำหน้าที่

เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ส า น ง า น  

ในการที่จะบูรณาการ

ก า ร ด ำ เ นิ น ง า น ข อ ง  

เ ค รื อ ข่ า ย อั ต ลั ก ษณ์  

ของชุมชน แล้วจัดเป็น

โครงการตั๋วตนคนบ้าน

เฮา ซึ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ในรูปแบบที่

ชัดเจนขึ้นและทั่วถึงแก่บุคคลทั่วไป เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับรู้

และดำรงอยู่ในการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมแบบที่เป็น อัตลักษณ์ล้านนา

สืบไป 

 

รูปแบบการดำเนินงานและบทบาทการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและภาคีเครือข่าย

การดำเนินงานตามโครงการ ตั๋ วตนคนบ้านเฮา เกิดขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์ให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมและประเพณีอันดี

งามของท้องถิ่นพื้นบ้าน โดยเริ่มแรกจะทำการสอนเยาวชนในช่วงปิดเทอม

ภาคฤดูร้อน ต่อมาจึงมีการต่อยอดการดำเนินการไปสู่ การรวมตัวของกลุ่ม

เยาวชนและชมรม ต่างๆ อย่างเข้มแข็ง เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจ

อย่างต่อเนื่องสามารถนำไปขยายผลต่อ และทำการถ่ายทอดความรู้ได้ทุกช่วง

เวลาไม่จำกัดเฉพาะช่วงปิดเทอมฤดูร้อนต่อมาชมรมต่างๆ ได้รวมตัวกัน 

ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง สนับสนุนจัดทำโครงการ 

ถ่ายทอดความรู้ในแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ในรูปแบบที่ชัดเจนขึ้น และ  
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ทั่วถึงแก่บุคคลทั่วไป โดยอาศัยผู้มีความรู้ในชุมชนที่เป็นปราชญ์ในเรื่องการ

ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ เช่น ด้านตัวอักษรล้านนา ด้านดนตรีพื้นเมือง ด้านการ

ทำอาหารพื้นเมือง ด้านทำการเกษตรแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น ส่งผล

ให้โครงการตั๋วตนคนบ้านเฮา มีความเป็นรูปธรรมที่เด่นขึ้น และทำให้คนใน

ชุมชนเห็นคุณค่าของตน (อัตลักษณ์) ของตน เห็นถึงความดีงามของ

ประเพณีและวัฒนธรรมที่มีคุณค่า นำไปสู่การทำให้เกิดความยั่งยืน โดยมีการ

แบ่งกลุ่มกิจกรรมตามโครงการ ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

 1.การถ่ายทอดความรู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ อาทิ ประดิษฐ์

โคม ดนตรีพื้นเมือง ฟ้อนยอง ตัวอักษรล้านนา 

 2.การอนุรักษ์ฟื้นฟูซึ่งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ อาทิ อนุรักษ์/พัฒนา

โบราณสถานเวียงท่ากาน/พูดภาษาถิ่น อาหาร/ขนมพื้นเมือง 

 3.การส่งเสริมประเพณีและการท่องเที่ยว ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ 

อาทิ ประเพณีสรงน้ำพระ ประเพณียี่เป็ง ประเพณีสงกรานต์   

ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งให้มีจุดเรียนรู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา ที่เน้นให้

เยาวชน นักเรียน ผู้ที่สนใจสามารถไปศึกษาเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง ณ   

จุดถ่ายทอดอัตลักษณ์ จุดต่างๆ ในชุมชนซึ่งมีการรวมตัวเป็น เครือข่าย  

อัตลักษณ์ของชุมชน และในแต่ละจุดถ่ายทอดอัตลักษณ์ นั้น จะเรียกว่า   

“คนบ้านเฮา” ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามประเพณีวัฒนธรรมในแต่ละด้าน 

และตามการรวมตัวเป็นกลุ่มชมรม อาทิ ชมรมดนตรีพื้นเมืองลูกเวียงกาน

ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดท่ากานชมรมอนุรักษ์การฟ้อนยองชมรม

อนุรักษ์อาหารพื้นเมืองชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมยองชมรมอนุรักษ์ภาษาและ

วัฒนธรรมล้านนาสายใต้กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านสันกอเก็ต 

เป็นต้นทั้งนี้ การดำเนินงานจะมุ่งตอบโจทย์สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 

  เผยแพร่ จุดเด่น กลุ่มเด่น ปราชญ์เด่น ภูมิปัญญาเด่น สำหรับ

การเรียนรู้ และถ่ายทอดพัฒนาปรับปรุ งและฟื้นฟู ขนบ-

ธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  เป็นจุดเรียนรู้ในพื้นที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน พึ่งตนเอง 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

  ส่งเสริมสนับสนุนและขยายฐานการท่องเที่ยวของภูมิภาค 

ในการดำเนินงานนั้น ประชาชนจะเป็นผู้เสนอแนวคิด โดยให้องค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านกลางเป็นผู้สานฝัน โดยดึงเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ   

เข้ามามีส่วนร่วมทางวิชาการและสถานที่ เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน วัด 

สภาวัฒนธรรมอำเภอสันป่าตอง ปราชญ์ชุมชน ก่อนเริ่มการจัดทำโครงการ  

ก็จะมีการประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อคิดกิจกรรม วิธีการ  

จัดทำ วัตถุประสงค์ ลงมือทำกิจกรรมพร้อมกัน เมื่อมีปัญหาก็หาทางออก  

ร่วมกัน ร่วมประเมินผลโครงการเมื่อกิจกรรมแล้วเสร็จ ทุกขั้นตอนสามารถ

ตรวจสอบได้  
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ทั้งนี้ ในส่วนของการดำเนินงาน จะอาศัยบุคลากรจากภาคประชาชน

ในพื้นที่เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน วัด ปราชญ์ชาวบ้าน เครือข่าย  

จิตอาสาต่างๆ เช่น อสม. ,อส.มศ. (อาสาสมัครดูแลโบราณสถาน) 

อผส.(อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ) เยาวชนตำบลบ้านกลาง เจ้าหน้าที่ อบต. 

ส่วนสถานที่ได้รับการสนับสนุนจากบ้านผู้เป็นวิทยากรในการถ่ายทอด วัด 

โรงเรียน เป็นต้น  ส่วนงบประมาณได้รับการสนับสนุน จาก อบต.บ้านกลาง 

สภาวัฒนธรรมอำเภอสันป่าตอง พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต้นทุนที่สำคัญคือ 

ประชาชนในพื้นที่ ร่วมคิดโครงการ ร่วมลงมือทำด้วยกัน ร่วมตัดสินในในการ

แก้ไขปัญหา ร่วมทุน เช่น แรงกาย เงิน ปัญญา เป็นต้น ร่วมตรวจสอบ

ติดตามประเมินผล อาศัยความเป็นพี่น้องสร้างสรรค์และถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ 

เพื่อรักษาไว้ซึ่งความดีงามอันเป็นเอกลักษณ์แก่คนบ้านเฮา 

 

ตัวอย่างกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

1. กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีพื้นถิ่น ดังนี้ 

กิจกรรมส่งเสริมให้พูดภาษาพื้นถิ่น 

กิจกรรมการส่งเสริมและถ่ายทอดการทำอาหารพื้นเมือง 

กิจกรรมอนุรักษ์และร่วมกันพัฒนาโบราณสถานเวียงท่ากาน 

2. กิจกรรมส่งเสริมให้ชุมชน ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า 
โดยใช้ปราชญ์ชาวบ้านในเขตชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดทั้งหมด 

กิจกรรมสอนดนตรีพื้นเมือง 

กิจกรรมสอนทำโคมประทีปตามแบบล้านนา 

กิจกรรมสอนตัวหนังสือพื้นเมือง 

กิจกรรมถ่ายทอดการฟ้อนยอง 

3. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรมในชุมชน 

4. จัดงานประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

จัดงานประเพณียี่เป็ง 

จัดงานอนุรักษ์มรดกไทย ทุกวันที่ 2 เมษายนของทุกปี 

จัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 

5. จัดประเพณีส่งเสริมพระพุทธศาสนา เช่น บวชเณรแห่ลูกแก้ว   
แห่เทียนเข้าพรรษา สรงน้ำพระเป็นต้น 

 

ผลสำเร็จและการต่อยอดการดำเนินงาน
ในอนาคต

จากการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านกลาง ส่งผลให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า  

สิริภาจุฑาภรณ์ ทรงตระหนักถึงความสำคัญของโบราณสถานเวียงท่ากาน 

เนื่องจากทรงทราบว่าชุมชนเวียงท่ากานเป็นชุมชนที่ประชาชนมีส่วนร่วม  

ในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานเวียงท่ากาน  
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ที่ไม่มีการลุกล้ำพื้นที่ และด้านวัฒนธรรมประเพณีที่มีการดำเนินการอนุรักษ์

และส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง จึงมีพระดำริให้ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนโบราณล้านนา และเป็นสถาน

ที่ศึกษาวิจัยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน 

และเป็นสถานที่เก็บรวบรวมวัตถุโบราณต่างๆ ที่มีคุณค่าอย่างถูกต้องตาม

หลักวิชาการ   

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ยังได้รับคัดเลือก  

เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม จาก

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมตามโครงการส่งเสริมและ

ประสานงานเครือข่ายทางวัฒนธรรม และได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ

เสริมสร้างอัตลักษณ์ล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่  

ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน) โดยแต่ละจังหวัดจะคัดเลือกตำบลต้นแบบเพียง 

2 ตำบล เท่านั้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ก็เป็น 1 ในนั้น 

สำหรับการต่อยอดในอนาคต จะเน้นไปที่การถ่ายทอดโดยการ  

สอดแทรกคุณธรรมอันดีงาม ร่วมไปกับการถ่ายทอดเพียงวัฒนธรรมอันดีงาม

เท่านั้น เช่น ความอดทน ความซื่อตรงโปร่งใส ความไม่โลภ ความขยันหมั่น

เพียร ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นต้น ภายใต้โครงการ ตั๋วตนคนคุณธรรมอาทิ 

การถ่ายทอดวัฒนธรรมด้านอาหารการกิน เช่น กิจกรรมข้าวแตนแทนใจ   

ซึ่งเป็นการถ่ายทอดการทำข้าวแตน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมด้านอาหาร ก็จะเน้น

การฝึกปฏิบัติและสอดแทรกคุณธรรมในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสู่การประกอบ

อาชีพเคียงคู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น หรือ

การสอนภาษาล้านนาก็จะมีการประกวดแต่งคาวที่สอดแทรก คำสอนของ  

คนแก่ คนเฒ่า ที่สอนลูกหลานกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นต้น 
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โครงการเด่น
รางวัลพระปกเกล้าทองคำ  

ด้านการเสริมสร้างสันติสุข
และความสมานฉันท์

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง	มีปรัชญา		

ในการบริหารงานท้องถิ่นโดยยึดหลัก	“ชุมชนริเริ่มสร้างสรรค์	สานฝัน		

โดย	อบต.บ้านกลาง”	ดังนั้น	การดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ	จะ

เน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม	ตั้งแต่การร่วมคิด	การร่วมทำ	การร่วม

ลงทุน	(ลงแรง,	ลงเงินหรือทรัพย์สิน)	การร่วมตัดสินใจ	และการร่วม

บริหาร	รวมไปถึงการร่วมตรวจสอบ	เพื่อให้การทำงานเป็นไปเพื่อประชาชน

ในท้องถิ่น	และมุ่งตอบสนองการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของประชาชน		

ไม่ เพียงแต่การยึดประชาชนเป็นหลักในการทำงานเท่านั้น			

ขณะเดียวกัน	อบต.	ได้ให้ความสำคัญกับ	พนักงาน	ข้าราชการ	ที่เป็น

กลไกทำให้งานประสบความสำเร็จ	ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	เน้นการทำงานอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้			

ไม่ทุจริต	มุ่งกระทำแต่ความดี	ดำรงตนด้วยความพอเพียง	อยู่ในศีลธรรม

จรรยางามที่ดี		ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	ทำงานนอกกรอบความ		

คิดเดิมๆ	แต่ภายใต้ความไม่เสี่ยงของหลักกฎหมายและความเป็นท้องถิ่น	

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทในการร่วมกันทำงานและที่สำคัญ	

คือ	การให้ความสำคัญของการพัฒนาเยาวชน	อันเป็นกำลังของชาติไปด้วย		

ส่วนที่

1
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ศาสนิกสัมพันธ์สร้างสรรค์ความรักสู่มนุษยชาติ:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 

บทนำ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล คือ พัฒนา

สตูลสู่เมืองน่าอยู่คู่คุณธรรม ด้วยความสมานฉันท์บนความหลากหลายของ

เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี มุ่งพัฒนาให้ “สังคมอยู่เย็น

เป็นสุขร่วมกันคนมีคุณธรรมทันโลกครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง

เศรษฐกิจดีสิ่งแวดล้อมยั่งยืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจะเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาที่เป็นเลิศด้านการบริการและบริหารด้วย

หลักธรรมาภิบาล”1 

	



ปี2555องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า

ทองคำด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์มีจำนวน2แห่ง

และมีโครงการเด่นที่สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานที่เสริมสร้างสันติสุข

และความสมานฉันท์ดังนี้

 

 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

  ศาสนิกสัมพันธ์สร้างสรรค์ความรักสู่มนุษยชาติ 

 2.  เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

  Yala Bird City: ยะลาเมืองนก 

 1 คำแถลงนโยบาย นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สตูล วันที่ 1 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, 

รายงานกิจการประจำปีงบประมาณ 2554 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล หน้า 14. 
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ในการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขโดยการเสริมสร้างสันติสุขและความ

สมานฉันท์นั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ดำเนินการในเชิงป้องกัน  

บนความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม โดยการ

เสริมสร้างความรัก ความเข้าใจ ความไว้วางใจ และความสมัครสมานสามัคคี

ให้กับผู้คนในสังคม ด้วยการบริหารจัดการและนำมิติทางสังคมต่างๆ ที่เป็น

ทุนทางสังคมในพื้นที่ เช่น ศาสนา กีฬา ประเพณีวัฒนธรรม มาเป็นตัวเชื่อม

ประสานโดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 2 

 1.  ใช้หลักพัฒนาคนก่อนพัฒนาวัตถุโดยการจัดสรรงบประมาณ  

ที่มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างสังคมมากกว่าโครงสร้างพื้นฐาน 

 2.  ใช้หลักพัฒนาตัวเองก่อนพัฒนาผู้อื่นโดยการเสริมสร้างความรัก

ความสามัคคีภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านกิจกรรมต่างๆ 

และส่งเสริมให้บุคลากรยึดคุณธรรม จริยธรรม และศาสนาในการ

ดำเนินชีวิต 

      3.  ใช้ศาสนาเสริมสร้างให้คนในสังคมเป็นคนดี ด้วยการส่งเสริม

กจิกรรมทางศาสนา ทัง้ศาสนาอสิลาม พทุธ ครสิต ์อยา่งเทา่เทยีม 

การส่งเสริมให้คนในสังคมยึดมั่นและถือปฏิบัติตามหลักคำสอน

ทางศาสนาที่ตนนับถือ โดยการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่

เยาวชน ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

หลักธรรมคำสอนของศาสนาอื่นให้คนต่างศาสนา  

      4.  เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในสังคมโดยใช้กีฬา และ

งานประเพณีวัฒนธรรมเป็นสื่อ 

      5.  สร้างความไว้วางใจให้คนในสังคม โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม และ

ความโปร่งใส และเป็นธรรม ส่งเสริมให้กลุ่มเครือข่ายต่างๆ   

มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนา กีฬา 

ประเพณีวัฒนธรรมซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจะเชิญ  

ผู้แทนกลุ่มต่างๆ เข้ามาร่วมประชุมเพื่อร่วมคิด ร่วมกำหนด  

รูปแบบกิจกรรม กำหนดกลุ่มเป้าหมาย กำหนดวิธีการดำเนินการ 

รวมถึงกำหนดงบประมาณ และร่วมกันดำเนินการร่วมรับ

ประโยชน์ ร่วมกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมประเมินผลและ  

นำข้อบกพร่องไปแก้ไขในปีถัดไป 

      6.  การลดความขัดแย้งในสังคม โดยจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

จากประชาชน โดยให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ

ข้าราชการหมุนเวียนมาทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

      7.  ใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้ง ร่วมกับ  

ศูนย์ไกล่เกลี่ยของศาลยุติธรรม 

      8.  สร้างความไว้วางใจแก่ผู้คนในสังคมด้วยการสร้างความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเช่น เว็บไซต์ 

วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ปิดประกาศ 

ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯ  

จากหลักการบริหารจัดการเพื่อสร้างสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขดังที่ได้กล่าว

มา จึงเป็นที่มาของโครงการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ภายใน

จังหวัดสตูล ได้แก่“โครงการศาสนิกสัมพันธ์สร้างสรรค์ความรักสู่

มนุษยชาติ”และ“โครงการใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความ

สมานฉันท์อย่างยั่งยืน”
 2 รายงานกิจการประจำปีงบประมาณ 2554 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล,   

หน้า 39. 
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โครงการศาสนิกสัมพันธ์สร้างสรรค์ความรัก
สู่มนุษยชาติ3

ในอดีต การส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนาขององค์กรต่างๆ   

ในจังหวัดสตูล จะจัดแบบแยกส่วนแต่ละศาสนา เช่น โครงการจัดงานสลามัต- 

ฮารีรายา สานสัมพันธ์ ที่เป็นกิจกรรมของพี่น้องมุสลิมที่มีการเฉลิมฉลอง   

มีกิจกรรมต่างๆ ทั้งการละหมาดร่วมกัน เยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง รับประทาน

อาหารร่วมกัน4 หรือการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่พุทธศาสนิกชน ทำให้

การปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมทางสังคมในด้านศาสนาเป็นไปอย่างต่างคน

ต่างทำ ขาดความรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิตของคนในศาสนาอื่น ซึ่งอาจนำไปสู่

ความไม่เข้าใจ และความขัดแย้งทางสังคม แต่หากได้มีการส่งเสริมการมี  

ส่วนร่วมทางศาสนาได้ก็จะเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ 

ดังนั้น เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทุกศาสนาได้มีโอกาสเรียนรู้  

หลักธรรมคำสอนและแนวทางการปฏิบัติทางด้านศาสนา ทั้งศาสนาพุทธ 

คริสต์ อิสลาม และเพื่อสร้างทัศนคติที่ดี ยอมรับในหลักปฏิบัติ ความเชื่อ 

ของศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาที่ตัวเองนับถือซึ่งจะเป็นหนทางที่ทำให้สังคม  

มีความเข้าใจกันมากขึ้น เป็นสังคมที่อยู่กันอย่างปรองดอง สมานฉันท์  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจึงได้ริเริ่มจัดกิจกรรมการส่งเสริมศาสนาแบบ

มีส่วนร่วมขึ้น โดยความร่วมมือของคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ สำนักงาน

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด พุทธสมาคม คริสตจักรสตูล โรงเรียน

มัธยม โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม และวัฒนธรรมจังหวัดสตูล  

ภายใต้โครงการศาสนิกสัมพันธ์สร้างสรรค์ความรักสู่มนุษยชาติ ได้จัด

กิจกรรมต่างๆ โดยมีจุดเน้นไปที่เรื่อง “สมาธิและปัญญา” ของแต่ละศาสนา 

โดยมีกิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ 3 กิจกรรม ได้แก่ 

 1.กิจกรรมนิทรรศการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ 

      ๏  พระมหากษัตริย์ไทยกับการเป็นศาสนูปถัมภก 

      ๏  โรงเรียนวิถีพุทธ และประวัติความเป็นมาและหลักคำสอน

ของศาสนาพุทธ 

      ๏  ประวัติความเป็นมาและหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม 

      ๏  ประวัติความเป็นมาและหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ 

     กิจกรรมนิทรรศการนี้เป็นการจัดนิทรรศการที่ได้ให้นักเรียนใน

ชุมนุมศาสนาของสถานศึกษาต่างๆ เช่น โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดย

ให้นักเรียนร่วมกันคิด ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เชิงลึก และ

ออกแบบนิทรรศการ แล้วนำมาจัดแสดงเพื่อให้ผู้เข้าชมได้แก่ 

เยาวชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดสตูล ได้เรียนรู้ และแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งทำให้แต่ละคนได้ศึกษา

ธรรมชาติของแต่ละศาสนา เพื่อให้รู้ ให้เข้าใจ เห็นจุดเด่น

และข้อจำกัดของแต่ละศาสนา ที่ทำให้ “รู้เขารู้เรา”

มากขึ้น 

2.กิจกรรมการเสวนาธรรมโดยผู้นำศาสนา  

ทั้ง 3 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ คริสต์และอิสลาม   

มาประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดประเด็นการเสวนาและ

รูปแบบการนำเสนอ ซึ่ งได้ข้อสรุปว่าจะนำเสนอ  

ในประเด็น “สมาธิ และปัญญา” ของแต่ละศาสนา 

โดยแต่ละศาสนาจะแสดงมุมมองของแต่ละศาสนา  

 3 เอกสารประกอบโครงการรางวัลพระปกเกล้าทองคำ 2555 ด้านการเสริมสร้าง

สันติสุขและความสมานฉันท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, หน้า 212-217.  
 4 รายงานกิจการประจำปีงบประมาณ 2554 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล,   

หน้า 24 
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ตามหลัก “แสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่าง” เพื่อให้เห็นว่าเมื่อทุกคนมีสมาธิ 

และมีปัญญาแล้ว สามารถสร้างสรรค์การอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

นอกจากนี้ ยังทำให้เยาวชนและประชาชนรู้และเข้าใจวิถีแห่งศาสนาซึ่งกันและ

กัน กิจกรรมการเสวนานี้จัดขึ้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัด

สตูล มีเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่นับถือศาสนาพุทธ อิสลาม และ

คริสต์ เข้าร่วมกว่า 1,000 คน  

3.กิจกรรมร่วมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ โดยการนำเอาอาสา

สมัคร เยาวชน และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 3 ศาสนา ไปร่วม

บำเพ็ญประโยชน์ตามสาธารณสถาน เช่น เก็บขยะตามท้องถนน เดินรณรงค์

เรื่องการรักษาความสะอาด และทำความสะอาดศาสนสถาน เช่น มัสยิด วัด 

และโบสถ์ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติของ

แต่ละศาสนา ในอันที่จะนำไปสู่ความเข้าใจ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติตนเมื่อร่วมกิจกรรมกับศาสนาอื่น 

ผลสำเร็จที่ได้รับจากโครงการศาสนิกสัมพันธ์สร้างสรรค์ความรักสู่

มนุษยชาติ 

      1.  ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ประสบการณ์ และความ

เข้าใจในธรรมเนียมปฏิบัติของศาสนาอื่น จากหลักธรรมของแต่ละ

ศาสนา 

      2.  ทำให้คนต่างศาสนาได้พูดคุยแลกเปลี่ยน ร่วมกิจกรรม มีปฏิ-

สัมพันธ์ต่อกันมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปิดใจ และความไว้วางใจ

ซึ่งกันและกันมากขึ้น 

      3.  เกิดความเข้าใจความเชื่อใจ ความสามัคคี ระหว่างผู้นำศาสนาทั้ง 

3 ศาสนา จากการที่ได้ร่วมมือกันดำเนินงานกันอย่างใกล้ชิด  

ซึ่งสามารถขยายผลไปยังผู้นำศาสนาคนอื่นๆ ในจังหวัดสตูล 

      4.  เพิ่มช่องทางให้องค์กรต่างๆ ในจังหวัดสตูลที่จะส่งเสริมให้  

คนแต่ละศาสนามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมในรูปแบบ  

ศาสนสัมพันธ์ 

      5.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นำรูปแบบของโครงการศาสนิก

สัมพันธ์สร้างสรรค์ความรักสู่มนุษยชาติขยายผลไปสู่โครงการ

อื่นๆ เช่น ส่งเสริมวัฒนธรรมการละศีลอดในเดือนรอมฎอน โดย

ให้มีคนในศาสนาอื่นๆ เข้ามาร่วมกิจกรรม เพื่อให้ได้เห็นและเรียน

รู้วิถีชีวิตมุสลิม และการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญของศาสนาอื่น 

เป็นต้น 

      6.  ความสำเร็จของโครงการศาสนิกสัมพันธ์สร้างสรรค์ความรักสู่

มนุษยชาติในปีนี้ ได้กำหนดให้มีการดำเนินโครงการศาสนิก

สัมพันธ์สร้างสรรค์ความรักสู่มนุษยชาติ อย่างต่อเนื่องในปีถัดไป 

ให้แก่บุคคลในกลุ่มเป้าหมายใหม่ ภายใต้ประเด็น “การอยู่ร่วมกัน 

และช่วยเหลือกัน”  
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ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. กลุ่มเป้าหมายไม่ครอบคลุมทั้งจังหวัด รวมทั้งระยะเวลาที่กระชั้นชิด

ในการจัดโครงการทำให้สถานศึกษาทั้งหมดไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

2. ในการเสวนาธรรมพร้อมกันหลายศาสนาอาจมีความเสี่ยงในการ

ยกย่องศาสนาตนเองและพาดพิงถึงศาสนาอื่น ผู้จัดงานจึงต้องมีการเตรียมตัว

เพื่อทำความเข้าใจกับผู้เสวนาธรรมเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น 

 

โครงการใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาสังคมสู่
ความสมานฉันท์อย่างยั่งยืน5

พื้นที่อำเภอมะนัง ในอดีตเป็นพื้นที่ที่ผู้คนอพยพจากจังหวัดต่างๆ มา

อยู่อาศัยรวมกันเพื่อรับการจัดสรรที่ดินทำกินจากนิคมสร้างตนเองภาคใต้

จังหวัดสตูล ทำให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีผู้คนหลากหลายศาสนา ประเพณี 

วัฒนธรรม ถิ่นฐาน อาชีพมาอยู่ร่วมกันและมีความขัดแย้งทางสังคมสูง 

เนื่องจากผู้คนที่มาอาศัยอยู่ล้วนมีฐานะยากจน 

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 เดิมเป็นโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมปีที่ 3 

ได้ถ่ายโอนมาเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 

21 เมษายน 2552 มีนักเรียนจำนวน 243 คน สภาพชุมชนบริเวณรอบ

โรงเรียนโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นชนบท ผู้ปกครองโดยส่วนใหญ่มีอาชีพ

เกษตรกร ทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และรับจ้างทั่วไป การศึกษา

ส่วนใหญ่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้วยวิถีการดำรงชีวิตทำให้บางครอบครัว  

ไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษา บ้างก็มีทัศนคติไม่ดีต่อโรงเรียน ว่าอยู่ใกล้

แหล่งที่มีความเสี่ยงต่อยาเสพติด แหล่งการพนัน หรือขาดอุปกรณ์ สื่อการ

เรียนการสอน ทำให้การสอนไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนในโรงเรียน

นิคมพัฒนาผัง 6 มีจำนวนน้อย ครอบครัวที่มีทางเลือกก็ส่งบุตรหลาน  

ไปเรียนโรงเรียนในเมือง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจึงได้นำแนวคิดการบริหารงาน  

ในลักษณะที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management หรือ SBM) 

ที่เป็นแนวคิดที่มุ่งให้สถานศึกษามีอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารงาน

ด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป 

เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และให้มีการบริหารในรูปแบบ

คณะกรรมการโรงเรียน ซึ่งการใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางนี้มีวัตถุประสงค์ให้  

ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในทุกกระบวนการอย่าง

แท้จริงอันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ คุณธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทำให้เกิดความความมั่นใจ ความศรัทธาต่อ

โรงเรียนทำให้ผู้ปกครองสนับสนุนนักเรียนได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้านจะช่วย

ลดความขัดแย้งในชุมชน เสริมสร้าง ความรัก ความสามัคคีในชุมชนอย่าง  

ยั่งยืน   

ในการดำเนินงานของการใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยประชาชนและชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

 1.  สำรวจกิจกรรมและสภาพพื้นที่ดำเนินการ และสำรวจสภาพทั่วไป

ของชุมชนท้องถิ่นเมื่อสำรวจกิจกรรมและข้อมูลแล้ว ทำการ

ประมวลผลเพื่อหาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมในรูปแบบที่เป็น

ระบบ  5 เอกสารประกอบโครงการรางวัลพระปกเกล้าทองคำ 2555 ด้านการเสริมสร้าง

สันติสุขและความสมานฉันท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, หน้า 191-211. 
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      2.  ประชุมปรึกษาหารือ หาแนวทางการพัฒนาจากการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วม

ปรึกษาหารือ คือ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ

องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ครู ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา 

นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียน 

และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      3.  คัดเลือกคณะกรรมการมาจากครู ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา 

นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง

นักเรียน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  

ที่เป็นระบบ 

      4.  กำหนดรายละเอียดกิจกรรมโดยมีประเด็นหลักได้แก่ 1) การ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้เด็กศูนย์กลาง  2) จัดกิจกรรม  

ที่หลากหลายโดยมีผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและชุมชน  

เข้ามามีส่วนร่วม  3) จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมการ

อยู่ร่วมกันของคนในสังคมอย่างสงบสันติสุข 4) การพัฒนา

กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ผู้ปกครองและ

ชุมชน 

      5.  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว

ของโครงการ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการ

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาสังคมสู่ความสมานฉันท์อย่าง

ยั่งยืน 

กิจกรรมสำคัญของโครงการการใช้โรงเรียนเป็นฐาน ที่มาจากการ

ประชุมปรึกษาหารือของคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน มีดังนี้ 

      1.  กิจกรรมสร้างความเข้าใจร่วมกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

และโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ได้จัดเวทีเพื่อชี้แจงแนวทางการ

ดำเนินงาน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชน

ในชุมชน ได้ซักถามข้อสงสัยเสนอความคิดเห็นและอภิปราย   

รวมถึงการให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนพิจารณารูปแบบ  

การบริหารที่เหมาะสมกับชุมชน ซึ่งชุมชนได้มีมติเลือกรูปแบบ

การบริหารจัดการศึกษาที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน รูปแบบที่ชุมชน  

มีบทบาทหลั ก (Commun i t y Con t r o l Schoo l - Ba sed 

Management) ซึ่งรูปแบบนี้จะตอบสนองความต้องการของ  

ผู้ปกครองและชุมชนมากที่สุด โดยตัวแทนชุมชนจะเป็นประธาน

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนเป็น

กรรมการและเลขานุการ 

      2.  กิจกรรมระดมสมองโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ได้จัดเชิญบุคคล

เข้าร่วมในกิจกรรมระดมสมอง โดยมีผู้แทนจากหลายภาคส่วน 

ประกอบด้วย ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู ผู้นำศาสนาศิษย์เก่า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้แทนเหล่านี้  

ได้ช่วยกันกำหนดวิธีการคัดเลือก สรรหา และสัดส่วนของ  

คณะกรรมการสถานศึกษา และวางกรอบบทบาทหน้าที่คณะ

กรรมการสถานศึกษา รวมถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

นักเรียนและชุมชนในการจัดการศึกษา การสร้างความสามัคคี

และความสมานฉันท์ให้กับชุมชน  

      3.  กิจกรรมคณะกรรมการสถานศึกษาที่สมภาคภูมิหลังจากได้ข้อ

สรุปจากกิจกรรมระดมสมอง โรงเรียนได้จัดการเลือกคณะ

กรรมการสถานศึกษาขึ้น โดยให้บุคคลแต่ละประเภทตามสัดส่วน

ที่กำหนดไว้เลือกผู้แทนจากบุคคลในกลุ่มของตนเข้ามาเป็น
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กรรมการสถานศึกษา ซึ่งกรรมการที่ได้รับคัดเลือกก็เป็นบุคคลได้

รับการยอมรับจากชุมชน 

      4.  กิจกรรมพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

โรง เรียนและชุมชนได้ดำ เนินการจัดกิจกรรมต่ างๆ เช่น   

จัดกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา ให้คณะกรรมการสถานศึกษา  

มีความรู้ความเข้าใจในภาระงานที่สำคัญของโรงเรียนและชุมชน  

ในด้านต่างๆ กิจกรรมการสร้างภาวะผู้นำ กิจกรรมศึกษาดูงาน 

ซึ่งคณะกรรมการได้นำความรู้และแบบอย่างต่างๆ มาประยุกต์ใช้

กับโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 และชุมชน เช่น พัฒนาสภาพ

แวดล้อมของโรงเรียนและชุมชนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

การพัฒนาทางเท้าปูคอนกรีตตลอดโรงเรียน มีศาลาสำหรับ  

ผู้ปกครองมารอรับนักเรียน และสำหรับนักเรียนในการจัด

กิจกรรมต่างๆ มีคูระบายน้ำรอบโรงเรียน มีห้องปฏิบัติการทาง

ภาษา ห้องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งทำให้สภาพโรงเรียนมีความ

สะอาด บรรยากาศร่มรื่นเป็นที่ประทับใจของผู้มาเยือน ยิ่งทำให้

เห็นได้ชัดถึงความสมัครสมาน สามัคคีของคณะกรรมการ  

สถานศึกษา คณะครู และชุมชนนอกจากนี้ คณะกรรมการสถาน

ศึกษายังมีแนวทางในการประสานงานกับชุมชน องค์กรอื่นๆ 

ทำให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนมากขึ้น และ

โรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนเช่นกัน  

      5.  กิจกรรมการทำงานเป็นทีม คณะกรรมการสถานศึกษา และ  

คณะครู ร่วมกันทำงานเป็นทีมเดียวกัน มีการปรึกษาหารือร่วม

กัน ทั้งเรื่องการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน และการแก้ไข

ปัญหาของชุมชน โดยครูทำหน้าที่เชื่อมประสานกับนักเรียน   

ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาเชื่อมประสานกับผู้ปกครองและ

ชุมชน ส่งผลให้การพัฒนาการเรียนการสอน และโรงเรียนเกิด

ประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็ว รวมถึงปัญหาความขัดแย้งใน

ชุมชนที่มีความแตกต่างหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรมก็ลด

น้อยลง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ การรื้อถอนอาคารเรียนเพื่อ

สร้างอาคารใหม่ที่คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน   

ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมกันรื้อถอนอาคารโดยใช้เวลาเพียงแค่ 

2 วัน โดยแต่ละฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในส่วนที่ตนเองสามารถ

ทำได้ เช่น ออกแรง ช่วยบริการน้ำดื่ม หรือช่วยประกอบอาหาร 

เป็นต้น 

      6.  กิจกรรมเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนและชุมชน  

มีการจัดให้มีเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การทำงานร่วมกันกับสถานศึกษาอื่นทั้งในจังหวัด

สตูลและต่างจังหวัด ทำให้โรงเรียนนำแนวทางและแบบอย่างมา

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชน ความขัดแย้งจาก

ความหลากหลายวัฒนธรรมและสังคมในอดีตกลายเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกัน 

     7. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง  

โรงเรียนได้ดำเนินการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นอกจาก

เน้นทักษะวิชาการแล้ว ยังสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ  

มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม นอกจากมีการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ทางโรงเรียนยังมี

กิจกรรมเสริมหลักสูตรอีกหลายกิจกรรม อาทิ การสอนเสริมเติม

ความรู้ ก่อนการประเมินผล O-NET, NT กิจกรรมสนับสนุน

ความเป็นเลิศให้กับนักเรียนที่มีความถนัดแต่ละกลุ่มสาระ  

การเรียนรู้ เช่น ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ ดนตรี ฯ กิจกรรม
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สปอร์ตเดย์ จัดชมรมกีฬาประเภทต่างๆ ให้นักเรียนเลือกเข้าตาม

ความถนัดและความสนใจ กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิด   

ที่กระตุ้นให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดที่ดียิ่งขึ้นผ่านกิจกรรม

รูปแบบต่างๆ เป็นต้น  

      8.  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เ รี ยนเพื่ อ ให้ผู้ เ รี ยนมีทักษะชี วิต   

มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับและชื่นชมของผู้ปกครองและ

ชุมชนเช่น เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ค่ายอบรม

คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเตรียมนักเรียนไปสู่วิถีชีวิตประจำวันให้

เป็นคนดี มีคุณธรรม จัดค่ายภาษาเพื่อการเรียนรู้ โดยเชิญ

วิทยากรเจ้าของภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติ

ที่ดีต่อการเรียนภาษากล้าแสดงออกมากขึ้น รวมทั้งกิจกรรม  

ลูกเสือเนตรนารีที่ฝึกให้นักเรียนมีคุณธรรม มีระเบียบวินัย 

 

ผลสำเร็จของการดำเนินงาน

 1.  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และประชาชนในการจัดการศึกษา  

ที่มากขึ้น โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้นในหลาก

หลายรูปแบบ เช่น การมีส่วนร่วมในการประชุมแก้ไขปัญหาของ

นักเรียนการมีส่วนร่วมในการบริจาคทุนทรัพย์เพื่อซื้ออุปกรณ์การ

เรียนการสอน การมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ ของ

โรงเรียน การมีส่วนร่วมเป็นผู้นำในการนำเสนอเมื่อมีการเยี่ยมชม

โรงเรียน การมีส่วนร่วมเป็นผู้ชักชวนให้ศิษย์เก่า คนในชุมชน   

มาร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนการมีส่วนร่วมใช้แรงงงาน ในกิจกรรม

รื้อถอนอาคาร ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

 2.  ความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา มีการทำงานแบบ

เครือข่าย ประสานงานกับทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและ  

ที่สำคัญคือเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาที่พัฒนาทั้งโรงเรียนและ

ชุมชน แก้ไขปัญหาต่างๆ จนโรงเรียนเป็นที่ยอมรับ และเป็น

โรงเรียนที่ผู้ปกครองและชุมชนใกล้เคียงเชื่อมั่น และศรัทธา โดย

ส่งบุตรหลานมาศึกษาที่โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 มากขึ้นตาม

ลำดับ โดยในปีการศึกษา 2555 ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียง 3 ปี 

ภายหลังการถ่ายโอน มีนักเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 191 คน 

 3.  นักเรียนมีคุณภาพทางการเรียน คุณธรรม และคุณลักษณะ  

ที่พึงประสงค์สูงขึ้น ในด้านคุณภาพทางการเรียน แสดงได้จาก  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนจากผลการสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET และผลงานเกียรติบัตรของนักเรียน

ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆ สำหรับด้านคุณธรรม 

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ประเมินได้จากผลงานทุนการศึกษา 

และเกียรติบัตรของนักเรียนในการเข้าร่วมประกวดด้านคุณธรรม

และจริยธรรมต่างๆ  

 4.  โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี  

ในชุมชนแม้ว่ากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียน

ทำให้บุคลากรและผู้ปกครองต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นนอกเหนือจาก

เวลาทำงานปกติแต่ละวัน แต่ทุกคนต่างยินดีที่จะสละเวลาส่วนตัว

เพื่อส่วนรวม เนื่องจากเห็นว่าผลที่ได้รับต่างๆ ล้วนเป็นผลดีต่อ

นักเรียนและชุมชนทั้งสิ้น ทำให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการดำเนิน

กิจกรรมของชุมชนที่ทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันทำให้เกิดความรัก 

ความสามัคคี ความเอื้ออาทรระหว่างกัน ลดปัญหาความขัดแย้ง

ในอดีตเมื่อครั้งที่ต่างครอบครัวต่างอพยพมากจากหลากหลายถิ่น 

หลากหลายจงัหวดั หลากหลายศาสนา และหลากหลายวฒันธรรม 
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ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

      1.  เวลา กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องในการบริหารงานโดยใช้โรงเรียน  

เป็นฐานนั้น ทำให้บุคลากรและผู้ปกครองต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น  

นอกเหนือจากเวลาทำงานปกติในแต่ละวัน 

      2.  บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษายังขาดคุณสมบัติ และ

ทักษะที่จำเป็นในการบริหารงานอยู่มาก เช่น ขาดความรู้ในเรื่อง

การบริหารโรงเรียน ขาดทักษะกระบวนการกลุ่ม ขาดความเป็น

ผู้นำ  

      

แนวทางการเสริมสร้างสันติสุข
และความสมานฉันท์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

จากการดำเนินการ “โครงการศาสนิกสัมพันธ์สร้างสรรค์ความรักสู่

มนุษยชาติ” และ “โครงการใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความ

สมานฉันท์อย่างยั่งยืน” องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ใช้แนวทางในการ

สร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ดังนี้ 

1.การสร้างการมีส่วนร่วมของคนทุกภาคส่วน องค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัดสตูลใช้การมีส่วนร่วมเป็นหลักการสำคัญในการบริหารงานไม่ว่าจะ

เป็นโครงการศาสนิกสัมพันธ์สร้างสรรค์ความรักสู่มนุษยชาติ หรือโครงการใช้

โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาสังคมสู่ความสมานฉันท์อย่างยั่งยืนโดยองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสตูลเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องได้เข้ามา  

มีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การร่วมกำหนดประเด็น 

แนวทางการดำเนินงาน ร่วมดำเนินงาน และร่วมรับผลประโยชน์ ทำให้

ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการจึงเกิดความร่วมมือร่วมใจ และ

เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นผลให้เกิดความเข้าใจ เกิดมิตรภาพ 

ความเอื้ออาทรระหว่างกัน เห็นได้จากผู้นำศาสนาทั้ง 3 ศาสนา หลังจากได้

ร่วมงานกัน ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ก่อเกิดมิตรภาพระหว่างกัน และขยายขอบเขตความรัก ความเข้าใจไปสู่ผู้ที่

นับถือศรัทธาผู้นำศาสนาทั้งสามท่าน  รวมถึงผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียน

นิคมพัฒนานิคมผัง 6 การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชน 

ได้สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนและชุมชนร่วมกัน ก่อให้เกิดความ  

เสียสละ และร่วมแรงร่วมใจนำไปสู่ความสามัคคี และสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตั้งเป้าหมายไว้ 

2.การสร้างความเข้าใจระหว่างกันเพื่อนำไปสู่ความไว้วางใจ จาก

โครงการศาสนิกสัมพันธ์สร้างสรรค์ความรักสู่มนุษยชาติ กิจกรรมทั้ง   

3 กิจกรรม ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงคำสอน และรู้จัก  

วิถีปฏิบัติของศาสนาอื่น ทำให้รู้ที่มาที่ไป ไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งแปลกประหลาด 

ทำให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน เกิดมิตรภาพ สามารถนำไปสู่ความไว้วางใจ

ซึ่งเป็นพื้นฐานของความสันติสุข สมานฉันท์ได้ในที่สุดเช่นเดียวกันกับ

โครงการใช้โรงเรียนเป็นฐาน จุดเริ่มต้นของการพัฒนาโรงเรียน คือ การ

ประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจ จนในที่สุดผู้ปกครองคณะครู คณะกรรมการ

สถานศึกษา รวมทั้งชุมชน ก็มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เล็งเห็น  
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ผลประโยชน์ส่วนรวม นำไปสู่การมีส่วนร่วมในหลากหลายรูปแบบที่ทำให้เกิด

ความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน ลดความขัดแย้งที่มีมาแต่อดีต 

3.การให้ความสำคัญกับเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกัน

โครงการหรือกิจกรรมจะประสบความสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับผู้เข้ามามีส่วนร่วม  

ในโครงการ และโครงการที่คนจะเข้ามามีส่วนร่วมนั้นต้องเป็นเรื่อง  

ที่ประชาชนสนใจ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว หรือได้รับ  

ผลกระทบ ซึ่งโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ริเริ่มขึ้นมานั้น  

ล้วนมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของประชาชน ทั้งเรื่องของหลักธรรมและ  

หลักปฏิบัติของศาสนา ซึ่งพบเจอในชีวิตประจำวัน และอาจนำมาสู่ความ  

ขัดแย้งได้ หากไม่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเรื่องของการพัฒนา  

การศึกษา พัฒนาโรงเรียน ซึ่งส่งผลดีโดยตรงต่อบุตรหลานของคนในชุมชน   

บุตรหลานได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี บริเวณรอบ

โรงเรียนไม่มีแหล่งเสื่อมโทรมและแหล่งยาเสพติด 

4. ความต่อเนื่องของกิจกรรมที่ทำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้

ดำเนินโครงการต่างๆ ในลักษณะเป็นโครงการต่อเนื่องไม่ใช่โครงการที่มี

ลักษณะทำครั้งเดียวแล้วจบโครงการ เป็นการย้ำเตือนให้ประชาชนชาวสตูล

ทราบว่าประเด็นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลให้ความสำคัญคืออะไร   

เป้าหมายอุดมคติของสังคมสตูลคืออะไร ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  

ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนที่มีความแตกต่าง 

หลากหลาย ทั้งศาสนา วัฒนธรรม เพื่อการสร้างสังคมที่มีความสามัคคี 

ความสมานฉันท์และสันติสุข 

YalaBirdCity:ยะลาเมืองนก
เทศบาลนครยะลาอำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

 

บทนำ 

จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้น

อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชนในเขต

เทศบาลนครยะลาได้รับผลกระทบทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สภาพจิตใจของพี่น้องประชาชน สร้างความหวาดระแวง และความรู้สึก  

ไม่ปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน การฟื้นฟูวิถีการดำรงชีวิตอย่างเป็น

ปกติ และการสร้างความเอื้ออาทร ความเชื่อมั่นในการอยู่ร่วมกันบนความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสันติสุขจึงเป็นนโยบายสำคัญของเทศบาล  

นครยะลาที่ต้องเร่งดำเนินการ6  และเป็นที่มาของการส่งเสริมกิจกรรมที่เป็น  

วิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวยะลา ซึ่งพบว่า “การเลี้ยงนก” โดยเฉพาะ

 6 ผลงานและนโยบายทีมชาวยะลา หน้า 7 นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัย

และการเสริมสร้างสันติสุข 
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อย่างยิ่ง การเลี้ยงนกเขาชวาเสียงและนกกรงหัวจุกเป็นที่นิยมเลี้ยงกันมาก  

ในหมู่ชาวยะลา ถึงกับกล่าวกันว่าทุกครัวเรือนมีการเลี้ยงนก อย่างน้อย  

ครัวเรือนละ 1 ตัว โดยการเลี้ยงนกนี้ถือเป็นวิถีชีวิตประจำวันของผู้คน   

ในทุกๆ เช้าผู้เลี้ยงนกมักจะถือกรงนกออกมาพบปะกันกันตามร้านน้ำชา หรือ

สนามแข่งนกเพื่อประชันเสียงอันไพเราะของนก หรือพูดคุยแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การเลี้ยงนกระหว่างกันเป็นความชื่นชอบที่ไม่มีพรมแดนกั้น

ระหว่างวัฒนธรรม หรือชนชั้นด้วยพื้นฐานความรักและความชื่นชอบในเสียง

นกนี้เองจุดประกายให้เทศบาลนครยะลาสร้างสรรค์โครงการ “ยะลาเมืองนก” 

หรือ Yala Bird City ขึ้น 

โครงการ Yala Bird City หรือยะลาเมืองนก มีจุดเริ่มต้นมาจาก

โครงการที่ทางเทศบาลนครยะลาได้ดำเนินการมาอย่างยาวนาน นั่นคือ   

การจัดมหกรรมนกเขาชวาเสียงอาเซียน ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2529 โดย

ความร่วมมือของเทศบาลนครยะลากับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ

ประชาชนทั้งชาวจังหวัดยะลา จังหวัดใกล้เคียง รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน  

ในกลุ่มอาเซียนอาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และบรูไน ซึ่งในการจัด

งานครั้งแรกนั้นเทศบาลนครยะลาได้สร้างสนามแข่งขันนกเขาชวาเสียงที่ได้

มาตรฐานและรองรับนกได้ถึง 1,500 นก ด้วยศักยภาพของการบริหาร

จัดการ การจัดสนามแข่งขัน และการตัดสินการแข่งขันที่ยุติธรรม ส่งผลให้

งานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียนเป็นงานแข่งขันนกเขาชวา  

ที่ยิ่งใหญ่ ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้บรรจุไว้ในปฏิทิน  

ท่องเที่ยวของประเทศไทยเผยแพร่ไปทั่วโลก7 และทำให้ยะลาเป็นสนามแข่ง

นกที่ได้รับการกล่าวขวัญว่า “ถ้าจะฟังเสียงนกเขาชั้นดีราคาเป็นล้านต้อง

มาที่ยะลา” นอกจากการแข่งขันนกเขาชวาเสียงแล้ว เทศบาลนครยะลายังได้

จัดการประชันเสียงนกกรงหัวจุกพร้อมกันด้วย ซึ่งในปี 2554 เทศบาลนคร

ยะลาได้สร้างชื่อเสียงอีกครั้งจากการจัดแข่งขันนกกรงหัวจุกที่ได้รับการบันทึก

สถิติโลกของ Guinness Book of World Record ว่าเป็นการแข่งขันที่มี

จำนวนนกเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 8,000 นก นับเป็นการแข่งขันนกกรง  

หัวจุกที่ใหญ่สุดในโลก ส่งผลให้เกิดการยอมรับและความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น  

“นก” จึงกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียง  

      

การดำเนินงานโครงการYalaBirdCity

จากความชื่นชอบนก เทศบาลนครยะลาได้นำแนวคิดเศรษฐกิจเชิง

สร้างสรรค์ (Creative Economy) คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐาน

ของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สิน

ทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม8 นำมาประยุกต์ใช้กับการ  

ขับเคลื่อนยะลาให้กลายเป็นเมืองแห่งนกโดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้ 9 

 7 รายงานผลโครงการส่งเสริมเมืองต่อยอดนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทาง

ปัญญา หน้า 2 

 8 Yala Bird City ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มุ่งพัฒนาเทศบาลนครยะลาสู่

ศูนย์กลางเศรษฐกิจนก, ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาล

นครยะลา หน้า 9 
 9 เรื่องเดียวกัน หน้า 20 
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 1.  ส่งเสริมอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงนกให้มีการขยายตัว เช่น 

อบรมหลักสูตรการเพาะเลี้ยง การทำกรงนก และอบรมคณะ

กรรมการตัดสินนก 

 2.  รวมกลุ่มผู้ประกอบการและผู้สนใจประกอบธุรกิจเกี่ยวกับนก เพื่อ

สร้างความเข้มแข็งในอาชีพ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ 

ทักษะในการประกอบอาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพ 

 3.  สนับสนุนให้มีการพัฒนาสายพันธุ์ มีการผสมข้ามสายพันธุ์ ทำให้

นกมีเสียงดี มีความแข็งแรงและเป็นที่ต้องการของตลาด 

 4.  จัดการแข่งขันนก ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญที่ส่งเสริมธุรกิจ  

ที่เกี่ยวเนื่องกับนก รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลายไป

ทั่วประเทศ 

 5.  ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ 

ตลอดจนเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง

กับการเลี้ยงนกของประชาชน 

 6.  ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่ เกี่ยวข้องดับอาชีพ  

การเลี้ยงนก เพื่อสร้างองค์ความรู้ ทักษะ การบริหารจัดการ   

การปรับปรุง และสร้างโอกาสการแข่งขันในระดับชุมชน ประเทศ 

และต่างประเทศ 

      7.  ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของชมรม สมาคมผู้เลี้ยงนก และ

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

      8.  ผลักดันกฎหมายให้เอื้อต่อการส่งออก และปลดนกกรงหัวจุก  

ออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง 

ผลจากการกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อย่างครบวงจร สามารถ

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมที่สร้างผลกระทบเชิง

บวกให้กับธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ หมุนเวียนไปตลอดปี 

ธุรกิจต้นน้ำ: ธุรกิจฟาร์มนก และการเพาะเลี้ยงนก 

มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน ได้ผลักดันให้ธุรกิจฟาร์มนก 

และการเพาะเลี้ยงนกในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลาเติบโตขึ้นอย่างชัดเจน

เนื่องจากมีการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผลักดันให้เกิด

การส่งออกที่ถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมาย ส่งผลดีต่อการซื้อขายและ

ส่งออกไปทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับเจ้าของฟาร์ม  

มีความรู้ในการคัดเลือกและผสมพันธุ์นก ทำให้ได้ลูกนกที่มีคุณภาพ ตรงตาม

ความต้องการของผู้ซื้อ ทำให้เกิดความพึงพอใจและความน่าเชื่อถือตามมา 

ทำให้เจ้าของฟาร์มนกสามารถขายลูกนกที่เสียงดีได้ตั้งแต่ตัวละ 20,000 บาท 

จนถึง 100,000 บาท ปัจจุบันในเขตเทศบาลนครยะลามีฟาร์มเลี้ยงนกตั้งแต่

ฟาร์มขนาดเล็ก 10 กรง จนถึงฟาร์มขนาดใหญ่ 50 กรง สามารถสร้าง  

รายได้ปีละหลายสิบล้านบาท10 

ธุรกิจกลางน้ำ: กลุ่มทำกรงนกกลุ่มหัวกรงนก กลุ่มทำตะขอกรงนก
กลุ่มตัดเย็บผ้าคลุมและเสื้อกรงนก กลุ่มผลิตอาหาร อาหารเสริม และ
ยารักษาโรค ผู้เลี้ยงหนอนนก เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหิน  

กลุ่มอาชีพทำกรงนกและอุปกรณ์ประกอบ เป็นอาชีพที่ต้องใช้ฝีมือโดย

การนำภูมิปัญญาและศิลปะท้องถิ่นที่มีค่ามาสร้างสรรค์ ทำให้สินค้าที่จำหน่าย

มีราคาสูงและได้รับความนิยมสูง ปัจจุบันมีร้านจำหน่ายกรงนกและอุปกรณ์

ประกอบประมาณ 20 ร้าน มีรายได้เฉลี่ย/เดือน/ร้าน 150,000 บาท11 

 10  เรื่องเดียวกัน หน้า 10-14 
 11 รายงานผลโครงการส่งเสริมเมืองต่อยอดนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทาง

ปัญญา ศูนย์กลางเศรษฐกิจนก จังหวัดยะลา หน้า 16 
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กลุ่มตัดเย็บผ้าคลุมและเสื้อกรงนกเป็นการรวมกลุ่มของแม่บ้านที่ใช้

เวลาว่างจากงานประจำตัดเย็บผ้าคลุมและเสื้อกรงนก เป็นรายได้เสริมให้

ครอบครัวเดือนละ 500 – 1,000 บาท 

กลุ่มผลิตอาหาร อาหารเสริม และยารักษาโรค เป็นธุรกิจที่สร้าง  

รายได้สูงให้กับผู้ประกอบการจนสามารถยึดเป็นอาชีพหลัก 

ผู้เลี้ยงหนอนนก เป็นธุรกิจที่เป็นที่นิยม เนื่องจากหนอนนกเลี้ยงง่าย 

และสามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยเงินทุนมาก  

เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหินจากผลไม้พื้นเมืองจังหวัดยะลาที่เคยมีราคา

เพียงหวีละ 20 บาท ปัจจุบันขายในราคาหวีละ 40 – 50 บาท เนื่องจากเป็น

อาหารหลักของนกกรงหัวจุกสามารถส่งออกไปขายในต่างจังหวัดและประเทศ

มาเลเซียได้เป็นจำนวนมาก มีมูลค่าการขายถึง 500,000 บาท/ เดือน12 

ธุรกิจปลายน้ำ: สนามแข่งนก ร้านน้ำชา โรงแรม การขนส่ง   
ของที่ระลึก สินค้า OTOP ที่เกี่ยวกับนก  

เกือบทุกร้านน้ำชาในพื้นที่จะมีราวแขวนนกกรงหัวจุกทำให้ร้านเหล่านี้

เป็นแหล่งรวมบรรดานักเลี้ยงนกซึ่งมีทั้งวัยรุ่น และผู้ใหญ่มานั่งดื่มน้ำชา 

ประชันเสียงนกและแลกเปลี่ยนความคิดเรื่องการเลี้ยงนก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในช่วงของงานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ  

ไม่ว่าจะเป็นร้านน้ำชา โรงแรม การขนส่ง ได้รับผลประโยชน์และขยาย

ตัวอย่างมาก เนื่องจากการเข้ามาร่วมงานของผู้เลี้ยงนกและนักท่องเที่ยว 

นอกจากนี้สินค้าของที่ระลึกต่างๆ ที่เกี่ยวกับนก หรือนำเอาสัญลักษณ์ Bird 

City มาใช้เป็นโลโก้ก็ได้รับความนิยมอย่างมาก 

การส่งเสริมกิจกรรมยะลาเมืองนกนี้ ทำให้ในปี 2554 เทศบาลนคร

ยะลาได้รับคัดเลือกจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็น   

1 ใน 10 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์และจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ

ที่เกี่ยวพันกับนก ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 

ทั้งนี้เพื่อให้การเติบโตของยะลาเมืองนกให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ  

ยั่งยืน เทศบาลนครยะลาจึงมีแนวคิดในการต่อยอดทุนเดิมเพื่อให้เกิด  

องค์ความรู้หรือทรัพย์สินทางปัญญาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านนวัตกรรม

ใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ในพื้นที่ให้เกิดการขยายตัว

เชิงเศรษฐกิจผ่านแนวคิดหลัก 4 ประการ13 คือ 

 1.  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม (R&D) ทั้งต้นน้ำ 

กลางน้ำและปลายน้ำ ให้มีความทันสมัย สามารถนำเอกลักษณ์

ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

ที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ ทั้งคุณภาพ รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ที่

สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์

ของ Bird City นอกจากนั้นยังมีการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

เช่น การปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์นกให้เป็นที่ต้องการของตลาด 

หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ฯ เพื่อสนับสนุน

ส่งเสริมให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ๆ

รวมทั้งกิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Yala Bird City 

เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจนก เพื่อนำไปใช้เป็นตราสัญลักษณ์

โครงการ และตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ  

 12 รายงานผลโครงการส่งเสริมเมืองต่อยอดนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทาง

ปัญญา ศูนย์กลางเศรษฐกิจนก จังหวัดยะลา หน้า 17 

 13 รายงานผลโครงการส่งเสริมเมืองต่อยอดนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทาง

ปัญญา ศูนย์กลางเศรษฐกิจนก จังหวัดยะลา หน้า 10 
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 2.  สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Bird City จัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่น

เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้น ทั้งในรูปแบบเอกสารและระบบ

อิเล็กทรอนิกส์โดยมีการรวบรวมข้อมูลคลังความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยว

กับนก ไม่ว่าจะเป็น วิธีการเลือกซื้อนก วิธีการดูแลนก วิธีการ

เลี้ยงนกอย่างไรให้มีความสุข กฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าสัตว์ปีก 

ตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลธุรกิจต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 

ได้แก่ ฐานข้อมูลฟาร์มนก จุดเด่นของแต่ละฟาร์ม ฐานข้อมูลร้าน

ค้าจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับนก ฐานข้อมูลสนามแข่งขันนก   

เครือข่ายผู้เลี้ยงนก ฯ 

 3.  จัดทำเว็บไซต์ Cyber Mall เพื่อเป็นจัดนัดพบของคนรักนกบน  

โลกออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นแหล่งข้อมูลที่รวบรวม

องค์ความรู้เกี่ยวกับนก เป็นแหล่งพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนข่าว

สารต่างๆ ในกลุ่มของคนที่ชื่นชอบนก เพื่อสร้างเครือข่ายคนรัก

นกทั้งในและต่างประเทศ เป็นช่องทางการซื้อ – ขายสินค้า 

ผลิตภัณฑ์ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับธุ รกิ จนกแบบครอบวงจร เป็น  

ช่องทางการติดตามความเคลื่อนไหวข่าวปฏิทินการแข่งขันนก 

และเป็นช่องทางการจองที่พักในพื้นที่จั งหวัดยะลาสำหรับ  

นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

 4.  การประชาสัมพันธ์เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจนก Bird City เพื่อให้

คนทั้งในประเทศและต่างประเทศรับรู้ถึงเรื่องราวความเป็นมาของ

Yala Bird City อย่างกว้างขวาง ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์

ต่างๆ เช่น การจัดทำแผ่นพับเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และเรื่องราว

ของผลิตภัณฑ์ Yala Bird City การจัดทำ Animation เรื่องราว

ความเป็นมาและความทรงจำของ Yala Bird City เล่าเรื่องโดย

นกน้อยแสนสุข สุขยั่ งยืน การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 

www.yalabirdcity.com มีการจัดนิทรรศการเพื่อนะนำผลิตภัณฑ์

และเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ Yala Bird City ในงานถนนคนเดิน

เทศบาลนครยะลา งานมหกรรมผลไม้จังหวัดยะลา การจัดแฟชั่น

โชว์เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ Yala Bird City 

จากแผนการต่อยอดเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Yala Bird City นั้น 

ทำให้ปี 2556 เทศบาลนครยะลาได้รับคัดเลือกจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

กระทรวงพาณิชย์ อีกครั้งหนึ่ง ให้เป็น 1 ใน 4 เมืองต่อยอดนวัตกรรม

สร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาจาก 10 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ 

 

ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการYalaBirdCity
 1.  การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ที่ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์ 

สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็น  

ผู้ประกอบธุรกิจต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เนื่องจากมีการ  

ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และสร้างองค์ความรู้  

ที่ประชาชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาเป็นสินค้าและ  

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อีกทั้งยังมีการสร้างตลาดนก ทำให้ประชาชน  

ได้มีพื้นที่สำหรับประกอบธุรกิจได้อีกทางหนึ่ง สร้างรายได้ให้กับ

ตนเองและครอบครัว 

 2.  การนำวัฒนธรรม ประเพณี มาประยุกต์ให้ เป็นสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์จำหน่ายได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งสิ่ง  

เหล่านี้เกิดจากสังคม ชุมชน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สร้างความ  

ภาคภูมิใจให้กับชุมชนโดยรวม  

      3.  การรักษาภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่นับวันจะเลือนหาย ให้คงไว้ใน  

รูปแบบของสื่อต่างๆ ทั้งที่เป็นรูปแบบหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

และสื่ออื่นๆ เพื่อเป็นองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ 
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      4.  การกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของมหกรรม

การแข่งขันนกเขาชวาเสียง 

      5.  การมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะ

เป็นเทศบาลนครยะลา ภาคธุรกิจเกี่ยวกับนก ศูนย์อำนวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พาณิชย์จังหวัดยะลา จังหวัดยะลา 

หอการค้าจังหวัดยะลา ปศุสัตว์จังหวัดยะลา การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชมรมและสมาคม  

ที่เกี่ยวกับนกที่ล้วนเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนโครงการ 

Yala Bird City 

      6.  ภาพลักษณ์ในแง่บวกของจังหวัดยะลาซึ่งปกติมักจะถูกเชื่อมโยง  

ในเรื่องเหตุการณ์ความไม่สงบ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

เปลีย่นเปน็ภาพของเมอืงแหง่ศนูยก์ลางเศรษฐกจินก การทอ่งเทีย่ว 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

      7.  สังคมสมานฉันท์ โดยใช้นกเป็นสื่อกลางทำให้คนที่หลากหลาย

ศาสนา ประเพณีเชื้อชาติ ได้พูดภาษาเดียวกันนอกจากนั้นทำให้

เยาวชนที่มีสัดส่วนจำนวนประชากรสูงสุดในพื้นที่ หันมาฝึกอาชีพ

ที่เกี่ยวเนื่องกับนก เช่น ของที่ระลึกต่างๆ ทำให้ลดความเสี่ยง  

ในเรื่องของยาเสพติดและการหลงผิดไปก่อเหตุความไม่สงบได้ 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

      1.  ปัญหาจากเหตุการณ์ความไม่สงบทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย

ความยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อวิทยากรที่มีความรู้  

ความสามารถเพื่อมาอบรมกิจกรรมสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มเสริม  

ไอเดีย หรือการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ให้ลงมาในพื้นที่

จังหวัดยะลา เนื่องจากบุคคลภายนอกทั่วไปไม่มีความเชื่อมั่น  

ในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน 

      2.  ทัศนคติความเชื่อของกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่จะจดจำภาพลักษณ์

สินค้าในรูปแบบของ OTOP ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน

ทัศนคติจากสินค้า OTOP สู่สินค้าแบรนด์ Yala Bird City  

      3.  การขาดแคลนบุคลากรด้านการออกแบบ Creative ในพื้นที่ 

 

แนวทางการเสริมสร้างสันติสุข
และความสมานฉันท์ของเทศบาลนครยะลา

จากการดำเนินโครงการ Yala Bird City เทศบาลนครยะลาได้ใช้

แนวทางการสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ดังนี้ 

 1.  การสร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของโครงการ เทศบาล

นครยะลาได้นำหลักการมีส่วนร่วมเข้ามาในกระบวนการทำงาน

ทำให้ประชาชนเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาท ไม่จำกัด

แค่ผู้บริหาร ข้าราชการ แต่รวมถึงภาคราชการ ภาคธุรกิจ คนตัว

เล็กตัวน้อยอย่างผู้ประกอบการ กลุ่มแม่บ้านการทำให้ทุกฝ่ายรู้สึก

เข้าถึงโอกาสได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลอย่างทั่วถึงและ

ตนเองมีบทบาทและความสำคัญ  

 2.  การสร้างความรู้สึกร่วม และความภาคภูมิใจร่วมกัน เมื่อเทศบาล

นครยะลาเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม

และมีบทบาทในโครงการ Yala Bird City ทำให้ประชาชนที่เข้า
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โครงการเด่น
รางวัลพระปกเกล้าทองคำ  

ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคม



มาร่วมโครงการรู้สึกว่าตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนภาพ

ลักษณ์ของเมือง สร้างยะลาให้เป็นเมืองแห่งนกไม่ใช่เมืองแห่ง

ความรุนแรงและเมื่อโครงการประสบความสำเร็จผู้ที่เข้าร่วม

โครงการก็มีความภาคภูมิใจว่าตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความ

สำเร็จนั้น 

      3.  การสร้างความไว้วางใจเทศบาลนครยะลาได้ส่งเสริมให้ประชาชน

เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันผ่านกิจกรรมต่างๆ ของ Yala Bird 

City  เช่น การร่วมประชุมปรึกษาหารือกันของหน่วยงานต่างๆ   

ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดมหกรรมนกเขาชวาเสียง 

การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ การจัดอบรม การรวม

กลุ่มของแม่บ้าน การจัดงานมหกรรมนกเขาชวาเสียง ฯลฯ ซึ่ง

กิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ต้องมีกระบวนการทำงานที่ทำให้ผู้เข้าร่วม

ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ได้ทำงาน  

ร่วมกัน ได้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคร่วมกัน ทำให้เกิดความใกล้ชิด 

เกิดความเห็นอกเห็นใจ เกิดมิตรภาพ และความไว้วางใจของคน 

อันเป็นแนวทางสำคัญของการสร้างความสมานฉันท์ กิจกรรมนี้

เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และนับวันจะขยายวงกว้างไป

เรือ่ยๆ ยอ่มสง่ผลดตีอ่การสรา้งความไวว้างใจในสงัคมในระยะยาว 

      4.  การให้ความสำคัญกับเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนความสนใจ นั่นคือการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนาเศรษฐกิจและปากท้องของ

ประชาชน ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

โดยตรงจำเป็นต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการรวมถึงการใช้ 

“นก” ที่เป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่นิยมของคนส่วนใหญ่อยู่แล้วมา

เป็นสื่อกลางในกิจกรรม ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้สึกพึงพอใจต่อ

ผลประโยชน์ที่ได้รับ คือได้ทำในสิ่งที่ตนเองรัก พร้อมกับสามารถ

เลี้ยงปากท้องของตนเองได้ 

ส่วนที่

1
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ปี2555องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า

ทองคำด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคม

มีจำนวน1แห่งและมีโครงการเด่นที่สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงาน

ที่เสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคมดังนี้

 

 1.  เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.ยะลา 

  เครือข่ายอนุรักษ์คลองท่าแพ  

เครือข่ายอนุรักษ์คลองท่าแพ
เทศบาลเมืองทุ่งสงอำเภอเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

บทนำ

เทศบาลนครทุ่งสง บริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ “ทุ่งสงเมืองแห่งการ

เรียนรู้เมืองชุมทางน่าอยู่สู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” โดยยึดหลักการ

บริหารอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน และทำงานบูรณาการกับทุกภาคส่วน  

ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น14 ด้วยตระหนักว่า การทำงานรูปแบบ

เครือข่ายคือพลังมหาศาลที่จะแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นตนเองได้ ซึ่งการ  

ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ลำพังเพียงเทศบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหา หรือ

พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างรอบด้านและยั่งยืน การเสริมสร้างวัฒนธรรมการมี  

ส่วนร่วมของประชาชน อันได้แก่ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับ  

ผลประโยชน์ ร่วมติดตามประเมินผล และความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่าง

 14 Thungsong Municipality Annual Report 2011, หน้า 3 
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หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ รวมทั้งการกระจายการตัดสินใจในการ

ดำเนินกิจการสาธารณะสู่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน   

เป็นรากฐานที่สำคัญของการบริหารงานแบบเครือข่ายการพัฒนาโดยการมี

ส่วนร่วม ที่เทศบาลเมืองทุ่งสงถือปฏิบัติมาโดยตลอด 

“คลองท่าแพ” เป็นลำน้ำที่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำตรังมีต้นกำเนิดที่ตำบล

นาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง ตลอดลำคลองมีลำน้ำสายเล็กสายน้อยมาเชื่อม

บรรจบกันทำให้คลองท่าแพมีขนาดใหญ่ขึ้นและไหลผ่านชุมชนต่างๆ ในอำเภอ

ทุ่งสง คลองท่าแพเป็นสายน้ำที่สำคัญต่อชุมชนสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค 

อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา และแหล่งน้ำสำหรับพื้นที่

ทางการเกษตร แต่ในปัจจุบันคลองท่าแพมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน  

สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาของลำน้ำ ที่ เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น  

การทำลายป่าต้นน้ำ การก่อสร้างถนน คันขั้นน้ำหรือฝายการปล่อยน้ำเสีย

จากชุมชน การปนเปื้อนของสารเคมีจากการทำการเกษตร การเปลี่ยนแปลง

การใช้ที่ดิน ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพน้ำ ดิน พืชน้ำสัตว์น้ำซึ่งส่ง  

ผลกระทบต่อเนื่องไปถึงความหลากหลายทางด้านชีวภาพของชุมชนและทำให้

จำนวนของสิ่งมีชีวิตในลำคลองลดน้อยลงและสูญหายไปในบางชนิด จึงเป็น

โจทย์ที่ท้าทายเทศบาลเมืองทุ่งสงว่า ทำอย่างไรที่จะให้คลองท่าแพดีขึ้น เป็น 

“คลองสวยน้ำใสบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและมีน้ำใช้ในหน้าแล้ง” ซึ่งนั่น

เป็นความยั่งยืนของคลองท่าแพอย่างแท้จริง15 

เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงได้จัดกระบวนการระดมความคิดเห็นเพื่อฟื้นฟู

พัฒนาและอนุรักษ์ คลองท่าแพ จากทุกภาคีของพื้นที่จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ

ของคลองท่าแพ ได้ค้นพบต้นตอของปัญหาและแนวทางการดำเนินงาน คือหา

มาตรการทางกฎหมายแก้ปัญหาออกกฎกติกาโดยชาวทุ่งสงและให้ชาวทุ่งสง

เป็นผู้ปฏิบัติ สร้างระบบการฟื้นฟูอนุรักษ์ลำคลองจากภาคีต่างๆ ขับเคลื่อน

โดยพลังของประชาชน สร้างความตระหนัก จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม จัดหา

เครื่องจักร ลอกคลองส่วนที่ตื้นเขิน และขยายคลองให้กว้างขึ้น กันเขต  

คลองป้องกันการรุกล้ำลำน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และท้ายที่สุดได้มีการจัดตั้ง   

“กลุ่มอนุรักษ์คลองท่าแพ” ขึ้นในชุมชนท่าแพใต้แล้วจึงขยายผลมาเป็น 

“เครือข่ายอนุรักษ์คลองท่าแพ”

การขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่ายอนุรักษ์คลองท่าแพ ดำเนินการ

ภายใต้แนวคิด ดังนี้ 16 

      1.  ตระหนักปัญหา วางแผนที่ชัดเจนและกำหนดเป้าหมายร่วมกัน 

เพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติการจัดองค์การเครือข่าย

แบบมิใช่การสั่งการแต่ใช้การร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจ

แทน โดยมีคณะกรรมการดำเนินงาน แบ่งงานกันทำ ระดมและ

บริหารทรัพยากรร่วมกัน 

      2. การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ  

เครือข่ายร่วมกัน ได้แก่ร่วมศึกษาและพิจารณา ร่วมรับรู้/เรียนรู้

ปญัหารว่มวางแผนและตดัสนิใจเลอืกแผน รว่มทำและรว่มพจิารณา 

ร่วมรับผลประโยชน์ร่วมรับเกียรติและศักดิ์ศรีการสร้างการมี  

ส่วนร่วมของเครือข่ายทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันมีความ

รู้สึกร่วมกัน เครือข่ายเกิดความรู้สึกผูกพันและเป็นเจ้าของท้องถิ่น

ร่วมกันอย่างแท้จริง เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันทำให้เกิดการ

พัฒนาที่ยั่งยืน   

 15 เอกสารโครงการรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช, หน้า 4. 

 16 เอกสารโครงการรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองทุ่งสง 

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช, หน้า 6-7. 
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      3. สื่อสาร ประสานงาน และติดตามประเมินผลเพื่อสร้างเครือข่าย 

ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานเครือข่าย ที่ไม่เน้นสายการบังคับ

บัญชา แต่ทำให้ภาคีรู้สึกเกิดความรักความผูกพันและสามัคคี  

ซึ่งกันและกัน มีการสื่อสารเรื่องราวการทำงานของเครือข่ายอย่าง

ตอ่เนือ่ง ตัง้แตเ่ริม่ตน้คดิ การขบัเคลือ่นกจิกรรม ผลการดำเนนิงาน 

จนกระทั่งการติดตามประเมินผล เพื่อให้เครือข่ายรับทราบข้อมูล

ข่าวสาร รับรู้ เรียนรู้ร่วมกันส่งผลต่อการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน

ของเครือข่าย  

 4.  สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ ถอดบทเรียนร่วมกันทำให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน บทเรียนที่เกิดขึ้นจากการทำงานไม่ว่า

จะเป็นด้านดี หรือด้านลบ ล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้นในการนำ  

บทเรียนที่ได้รับมาปรับปรุงแก้ไข พัฒนา และนำไปใช้ในการ

วางแผนการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายต่อไป 

      

กิจกรรมของเครือข่ายอนุรักษ์คลองท่าแพ

ผลจากการทำงานร่วมกันของเครือข่ายอนุรักษ์คลองท่าแพอย่าง  

เข้มแข็ง ส่งผลให้เกิดโครงการทำให้บรรลุเป้าหมาย “คลองสวย น้ำใสบรรเทา

ปัญหาน้ำท่วม และมีน้ำใช้ในหน้าแล้ง” ดังนี้ 17 

1. โครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาคลองท่าแพ 

จากการระดมความเห็นของเครือข่ายที่ทำให้เห็นปัญหาว่า ปัจจุบัน

คลองท่าแพมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาของลำน้ำ 

ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น การทำลายป่าต้นน้ำ การปล่อยน้ำเสีย

จากชุมชน การปนเปื้อนของสารเคมีส่งผลต่อคุณภาพน้ำ ดิน พืชน้ำ สัตว์น้ำ 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงความหลากหลายทางด้านชีวภาพทำให้จำนวน  

สิ่งมีชีวิตในลำคลองลดน้อยลงตามลำดับและสูญหายไปในบางชนิด จำเป็น

ต้องมีการศึกษาคลองท่าแพทั้งระบบเพื่อการวางแผนในการฟื้นฟูอนุรักษ์

ธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยาคลองท่าแพ จึงเกิด “โครงการวิจัยแบบมี

ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาคลองท่าแพ” โดยเทศบาลเมืองทุ่งสง  

ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

(ไสใหญ่) ดำเนินโครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่ออนุรักษ์และ

พัฒนาคลองท่าแพ ผ่านกิจกรรมวิจัย 4 งานวิจัย ได้แก่   

 1) การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนคนรักษ์น้ำคลอง

ท่าแพ           

      2) การศึกษานิเวศวิทยาคลองท่าแพ    

      3) การศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาพื้นถิ่นคลองท่าแพ   

 4)  การสำรวจและวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์

นิเวศวิทยาคลอง โดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่1 เปิดเวทีประชุมสัมมนาสำหรับกลุ่มผู้สนใจอาทิคณะผู้วิจัย ผู้นำ

ชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง หัวหน้าอุทยาน

แห่งชาติน้ำตกโยง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค และสมาชิกของชุมชน

ตลอดลำน้ำคลองท่าแพให้ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ 

วิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ร่วมกัน  
 17 สรุปจากเอกสารเครือข่ายอนุรักษ์คลองท่าแพ โครงการรางวัลพระปกเกล้าทองคำ 

ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ขั้นตอนที่2 การดำเนินการวิจัยตามที่ได้ร่วมกันกำหนดประเด็นไว้ใน   

4 เรื่อง ได้แก่ 

1. การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนคนรักษ์น้ำคลอง

ท่าแพมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างเครือข่ายชุมชนคนรักษ์น้ำคลองท่าแพ   

การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านระบบนิเวศน์ของลำคลองท่าแพ และร่วมกัน

วางแผนอนุรักษ์ตลอดแนวลำคลองท่าแพ และวิเคราะห์ประเมินผลการรับรู้

และการนำผลจากการรับความรู้ไปปฏิบัติในชุมชนคนรักษ์น้ำคลองท่าแพ  

ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย ได้ข้อสรุปซึ่งจะนำไปสู่กิจกรรมต่างๆ เพื่อการ

อนุรักษ์คลองท่าแพ ดังนี้ 

      1) เกิดการจัดตั้ง “เครือข่ายชุมชนคนรักษ์น้ำคลองท่าแพ”   

      2) ได้ข้อเสนอแนวทางการอนุรักษ์น้ำคลองท่าแพ ประกอบด้วย  

      -  การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของคลองท่าแพโดยการจัดการ

ระบบนิเวศน์ของลำคลองท่าแพ 

      -  การอนุรักษ์รูปแบบการตั้งถิ่นฐานและองค์ประกอบของ

ชุมชนริมคลอง 

      -  การฟื้นฟูระบบกิจกรรมของชุมชนให้สอดคล้องกับการ

อนุรักษ์  

2. การศึกษานิเวศวิทยาคลองท่าแพ ในสองประเด็น คือ ศึกษาปัจจัย

ทางด้านกายภาพของดินและน้ำ และศึกษาชนิดและลักษณะการแพร่กระจาย

ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ทั้งในลำคลองและบริเวณริมฝั่งคลองพบว่า สภาพทาง

กายภาพโดยทั่วไปทั้งในส่วนของคุณภาพน้ำและดินยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่ส่ง

ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในลำคลอง แต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพลำคลอง   

อนัเนือ่งมากจากการทำการเกษตรบรเิวณตน้นำ้ การสรา้งทีอ่ยูอ่าศยั การถมที ่

เพื่อทำเป็นสถานประกอบการต่างๆ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อาจจะส่งผลกระทบ

ต่อคุณภาพน้ำและดินในอนาคต พืชน้ำและสัตว์น้ำต่างๆ ในห่วงโซ่อาหารก็จะ

ได้รับผลกระทบและอาจสูญเสียความหลากหลายทางธรรมชาติ จะส่ง  

ผลกระทบต่อปลาชนิดต่างๆ  

3. การศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาพื้นถิ่นคลองท่าแพ  

เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณสัตว์น้ำ และชีววิทยาบางประการของปลาชนิด  

ที่พบในคลองท่าแพได้แก่ ชีววิทยาในการสืบพันธุ์ ฤดูกาลสืบพันธุ์ความดกไข่ 

สัดส่วนเพศเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสม  

ในการเพาะขยายพันธุ์ 

 จากการศึกษาวิจัยได้ค้นพบแนวทางการบริหารจัดการ และ

อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพันธุ์สัตว์น้ำ ปลาบางชนิดและปลาพันธุ์

พื้นถิ่น โดยไม่ให้มีการจับปลาในฤดูวางไข่สนับสนุนให้มีการเพาะขยายพันธุ์

ปลาที่สามารถเลี้ยงและเพาะพันธุ์คืนสู่ธรรมชาติได้ ไม่นำสัตว์น้ำต่างถิ่น  

มาปล่อยในคลองซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายให้ระบบนิเวศ รณรงค์ไม่ใช้

เครื่องมือผิดกฎหมายในการทำการประมง นอกจากนี้ต้องให้ความรู้แก่

ประชนพร้อมทั้งปลูกฝังให้ตระหนักถึงปัญหาให้มากขึ้น โดยจัดกิจกรรม  

ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและสายน้ำ ลำคลองรณรงค์ไม่ทิ้ง  

สิ่งปฏิกูลลงสู่แหล่งน้ำ และควบคุมไม่ให้มีการสร้างสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำคลอง 

หรือแม้แต่การขุดลอกคลอง การสร้างสิ่งก่อสร้างที่มีโครงสร้างแข็งก็ทำให้

สภาพทางนิเวศสองฝั่งคลองเปลี่ยนไป 

4. การศึกษาปัจจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการวางผั งชุมชนและการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยการสำรวจถึงลักษณะและปัจจัย ได้แก่ 

ลักษณะภูมิประเทศ บ้านเรือนและสถาปัตยกรรมแปลงที่ดิน พืชพรรณ

ธรรมชาติ การสัญจร การระบายน้ำ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มุมมองและ

ทัศนียภาพ และการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในบริเวณริมคลอง

ท่าแพโดยได้มีการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของคลองท่าแพ 

รวมทั้งจัดทำผังการอนุรักษ์นิเวศวิทยาคลองท่าแพ 
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ขั้นตอนที่3 การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยทั้ง 4 เรื่องโดยการจัด

ประชุม จัดนิทรรศการ จัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายผลการวิจัยวิเคราะห์การใช้

ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์นิ เวศวิทยาคลองท่าแพ ผ่านระบบสื่อ

อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ h t t p : / / t apeacana l . s i amv i p . com และ h t t p : / /

savetapeacanal.webiz.co.th 

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ขยายผลการทำงานของเครือข่ายอนุรักษ์

คลองท่าแพ โดยมีนโยบายที่จะบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนจากเดิมที่เป็น

เพียงกิจกรรมชุมนุมรักษ์คลองท่าแพในโครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม หลักสูตร

ท้องถิ่น คือ หลักสูตรที่กำหนดให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เรียนรู้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นที่ตนอาศัย

อยู่ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจน

อาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้ ง ในทางทฤษฎีและปฏิบัติ ในห้องและ  

นอกห้องเรียน ซึ่งผู้ที่จะร่วมสร้างหลักสูตรประกอบด้วย โรงเรียน ชุมชน 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทุกฝ่ายจะกำหนดและพัฒนาหลักสูตร

ขึ้นตามความเหมาะสม   มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกผูกพันกับ

ถิ่นที่อยู่ สามารถใช้ชีวิต ประกอบและพัฒนาอาชีพที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นของ

ตนโดยเริ่มจะดำเนินการในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียน

มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นโรงเรียน นำร่อง 

2. กิจกรรมการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวเดิม เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหม่   
(เมืองต้นไม้) 

โดยนำเทคโนโลยีการสื่อสารระบบออนไลน์มาใช้ในการดูแลและ  

รับทราบความคืบหน้าของต้นไม้ที่ตนได้ปลูกไว้โดยกิจกรรมนี้เทศบาลเมือง

ทุง่สงรว่มกบัอทุยานแหง่ชาตนิำ้ตกโยงกองบญัชาการชว่ยรบที ่4 คา่ยเทพสตร ี

ศรีสุนทร จังหวัดทหารบก และภาคีเครือข่ายเมืองทุ่งสงได้จัดโครงการ  

วันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน 2555) ณ ริมคลองท่าแพ มีวัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก สร้างฝายชะลอน้ำ

ให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ให้สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย และเพื่อสร้างเมือง

ทุ่งสงให้เป็นเมืองสีเขียว (Green City) โดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมลงทะเบียน  

รับต้นไม้เพื่อปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น พร้อมดูแลรักษาให้เติบโตเป็นต้นไม้

ประจำตัว โดยจะมีเจ้าหน้าที่ชุมทางลดโลกร้อน เทศบาลเมืองทุ่งสงรับผิดชอบ

ในการลงทะเบียนจะส่งข่าวให้เจ้าของต้นไม้ทราบทางอีเมล์ทุกสองเดือน   

เมื่อครบปีในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ต้นไม้ของใครเติบโตสวยงามมากที่สุด 

5 ลำดับแรก จะได้รับรางวัลจากทางเทศบาล ผู้ลงทะเบียนทุกคนสามารถ

ติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ตนปลูกได้ทาง www.tungsong.com\

tree5june\index.html ซึ่งในครั้งนั้นชาวทุ่งสงได้ร่วมกันปลูกไม้ต้นคือ ยางนา 

ต้นอินทนิลน้ำ ต้นจิกโดน ต้นตะเคียน ต้นหว้า จำนวน 250 ต้น และชะอม 

จำนวน 100 กอ (กอละ 2 ต้น) หญ้าแฝกจำนวน 10,000 ต้น       
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3. การจัดรูปที่ดินอย่างง่ายเพื่อพัฒนาภูมิทัศน์อนุรักษ์คลองท่าแพและ
ป้องกันบรรเทาน้ำท่วมโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

จากสภาพลำคลองท่าแพมีความคดเคี้ยว ในช่วงน้ำหลากจะเกิดปัญหา

น้ำท่วมมายาวนานและอยู่คู่ชุมชนมาโดยตลอด เทศบาลเมืองทุ่งสงและชุมชน

ท่าแพใต้มีความเห็นว่าควรร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา จึงมีการจัดทำ

ประชาคมขึ้นเพื่อทบทวนปัญหาความต้องการของชุมชนท่าแพใต้ และหา  

ข้อสรุปจากการประชาคมร่วมกันเห็นว่า เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเทศบาลเมือง

ทุ่งสงจะดำเนินการจัดระบบสาธารณูปการ โดยทำถนนสองฝั่งคลอง พร้อม

ขุดลอกคลองซึ่งมีสภาพคดเคี้ยว ระบายน้ำล่าช้า ให้มีสภาพตรง เพื่อให้  

น้ำไหลสะดวก ส่วนชุมชนจะเจรจาเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในชุมชน   

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เจ้าของที่ดินริมคลองต้องเสียสละที่ดิน

และต้นไม้ผลยอมถอนหลักหมุดแนวเขตที่ดินของประชาชนในแนวริมคลอง 

23 ครัวเรือน  

จากนั้นจัดทำบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงาน

ที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

การสำรวจแนวเขตลำคลอง ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ และพื้นที่สาธารณะ 

ในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสาระสำคัญของMOU นี้ คือ 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง สนับสนุนช่างรังวัดและ

ตกลงลดค่าธรรมเนียมรังวัด ค่าใช้จ่ายรังวัด ลงครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ผลจากความร่วมมือร่วมใจชองชาวบ้านในชุมชนและเทศบาลเมือง

ทุ่งสงครั้งนั้น ทำให้ปัญหาน้ำท่วมที่อยู่คู่ชุมชนมาโดยตลอดจากน้ำท่วม  

ครัวเรือน 70 ครัวเรือน เหลือเพียง 3 ครัวเรือนเท่านั้น นอกจากนี้เทศบาล

เมืองทุ่งสงยังก่อสร้างถนนเลียบคลองพร้อมทั้งปักไม้ไผ่กั้นแนวคลองมีการ

ปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ ผักสวนครัว และต้นไม้หลากหลายทำให้เกิดความ

อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง  

4. โครงการวางแผนจัดการที่ดินและน้ำเพื่อเมืองอย่างบูรณาการ 
(Integrated Urban Land & Water Planning :IULWP) 

เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทย–เนเธอร์แลนด์ โดย

รัฐบาลประเทศเนเธอร์แลนด์ได้คัดเลือกเทศบาลเมืองทุ่งสงที่จะให้ความร่วม

มือในด้านวิชาการเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมทั้งระบบและนำผลที่ได้จากการศึกษา

มาขยายองค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติให้กับคนทุ่งสง  

จากโครงการความร่วมมือนี้เทศบาลเมืองทุ่งสงเล็งเห็นว่า การดำเนิน

การแก้ไขปัญหา หากแก้ไขปัญหาเฉพาะเมืองทุ่งสงจะไม่เป็นการแก้ไขปัญหา

ที่ยั่งยืน จำเป็นต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการบริหาร

จัดการน้ำทั้งระบบตลอดทั้งเส้นทางลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรัง ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ 

และปลายน้ำ โดยเครือข่ายทุกภาคส่วน ชุมชน ภาคประชาสังคม ได้ร่วมกัน

ระดมความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมทั้งระบบ ตั้งแต่คนต้นน้ำ 

กลางน้ำ ในพื้นที่ทุ่งสง จนถึงคนปลายน้ำ ลุ่มน้ำตรังตลอดทั้งสายเป็นแนวคิด

การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรัง ซึ่งทุกภาคี  

ในเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมแก้ไข

ปัญหาน้ำท่วมในระดับลุ่มน้ำ ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

ชาวอำเภอทุง่สง รวมถงึพืน้ทีป่ลายนำ้ในเขตจงัหวดัตรงั โดยมภีาคพีฒันาเมอืง 

เข้าร่วม อาทิ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 

สถาบันการศึกษา ภาคประชาชน และภาคีพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมืองทั้งในจังหวัดตรังและจังหวัด

นครศรีธรรมราช ฯลฯ18 ซึ่งในการประชุมครั้งสำคัญ คือการประชุมสัมมนา

การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรัง ณ วิทยาลัย

 18 การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรัง เอกสารเพื่อการเผย

แพร่ประชาสัมพันธ์โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม อำเภอทุ่งสง

แบบบูรณาการ, หน้า 18 
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เทคโนโลยีภาคใต้ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีพิธีลงนามบันทึก

ความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรัง 

โดยมีรายละเอียดในการดำเนินการ ดังนี้ 19 

     1)  ร่วมมือในการศึกษาและสำรวจ เพื่อจัดทำแผนแม่บทและกำหนด

มาตรการในการจัดการน้ำแบบบูรณาการ โดยกระบวนการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน 

     2) ร่วมผลักดันการนำแผนและมาตรการในการจัดการน้ำแบบ  

บูรณาการไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

     3) แลกเปลี่ยนข้อมูลและสนับสนุนการจัดทำระบบข้อมูล ซึ่งจำเป็น

ต่อการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่ได้ร่วมกำหนดไว้ 

     4) เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสนับสนุนให้เกิดการริเริ่มปฏิบัติ

การในชุมชนและท้องถิ่น 

     5) ติดตามและประเมินผลด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและมีตัวชี้วัด  

ที่ชัดเจน 

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั้งระบบนี้ประสบความสำเร็จ

จนได้รับคัดเลือกเป็นท้องถิ่นต้นแบบในการจัดการน้ำท่วมและภัยพิบัติสู่  

ท้องถิ่นตามโครงการวางแผนพัฒนาที่ดินและน้ำอย่างบูรณาการ    

     

ผลสำเร็จของการดำเนินงาน

กล่าวโดยสรุป การดำเนินงานของเครือข่ายอนุรักษ์คลองท่าแพ 

เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อท้องถิ่น ดังนี้ 

 1.  เกิดความยั่งยืนในการทำงานแบบเครือข่าย ที่มีการประสานงาน 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาเมืองทุ่งสง ทั้งยังมีการขยาย

เครือข่ายเพื่อการพัฒนาออกไปอีกมากมายหลายเครือข่าย  

 2.  สามารถจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาภูมิทัศน์อนุรักษ์คลองท่าแพและ

ป้องกันบรรเทาน้ำท่วมโดยชุมชนมีส่วนร่วมส่งผลที่เป็นรูปธรรม

อย่างชัดเจนคือ ประชาชนในอำเภอทุ่งสงได้รับประโยชน์จาก  

การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการสามารถลด  

ผลกระทบจากความรุนแรงที่เกิดจากการสูญเสียในชีวิตและ  

ทรัพย์สินบ้านเรือนริมคลองท่าแพที่เคยได้รับผลกระทบจาก  

น้ำท่วมลดลงเหลือจำนวนเพียง 3 หลัง จากกว่า 20 หลังคาเรือน

ประชาชนในชุมชนท่าแพใต้ได้ใช้ถนนสัญจรได้อย่างสะดวกทั้งสอง

ริมฝั่งคลอง ภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลองได้รับการปรับปรุงให้สวยงาม  

 3.  ประชาชนในชุมชนมีความภูมิใจและพอใจที่ได้มีส่วนร่วมแก้ไข

ปัญหาของชุมชนตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ เสียสละที่ดิน 

จำนวน 23 ราย เป็นแบบอย่างของพลเมืองของชุมชน เกิดความ

รัก ความสามัคคีในชุมชนทำให้เทศบาลสามารถใช้ความรู้สึก  

ของการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของท้องถิ่นนี้ ขยายผล  

การดำเนินงานด้านอื่นๆ เช่น การจัดทำยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการน้ำลุ่มน้ำตรัง   19 บันทึกความร่วมมือ การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการในลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรัง 

ระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรัง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วิทยาลัย

เทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 4. เกิดความคล่องตัวในการทำงาน การประสานงานทำได้ง่ายและ

รวดเร็วขึ้น ระหว่างหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ทั้งในพื้นที่และ

นอกพื้นที่ ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการทุกภาคีของ

เมือง และประชาชนในท้องถิ่น จนเป็นต้นแบบของความร่วมมือ

กับหน่วยงานราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นอื่น 

เช่น ความร่วมมือเรื่องเรื่องการสนับสนุนช่างรังวัดและลดค่า

ธรรมเนียมรังวัด ค่าใช้จ่ายรังวัด  

 5.  มีการนำการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบมาใช้ให้เป็นประโยชน์ และ

เป็นทิศทางในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่ได้รับ  

การยอมรับจากประชาชน เนื่องจากได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ

ศึกษาวิจัยทุกขั้นตอน  

      6. มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในกิจกรรมของ

เทศบาลเมืองทุ่งสงและสามารถดึงดูดความสนใจของประชาชน  

      7.  เกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ

รอดพ้นจากวิกฤตอุทกภัยส่งผลทำให้เกิดการยอมรับและความ

ศรัทธาในการบริหารงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง อันจะส่งผลต่อ

ความร่วมมือในการทำงานร่วมกันต่อไป  

      

แนวทางการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและ
ประชาสังคมของเทศบาลเมืองทุ่งสง

จากการดำเนินการเครือข่ายอนุรักษ์คลองท่าแพแนวทางที่ทำให้

เทศบาลเมืองทุ่งสงประสบความสำเร็จในการดำเนินการเสริมสร้างเครือข่าย 

รัฐ เอกชน และประชาสังคมให้มีความเข้มแข็งมีดังต่อไปนี้ 

      1.  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การที่ เทศบาลเมืองทุ่ งสง  

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อย่าง

เต็มที่ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ คือ ตั้งแต่การร่วมกัน

ระดมความเห็น ค้นหาปัญหาที่แท้จริงของท้องถิ่น จนถึงการ  

ร่วมกันศึกษาทางเลือก และตัดสินใจร่วมกัน ทำให้ประชาชนรู้สึก

ถึงความเป็นเจ้าของโครงการ ทำให้ในการดำเนินการต่างๆ   

ได้ความร่วมมือ ร่วมใจของคนในชุมชนอย่างเต็มที่และในท้าย

ที่สุดเครือข่ายจะเกิดพลัง ความเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อน

กิจกรรมต่างๆได้เองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาแต่เทศบาล เทศบาลเป็น

เพียงผู้ประสานงาน ซึ่งเทศบาลเมืองทุ่งสงมีหลักในการบริหาร

จัดการเครือข่าย คือ เป็นผู้ประสานงานที่ดี สร้างความสัมพันธ์  

ที่ดีกับภาคส่วนต่างๆ และให้เกียรติทุกภาคส่วนในการเข้ามามี

ส่วนร่วมในการทำกิจกรรม20 

      2.  การสร้างความไว้วางใจระหว่างภาคีเครือข่าย การเปิดโอกาสให้

ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการทุกขั้นตอน ทำให้

กระบวนการทำงานเกิดความโปร่งใส เกิดศรัทธา และความไว้เนื้อ

เชื่อใจระหว่างภาคีเครือข่าย ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน กลุ่ม

ประชาชน รวมถึงตัวเทศบาลเอง  

      3.  การนำปัญหาหรือเรื่องใกล้ตัวที่คนส่วนใหญ่มีประสบการณ์ร่วมกัน 

ทำให้ประชาชนเกิดความสนใจและตระหนักที่จะเข้ามามีส่วนร่วม

ได้มากกว่าเรื่องไกลตัว เพราะคนส่วนใหญ่จะเห็นถึงผลประโยชน์

จากการเข้ามามีส่วนร่วม ดังเช่นที่เทศบาลเมืองทุ่งสงเลือกจุด

ประเด็นการแก้ไขปัญหาคลองท่าแพและเมื่อเกิดการรวมตัวเป็น

 20 เอกสาร สรุปการสัมมนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการภัยพิบัติ  

เชิงรุกและตั้งรับ สถาบันพระปกเกล้า 



��
�

โครงการเด่น
รางวัลพระปกเกล้า
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน


เครือข่ายแล้ว เทศบาลก็สามารถต่อยอดเครือข่ายให้ขับเคลื่อน

ประเด็นการพัฒนาเรื่องอื่นๆ หรือการขยายเครือข่ายต่อไปได้  

เช่น การพัฒนาเมืองทุ่งสงให้เป็นเมืองสีเขียว การจัดรูปที่ดิน 

การบูรณาการลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรัง 

 4.  การสร้างความภาคภูมิใจร่วมกัน การที่ชุมชนได้เข้ามามีเป็น  

เครือข่ายในการทำงานร่วมกับเทศบาล ทำให้ชุมชนรู้สึกเป็น  

สว่นหนึง่และมคีวามสำคญักบัเทศบาล ทำใหป้ระชาชนตระหนกัถงึ 

ความเป็นส่วนรวม มีจิตสาธารณะ ทำให้ประชาชนบางส่วน

ยินยอมที่จะสละที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตนให้กับสาธารณะ 

เพื่อที่จะเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและท้องถิ่นของตน   

ขณะที่ผู้ได้รับผลประโยชน์ก็มีความรู้สึกซาบซึ้งในความเสียสละ 

และยกย่องผู้ที่เสียสละให้กับส่วนรวมเป็นแบบอย่างของชุมชน 

 5.  การดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไม่จบแค่กิจกรรมเดียว ทำให้

เครือข่าย “มีชีวิตชีวา” ได้มีการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ขยาย

ประเด็นการดำเนินงานออกไปสู่ประเด็นใหม่ๆ หรือขยายขอบเขต

งานให้ครอบคลุมวงกว้างขึ้น ซึ่งทำให้เกิดการเข้าร่วมของคน   

กลุ่มคน หรือหน่วยงานที่มากขึ้น ทำให้เครือข่ายและภาคประชา

สังคมมีความเข้มแข็ง และสร้างสรรค์ประโยชนให้กับท้องถิ่น  

ได้มากขึ้น 

 

 

ส่วนที่

2



ปี2555องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมีจำนวน

12แห่งและมีโครงการเด่นที่สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานที่โปร่งใส

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนดังนี้

 1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

 ๏ โครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จาก

ผ้าด้วยมือ ชมรมมุสลีมะห์ มัสยิดตะลุบัน ตำบลตะลุบัน 

อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 

 ๏ โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม)   

ในจังหวัดชายแดนภาคใต ้

 ๏ โครงการมหกรรมตาดีกา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

 ๏ โครงการจัดการศึกษาร่วมกับมูลนิธิตากสินระยอง 

 ๏ โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องในการ

ซื้อขายผลไม้ระยะที่ 2 

 ๏ โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร 

 3.เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อ.เมืองจ.กาฬสินธุ์

 ๏ การจัดสวัสดิการในการจัดการศพของสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 ๏ กิจกรรมความปลอดภัยด้านอาหารของชมรมผู้ประกอบการ

ตลาดโต้รุ่ง 

 ๏ โครงการบ้านมั่นคง 

 ๏ โครงการชุมชนนำร่องปลอดภัยไร้อุบัติเหตุบนท้องถนน 

 ๏ โครงการเทศบาลต้านการทุจริต 

 ๏ โครงการอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน 

 4.เทศบาลเมืองท่าข้ามอ.พุนพินจ.สุราษฎร์ธานี

 ๏ โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ด้านความโปร่งใสขององค์กร (เปาบุ้นจิ้นจิ๋ว) 

 ๏ โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ “พิพิธเมืองคนดี” 

 ๏ โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ (อ

สม.น้อย) 

 5.เทศบาลตำบลโนนศิลาอ.โนนศิลาจ.ขอนแก่น

 ๏ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนศิลา 

 ๏ โครงการให้บริการผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) 

 ๏ การบริจาคที่ดินให้กับเทศบาลตำบลโนนศิลาเพื่อสร้าง

อาคารสำหรบัการใชส้าธารณประโยชน ์

 ๏ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชุมชน (ICT) 

 6.เทศบาลตำบลบ้านแฮดอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่น

 ๏ โครงการชมรมผู้สูงอายุ 

 ๏ โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) 

 7.เทศบาลตำบลวังผางอ.เวียงหนองล่องจ.ลำพูน

 ๏ โครงการจดัหาทนุเพือ่จดัซือ้ทีด่นิในการกอ่สรา้ง โรงพยาบาล

และโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ 

 ๏ โครงการ ‘จิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและเด็กบกพร่อง

ทางสติปัญญา’ ในเขตเทศบาลตำบลวังผาง ปี 2555 

 ๏ โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเกษตรตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 8.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควายอ.หางดงจ.เชียงใหม่

 ๏ โครงการคลินิกช่าง 

 ๏ โครงการจดัตัง้กองทนุจดัการขยะโดยการมสีว่นรว่มในชมุชน 
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 ๏ โครงการอบรมและจัดตั้งอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๏ โครงการพฒันาและสง่เสรมิการใชแ้กส๊ชวีภาพระดบัครวัเรอืน 

 9.องค์การบริหารส่วนตำบลส้านอ.เวียงสาจ.น่าน

 ๏ โครงการตำบลส้านน่าอยู่และสังคมอยู่ดีมีสุข 

 ๏ การส่งเสริมการออกกำลังกายในวัยผู้สูงอายุตำบลส้าน 

 ๏ การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์วัฒนธรรม 

ประเพณี 

 10.องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอกอ.ลองจ.แพร่

 ๏ โครงการบริหารราชการในตำบลภาคประชาชน 

 ๏ โครงการปิดต่อมน้ำตาสั่งลายาเสพติด 

 11.องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักอ.เมืองจ.ลำพูน

 ๏ โครงการเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ตำบลป่าสัก (กิจกรรม

ประกวดคุ้มน่าอยู่) 

 ๏ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวพระราชดำริ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าสัก 

 ๏ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลป่าสัก บ้านสันคะยอม 

  โครงการ “ของกิ๋นปื้นบ้าน ขนมหวางปื้นเมืองอวดพญา   

12 พรรษา” 

 12.องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่อ.ลี้จ.ลำพูน

 ๏ โครงการเวทีประชาคมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

อุทกภัย 

 ๏ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณีและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น (พิธีสะเดาะห์สืบชะตา เทศกาลปี๋ใหม่เมือง) 

 ๏ โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลป่าไผ่ : การพัฒนาฝีมือการ

ทอผ้าลายกะเหรี่ยงบ้านน้ำดิบชมพู 

 ๏ การส่งเสริมการแปรรูปกาแฟและลำไย 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี

 

 

บทนำ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่เกือบ   

2 ตารางกิโลเมตร รับผิดชอบในพื้นที่ 12 อำเภอ มีประชากรในพื้นที่จำนวน 

669,283 คน กล่าวได้ว่าเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขนาดเล็กและมีงบ

ประมาณจำกัด อีกทั้งยังอยู่ในพื้นที่ที่ประชาชนดำเนินชีวิตอย่างมีความเสี่ยง

จากเหตุการณ์ความรุนแรงของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด 

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้น ในฐานะองค์การบริหาร  

สว่นจงัหวดัหลกัในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทมีบรหิารงานทกุทา่นจงึรว่มกนั 

วางวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นที่ต้องการจะ “สร้างปัตตานีเป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู้คู่คุณธรรมมีวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำรงอยู่บน

พื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ”
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ในการสร้างวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้บรรลุผลได้ข้างต้น องค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัดปัตตานีกำหนดหัวใจ คือ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป็นสำคัญจนปรากฏผลงานที่โดดเด่นด้านด้านความโปร่งใสและส่งเสริม  

การมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ   

ร่ วมติดตามประเมินผล ร่ วมรับผลประโยชน์ และร่ วมรับผิดชอบ   

จากโครงการดังจะได้กล่าวในรายละเอียด ซึ่งผลที่จะตามมาประการหนึ่ง  

เมื่อได้รับความร่วมมือจากประชาชน คือ ความโปร่งใสในการทำงาน ทั้งนี้  

ก็เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด โครงการสำคัญที่ทำให้ตำบลบ้านแฮด

ประสบผลสำเร็จด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

สามารถอธิบายให้เป็นที่ประจักษ์ ดังตัวอย่างในโครงการ ดังนี้ 

 
โครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำการตัดเย็บผลิตภัณฑ์
จากผ้าด้วยมือชมรมมุสลีมะห์มัสยิดตะลุบัน
ตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข… 

เริ่มต้นจากความต้องการของประชาชนในตำบลตะลุบันที่เห็นว่า

เศรษฐกิจในครัวเรือนประสบปัญหาเรื่องรายได้ที่ไม่เพียงพอแก่รายจ่าย  

ในครอบครัว และความนิยมในการออกไปใช้แรงงานนอกพื้นที่เพิ่มมากขึ้น   

ดังนั้น จึงเสนอปัญหาไปยังประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อขอ  

งบประมาณ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นว่าชุมชนตำบลตะลุบัน  

มีมุสลิมมะห์ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ดูแลสมาชิกครอบครัวและงานบ้านที่สามารถ

สร้างรายได้ เช่น การซ่อมแซมผ้า การตัดเย็บเสื้อผ้า งานลักษณะนี้สามารถ

นำมาส่งเสริมและพัฒนาเป็นอาชีพให้กับกลุ่มสตรีได้จึงเป็นช่องทางที่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่จะสนับสนุนให้กลุ่มสตรีมุสลีมะห์เป็นรูปธรรม

และมีชื่อเสียงได้ อีกทั้งสมาชิกของชุมชนรู้จักกับวิทยากรมืออาชีพที่ได้รับการ

ฝึกอบรมจากครูที่มาจากประเทศเกาหลีมาช่วยส่งเสริมด้านทักษะและเทคนิค

ต่างๆ ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากท้องตลาดมาเสริมในการฝึก

อบรม และแกนนำของชมรมมุสลีมะห์ มัสยิดตะลุบัน มีตลาดที่จะรองรับ

สินค้า/ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแน่นอนแล้ว จึงเกิดเป็นโครงการฝึกอบรมวิทยากร

แกนนำการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าด้วยมือ โดยจะคัดเลือกเฉพาะสมาชิกที่มี

ศักยภาพด้านการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ที่มีความรู้เบื้องต้นอยู่ก่อนแล้ว ประกอบ

กับผู้เข้ารับมีความต้องการที่จะเพิ่มพูนความรู้ และเทคนิคให้มีความชำนาญ

และผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งจะคัดเลือกสมาชิกเข้ารับการอบรม

เพียง 20 คน ทั้งนี้ก็เพื่ออบรมแบบเข้มข้นตลอดทั้งหลักสูตรโดยจะทดสอบ  

ในแต่ละเนื้อหาที่สอนเพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความชำนาญและทักษะ

มากกว่าพื้นฐานทั่วไป สิ่งที่โดดเด่นของโครงการนี้ คือ การค้นหาสิ่งที่มีอยู่ใน

ท้องถิ่นมาพัฒนาให้เกิดเป็นรายได้และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่ต้องการผลักดันผลิตภัณฑ์ของชุมชน  

มุสลีมะห์ในการส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นและนำอาชีพการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จาก

ผ้าด้วยมือไปถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิกในชุมชนอย่างน้อย 5-15 คน 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด.... 

จากการเล็งเห็นถึงปัญหาและการเพิ่มโอกาสจากจุดนี้เองจะเป็น

กระบวนการที่ดึงความสนใจจากบรรดาเหล่าสมาชิกในชุมชนให้เข้ามาเรียนรู้

การตัดเย็บผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ผลที่ตามมาจาก
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กระบวนการดำเนินกิจกรรมข้างต้น คือ การเกิดเป็นกลุ่มสตรีหลักที่เปิด

โอกาสให้สมาชิกของชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้การตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าด้วย

การสอนในระดับครัวเรือน เป็นแบบอย่างของความร่วมมือในรูปเครือข่ายการ

ทำงานของกลุ่มสตรีในชุมชน นับว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน 

ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามวิถีปรัชญาเศรษฐกิจ  

พอเพียงพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

จนนำไปสู่การขยายเป็นกลุ่มย่อยเพื่อผลิตสินค้า และขยายเป็นกลุ่มใหญ่  

จนเป็นที่รู้จักและสามารถนำผลิตภัณฑ์ที่คนในกลุ่มผลิตมาจำหน่ายออกสู่

ตลาดได้ ที่สำคัญได้สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก

แพร่หลาย 

 
โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม)
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข… 

จากปัญหาอาชีพหลักด้านการประมงซึ่งเป็นอาชีพพื้นฐานของชุมชน

ประสบปัญหาไม่สามารถหาสัตว์น้ำได้เหมือนในอดีต ประกอบกับพระราช-

เสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ดำเนินการ  

ช่วยเหลือชาวประมงขนาดเล็ก ที่ประสบความเดือดร้อนจากความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และได้กำหนดเป้าหมายให้เป็นที่อยู่อาศัย

สัตว์น้ำและเป็นแหล่งทำการประมงไม่น้อยกว่า 100 ตารางกิโลเมตร แม้ว่า

จะมีหลายหน่วยงานราชการพยายามให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนหน้า

นั้นแล้วก็ตาม ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทางหลวงได้สนับสนุน

วัสดุที่ไม่ใช้งานแล้ว อีกทั้งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกรมประมง

ได้จัดสร้างปะการังเทียมด้วยแท่งคอนกรีตแบบโครงสี่เหลี่ยมลูกเต๋าในพื้นที่

เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  

จนกระทั่งเดือนตุลาคม 2544 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  

จึงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนดังกล่าวโดยขอรับการสนับสนุน  

งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

งบประมาณ 8,800,000.-บาทในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการัง

เทียม) แนวชายฝั่งทะเล อำเภอเมือง อำเภอยะหริ่ง อำเภอหนองจิก จังหวัด

ปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่งให้คงความอุดมสมบูรณ์ เพื่อป้องกันการทำการประมงผิดกฎหมาย

จากเรือประมงพาณิชย์ เพื่อเสริมสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตแก่ชุมชน  

ในท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล วิธีการแก้ไข

ปัญหาอย่างเร่งด่วนในการดำเนินการ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ได้มีการจัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่จะจัด

สร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล เพื่อกำหนดพิกัดพื้นที่จัดวางในทะเล และกำหนด

พิกัดตำแหน่งจัดวาง และจำนวนแท่ง รวมทั้งมีการแต่งตั้งผู้แทนชุมชนเข้าร่วม

เป็นกรรมการดำเนินการจ้างเหมาฯ โดยวิธีพิเศษ ทั้งในคณะกรรมการจัดจ้าง

โดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งนับว่าเป็นความโดดเด่นและ

แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับรายการพัสดุให้มีความ

รวดเร็วและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดความขัดแย้งระหว่างชุมชน

และหน่วยงานของรัฐ กล่าวคือ กรมประมง กรมยุทธการทหารเรือ กรมการ

ขนส่งทางน้ำ (กรมเจ้าท่า) เพื่ออนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ดำเนินการก่อสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) โดยจัดวางตาม  

จุดพิกัดที่กำหนดตามที่ต้องการเพื่อให้กลุ่มชาวประมงพื้นฐานยังคงประกอบ

อาชีพได้ดังเช่นเดิม 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด.... 

ผลจากการดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ส่งผลให้ทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่งมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ชาวประมงมีรายได้ดีขึ้นในพื้นที่
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อำเภอเมือง หนองจิก ปะนาเระ ยะหริ่ง และสายบุรี โดยเฉพาะในอำเภอ

สายบุรีมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อตกปลาหรือดำน้ำ โครงการนี้จึงประสบ

ผลสำเร็จด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างชัดเจน   

ในระยะเวลาเพียง 127 วัน เพราะเป็นโครงการที่สร้างรูปธรรมและตอบโจทย์

ต่อปัญหาได้อย่างรวดเร็วแบบชัดเจนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ นอกเหนือ  

ไปจากการจัดซื้อจัดจ้างที่รวดเร็วแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ยังดำเนินการที่สะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินการ เพราะ

เป็นการดึงกลุ่มประชาชนผู้ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงให้เข้ามามีส่วนร่วม

แก้ไขปัญหาและรับรู้ทุกขั้นตอนแม้ว่าจะดำเนินการในช่วงระยะอันสั้น จนเป็น

ที่ยอมรับของชาวประมงพื้นบ้าน ประชาชน และนักวิชาการอย่างแพร่หลาย

ว่า หากมีการดำเนินการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม)   

ให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะ

ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป 

สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านและประชาชนในพื้นที่ให้

ดีขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป 

 
โครงการมหกรรมตาดีกา5จังหวัดชายแดนภาคใต้

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข… 

ด้วยสภาพสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะ

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีที่มีประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม

เป็นส่วนใหญ่ มีการเรียนการสอนของโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่ จึงเกิดแนวคิด

ที่จะสร้างกิจกรรมที่ใช้หลักศาสนาเข้ามาเสริมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจึงเริ่มจัดกิจกรรมระดับอำเภอและ

ระดับจังหวัดมาตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2530 จนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้เอง

จึงเป็นที่มาของการได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมอย่างสูงจากนักเรียน

และนักกีฬาโรงเรียนตาดีกาในระดับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาร่วม

กิจกรรม โดยมีชมรมตาดีกา และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ

จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล 

ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการ วัตถุประสงค์หลัก  

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนตาดีกาในแต่ละอำเภอเข้าร่วมกิจกรรม  

ในการพัฒนาการเรียนรู้ทางศาสนาอิสลามผ่านกิจกรรมวิชาการและกิจกรรม

กีฬา และให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านศาสนาอิสลามและรู้จัก

การปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่น 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด.... 

แนวคิดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีดำเนินการเมื่อพิจารณา

แล้วอาจเป็นโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปมักดำเนินการเป็น

ธรรมดา แต่ความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีมิได้อยู่ที่การ

ใช้หลักศาสนามาเป็นจุดร่วมกันในการสร้างการมีส่วนร่วม ใช้หลักการศรัทธา

และหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามมาสร้างกิจกรรมนำทาง

เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  

ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยได้รับการ  

มีส่วนร่วมจากนักเรียนโรงเรียนตาดีกาที่ถูกเลือกให้เข้ามาแข่งขันและประกวด

กิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดอัลกุรอ่าน การประกวดขับร้องอานาซีด

ภาษาไทยและภาษามลายู การประกวดคัดลายมือภาษาอาหรับ การประกวด

อาซาน การแข่งขันตอบปัญหาทางศาสนา การประกวดสายัค การประกวด

บรรยายธรรมภาษาไทยและภาษามลายู การแข่งขันฟุตบอล เซปัคตะกร้อ 

วอลเลย์บอล เปตอง  



��
� ���

ความสำเร็จของโครงการนี้คือการได้รับความร่วมมือจากนักเรียน

โรงเรียนตาดีกาของจังหวัดปัตตานีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านวิชาการและ

กีฬาสร้างความภาคภูมิใจแก่จังหวัดและสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของ

นักเรียนตาดีกาที่มีความพร้อมและแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ

ตัวแทนนักเรียนที่พร้อมร่วมมือให้ทีมแข่งขันประสบความสำเร็จคว้ารางวัล

มาได้เกือบทุกประเภท

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยอง

 

บทนำ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทีม่พีืน้ทีพ่ฒันาทางเศรษฐกจิ โดยเฉพาะทางดา้นอตุสาหกรรม แหลง่ทอ่งเทีย่ว 

รวมไปถึงผลผลิตทางด้านการเกษตร โดยพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 3,552 

ตารางกิโลเมตร (2,220,000 ไร่) ครอบคลุม 8 อำเภอ ประกอบด้วยที่ราบ

ชายฝั่งที่เกิดจากการทับถมของตะกอนบริเวณแอ่งลุ่มน้ำระยอง และที่ลาด

สลับเนินเขาและภูเขา มีลักษณะเป็นลอนลูกคลื่นสูงต่ำสลับกันไป รวมกับ

พื้นที่ทิวเขา 2 แนว คือ ทิวเขาชะเมา ทางทิศตะวันออก และทิวเขาที่อยู่

ประมาณกึ่งกลางของตัวจังหวัด เป็นแนวยาวจากอำเภอเมืองขึ้นไปทางเหนือ

จนสุดเขตจังหวัด จึงทำให้มีสภาพภูมิประเทศของจังหวัดทางกายภาพ   

แบ่งออกเป็น 5 ลักษณะคือ หาดทรายและสันทราย ที่ลุ่มน้ำและที่ราบเรียบ 

ลูกคลื่นลอนลาดและลูกคลื่นลอน บริเวณที่เป็นเนินเขาและที่ลาดเชิงเขา   

ที่สูงชันและมีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 มีแม่น้ำสำคัญ 2 สาย คือ 
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แม่น้ำระยอง และแม่น้ำประแส มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  8 แห่ง อุทยาน

แห่งชาติ 2 แห่ง (อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด และอุทยาน

แห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง) สวนรุกขชาติ 2 แห่ง คือ สวนรุกขชาติเพ และ

สวนรุกขชาติหนองสนม ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้ง 

จังหวัดระยองมีทรัพยากรแร่อยู่หลายชนิด มากที่สุดคือ แร่ทรายแก้ว 

แร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินแกรนิตเพื่อการก่อสร้าง แร่อุตสาหกรรมและ  

แร่เศรษฐกิจอื่นๆ มีก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย ส่งมายังโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยที่จังหวัดระยอง ในขณะที่ทางด้าน

การเกษตรกรรมกรรม ผลไม้ที่สร้างชื่อเสียงส่งออกขายในประเทศและ  

ต่างประเทศ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา ทุเรียน สับปะรด มะม่วง 

มันสำปะหลัง อ้อย เงาะ มังคุด ขนุน มะพร้าว ข้าว พืชอื่นๆ (ลางสาด 

ลองกอง ระกำ ฝรั่ง ชมพู่ พืชไร่ พืชผัก และไม้ดอก ไม้ประดับ) 

ความเจรญิและสภาพพืน้ทีเ่อือ้อำนวยตอ่การประกอบอาชพีทีห่ลากหลาย 

และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ตามมาคือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากความ

เจริญอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะปัญหาขยะในพื้นที่ที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและ

ยากต่อการจำกัดโดยวิธีทางธรรมชาติ ที่สำคัญคือขยะอุตสาหกรรม เนื่องจาก

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง ขึ้นอยู่กับ 3 สาขาสำคัญ คือ 

สาขาอุตสาหกรรม รองลงมาคือ สาขาเหมืองแร่และเหมืองถ่านหิน และสาขา

ไฟฟ้า ก๊าซและการประปา ทำให้ประเภทขยะที่ไม่สามารถดำเนินการจำกัด  

ได้หมดในระยะเวลาอันรวดเร็วหรือการต้องอาศัยเทคนิควิธีการกำจัดเฉพาะ 

ในขณะเดียวกัน ความเจริญที่เกิดขึ้นทำให้ต้องมีการพัฒนาความรู้

ความสามารถ ท้กษะ ผ่านระบบการศึกษาที่ไม่อาจหยุดอยู่กับระบบการ

ศกึษาขัน้พืน้ฐานเทา่นัน้ แตย่งัตอ้งตอ่ยอดขยายเปน็โรงเรยีนทีม่กีารสอนตัง้แต ่

2 ภาษาขึ้นไป เพื่อใช้การติดต่อสื่อสารทั้งการประกอบอาชีพ การท่องเที่ยว 

และการพฒันาศกัยภาพของเดก็เยาวชน รวมถงึประชาชนในพืน้ที ่ซึง่โรงเรยีน 

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีด้วยกัน 3 โรงเรียน  

ศักยภาพทั้งทางด้านพื้นที่เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยว 

ตลาดเกษตรกรรม การเกษตร  การทำการประมง ที่มาพร้อมกับการ  

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่แท้ที่จริงนั้น 

สิ่งที่ยังติดตามมาด้วยคือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับความเจริญและการพัฒนา

ในแต่ละด้าน และการพยายามหาแนวทางในการปรับตัวและพัฒนาศักยภาพ

ของคนเป็นสำคัญ และทำให้เป็นเมืองที่อยู่อย่างควบคู่ไปกับความเจริญและ

การพัฒนาที่เกิดขึ้นด้วย ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนา “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต

ที่ดีและเศรษฐกิจที่สมดุล” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง แม้ว่า

สภาพปัญหาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขนาดความรุนแรงกินพื้นที่กว้างมากน้อย

แตกต่างกันไปแต่ละสภาพปัญหา แต่ก็มีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับการพยายามปรับตัว

และหาทางจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดระยอง จนได้รับการยอมรับ  

แนวคิดการทำงานที่ไม่ยุ่งคิด การคิดสร้างสรรค์ หาแนวทางการแก้ไข

ปัญหาและริเริ่มโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 

การหาภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับหน่วยงานท้องถิ่นด้วยกัน   

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาร่วมทำ

กิจกรรมและรับประโยชน์จากผลที่เกิดขึ้นต่อสาธารณะ ประกอบกับการ

บริหารงานที่ให้ความสำคัญในแต่ละมิติการพัฒนาอย่างสมดุล แม้ว่าจะมี

ความโดดเด่นหรือผลสำเร็จมากน้อยแตกต่างกันก็ตาม แต่ให้ความสำคัญต่อ

การแก้ไขปัญหาจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและจำต้องเป็นต้องรีบเร่งแก้ไข 

ดังเช่นปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ และการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มในอนาคต 

ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่ก้าวไกลมากขึ้น จึงเน้นการให้ความสำคัญ 

ณ จุดเริ่มต้นที่ระบบการศึกษาด้วยการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเป็นระบบ 2 ภาษา และยังต่อยอดไปยังภาษาอื่นๆ ที่เริ่มมี

บทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้น เช่น ภาษาจีน หรือการหาแนวทางแก้ไขราคาผลไม้

ในภาพรวมของประเทศที่ทำให้ราคาตลาดผลไม้มีการปรับเปลี่ยนและบางส่วน
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ราคาถูกจนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงแก่เกษตรกรในพื้นที่ ทำให้การรองรับ

และทำให้เกิดสภาพคล่องในการซื้อขายผลไม้ ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดระยองพยายามแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้กับบ้านเมืองของ

ชาวระยอง 

ความสำเร็จที่ยังคงดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องและขยายผลไปยังโครงการ

อื่นๆ นอกจากต่อยอดดำเนินงานในโครงการที่มีอยู่แล้ว จากผลของ

กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   

ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2555 โดยมีโครงการที่มีโดดเด่น

และแสดงกระบวนการทำงาน “ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชน” ดังที่เกิดขึ้นใน โครงการจัดการศึกษาร่วมกับมูลนิธิตากสิน

ระยอง โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการซื้อขายผลไม้

ระยะที่ 2 และ โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร 

กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม ณ จุดเริ่มต้นจากสภาพปัญหา และ

สะท้อนออกมาเป็นโครงการที่จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม  

ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละโครงการกิจกรรม ด้วยเหตุนี้ องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงได้ดำเนินกระบวนงานในแต่ละโครงการ   

ออกเป็น... 

 
โครงการจัดการศึกษาร่วมกับมูลนิธิตากสินระยอง

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข... 

การมีชาวต่างประเทศในรูปแบบนักท่องเที่ยว การติดต่อทำธุรกิจ และ

ผลสืบเนื่องจากการพัฒนาจำเป็นต้องติดต่อระหว่างประเทศ การใช้เพียง

ภาษาเดียวคงไม่เพียงพออีกต่อไป และการมองถึงแนวโน้มในอนาคตที่จำเป็น

ต้องพัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและ  

การเข้าถึงในความหลากหลายของการติดต่อสื่อสารกับผู้คนที่ต่างภาษากัน  

ได้สะดวกยิ่งขึ้น แม้กระทั่งการย้ายถิ่นเข้ามาทำงานในพื้นที่ของชาวต่างชาติ

จำนวนมาก และประชากรกลุ่มผู้ใช้แรงงานในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป 

การมาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัย การเพิ่มจำนวนประชากรแฝง และประชากรที่มิใช่

คนพื้นถิ่น สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต้องการรองรับไม่เพียง

แต่ให้บริการกับชาวระยองเท่านั้น แต่จำเป็นต้องแก้ปัญหาประชากรเหล่านี้

ที่มาร่วมอยู่อาศัยและประกอบอาชีพในพื้นที่  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจึงมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาให้กับเด็ก

และเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ และที่ย้ายถิ่นฐานมาตามครอบครัว ได้มีสถานที่  

เล่าเรียนที่เพียงพอ ด้วยเหตุนี้จึงได้เกิดแนวคิดของผู้บริหารในการจัดตั้ง

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองขึ้น โดยร่วมกับฝ่ายสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้มีมติเห็นชอบด้วย (11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2551) และภาคประชาสังคมซึ่งเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัด นั่นคือ มูลนิธิตากสินระยอง ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ทางด้านการศึกษา และความต้องการพัฒนาระบบการ

ศึกษาให้เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา (EIS) ในที่สุด โรงเรียน

มัธยมตากสินระยอง (การตั้งชื่อเป็นการเทิดเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราชที่กอบกู้บ้านเมือง และเป็นที่เคารพสักการะของชาวระยอง) ก็ได้รับ
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การประกาศจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552 

โดยใช้สถานที่เรือนจำกลางระยองเดิม ซึ่งเป็นที่ดินขององค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัดระยองอยู่แล้ว ได้ก่อสร้างอาคารเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก 

อุปกรณ์การเรียนการสอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของ  

เด็กและเยาวชนที่พร้อมพรั่ง รวมถึงมีพื้นที่จัดทำกิจกรรมสันทนาการ การ  

ส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา พื้นที่ทำกิจกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ทันสมัยที่จะช่วยต่อยอดความรู้และเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้และเชื่อมต่อ

โลกภายนอกให้กับเด็กและเยาวชน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัดระยองว่าด้วยการบริหารจัดการสถานศึกษา พ.ศ. 2552 เพื่อให้มี

การบรหิารงานโรงเรยีนในรปูแบบคณะกรรมการ ทีป่ระกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุ ิ

จากส่วนราชการ ภาคประชาชน เพื่อกำหนดนโยบายสนับสนุนส่งเสริม และ

วางกฎกติกาข้อบังคับต่าง ๆ ในสถานศึกษา การจัดตั้งมูลนิธิตากสินระยอง 

ในระยะเริ่มต้นมูลนิธิตากสินจะเป็นผู้จัดจ้างระบบการบริหารผู้บริหารโรงเรียน 

และหัวหน้ากลุ่มสาระ ส่วนครูปฏิบัติการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สามารถเปิดให้บริการทางการศึกษา  

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ภายใต้สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีการบริหารงานโดยทีมงานที่มี

ความรู้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะ การจัดพื้นที่ของโรงเรียนให้

เป็นโรงเรียนที่มีอาคารเรียน อาคารประกอบ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม   

ได้มาตรฐานสากล มีหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียง

มาตรฐานสากล ใช้สื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ได้มาตรฐาน

สากล มีเครือข่ายร่วมพัฒนากับโรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงาน องค์กร

ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา 

แบบ EIS ในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ และ  

เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติทุกห้องเรียน 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด.... 

การแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาและการเล็งเห็นความสำคัญของการ

พัฒนาทางด้านการศึกษา ทำให้ระบบการศึกษาของโรงเรียนมัธยมตากสิน

ระยอง ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นสู่คุณภาพตามศักยภาพผู้เรียน	มุ่งเน้น		

การใฝ่รู้ใฝ่เรียน	การสื่อสารสองภาษา	และพัฒนาการทางเทคโนโลยี	

เคารพกติกามารยาท	และจริยธรรมสังคม	เสริมคุณภาพชีวิตทั้งกายจิตใจ	

และการดำรงชีพ” ที่มีภาคประชาสังคมเข้ามาบริหารงานร่วมกับองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอย่าง มูลนิธิตากสินระยอง ได้ทำหน้าที่สร้างเครือข่าย  

การทำงานทั้งการจัดจ้างครูต่างชาติที่มีความเป็นมืออาชีพ สถาบันการศึกษา  

ที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถมาร่วมกันทำกิจกรรมและขยายผลทาง  

การศึกษาไม่เฉพาะแต่เด็กนักเรียนในโรงเรียนเท่านั้น ยังรวมถึงประชาชน

ทั่วไปและการเข้าไปช่วยเหลือให้ความรู้ทางด้านภาษา  

มูลนิธิตากสินระยอง ได้มีส่วนร่วมในการยกระดับมาตรฐานการ

จัดการศึกษาให้แก่ประชาชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองในเรื่อง

ต่าง ๆ ทั้งการจัดจ้างผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เช่น ผู้บริหาร

สถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญวิเทศสัมพันธ์ รวมทั้งครูและ

เจ้าหน้าที่ชาวต่างประเทศ เพื่อพัฒนามาตรฐานในการจัดการศึกษาในรูปแบบ

ของเอกชน ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารบุคลากรชาวต่างประเทศ 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน

ต่างๆ ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ส่งเสริมและ

สนับสนุนโครงการพิเศษเพื่อยกระดับศักยภาพของผู้เรียน และบุคลากร

ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในขณะ
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ที่การดำเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง มูลนิธิตากสิน

ระยองยังได้จัดทำโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน จัดกิจกรรมงาน

ประเพณี และวันสำคัญต่าง ๆ จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนเสริมทักษะ  

ในด้านต่างๆ ให้เข้ากับเทคโนโลยีและยุคสมัย สนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ   

ที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน และสนับสนุนการพัฒนา

บุคลากรทางการศึกษา 

การไม่หยุดต่อยอดความคิด ที่คำนึงถึงความต้องการของเด็กและ

เยาวชนควบคู่ไปกับการมองถึงแนวโน้มในอนาคต เช่น การศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย เด็กบางส่วนนั้นต้องการศึกษาในสายอาชีพ และ

พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน เพื่อเป็นทางเลือกดังกล่าวจึงได้ขอความ  

ร่วมมืออย่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเตรียม

ความพร้อมและให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตรในสาย

อาชีวศึกษา การหารือวางกรอบความร่วมมือทางวิชาการให้แก่ท้องถิ่นร่วมกับ

สถาบันพัฒนาพลเมืองภาคตะวันออกกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 

ซึ่งพร้อมให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่ท้องถิ่นในด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ และองค์การรวมถึงการพัฒนาด้านภาวะผู้นำแก่ท้องถิ่น

จังหวัดระยอง หรือการริเริ่มผลักดันศูนย์ภาษาจีนร่วมกับองค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัดระยอง โดยมี Mr. J iang Cheng Jun (เจียง เฉิง จุน)   

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีน และนางสาวบุษกร กลิ่นเลิศ นักเรียนทุนรัฐบาลไทย 

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสาธารณรัฐประชาชนจีน นี่คือตัวอย่างส่วนหนึ่ง

ของการพัฒนาต่อยอดทางด้านการศึกษาให้ครอบคลุมและเข้าถึงกับสภาพ

สังคมและการเปลี่ยนแปลงในการจะก้าวสู่สังคมแห่งการพัฒนาอย่างมีความ

พร้อม และเป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพและ  

มีความพร้อม ไม่ใช่เพียงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่เท่านั้น  

ที่จะทำได้ หรือมีงบประมาณที่มากเพียงพอ สิ่งสำคัญกว่านั้น คือ การสร้าง  

เครือข่ายความร่วมมือ จากหน่วยงานหรือองค์กรที่มีศักยภาพมากกว่า และ  

มีความพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือในแต่ละด้าน หรือสนับสนุนช่วยเหลือใน

แต่ละส่วน ให้หลอมรวมมาเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือในแต่ละกิจกรรม  

ความสำเร็จจากโครงการจัดการศึกษาร่วมกับมูลนิธิตากสินระยองเป็น

ความสำเร็จที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา การรองรับความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนาในด้านต่างๆ การวิเคราะห์ถึงแนวโน้ม  

ในอนาคต แต่จะสร้างให้เกิดโครงการหรือกิจกรรมเหล่านี้ได้อย่างเป็น  

ผลสำเร็จที่แท้จริงคือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การติดต่อประสานงาน

กับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ให้เห็นถึงประโยชน์ของประชาชนร่วมกัน 

การให้ความสำคัญการภาคีเครือข่ายความร่วมมือจึงเป็นผลผลิตที่สำคัญของ

โครงการ... 

นวัตกรรมการบริหารงานโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
“โรงเรียนรัฐบาลบริหารแบบเอกชน” 

 

นวัตกรรมการบริหารงานโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

“โรงเรียนรัฐบาลบริหารแบบเอกชน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือเสริมสรางสภาพคลองในการซื้อขายผลไมระยะท่ี 2 

จุดเร่ิมตนของปญหาและกระบวนการแกไข... 

 ความมีชื่อเสียงพรอมกับคําขวัญประจําจังหวัดระยอง ท่ีวา “ผลไมรสลํ้า อุตสาหกรรม
กาวหนา น้ําปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภูกวีเอก” หนึ่งในนั้นคือ ผลไมท่ีเปนผลผลิตทาง
การเกษตร สรางชื่อเสียงและเปนท่ียอมรับท้ังตลาดในประเทศและการสงออกไปยังตางประเทศ เชน 
ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง เปนตน ซึ่งมีมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกผลไมรวม 784,542 ไร ประกอบกับภาวะ
ตลาดสินคาการเกษตรในแตละชวงเวลามีความผันผวน หลายคร้ังไดสงผลกระทบตอเกษตรกรมีรายได
ไมคุมกับตนทุนไดลงไป และบางคร้ังตองราคาถูกจนขาดทุน ทําใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง
ตองการแกไขปญหาใหกับเกษตรกร ดวยจัดทําโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือเสริมสภาพคลองในการ
ซื้อขายผลไมระยะท่ี 2 เพ่ือใหมีเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตร และเพ่ือบรรเทา

ที่มา : เอกสารประกอบการประกวดรางวัลพระปกเกลา ประจําป พ.ศ. 2555 ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง. 
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โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่อง
ในการซื้อขายผลไม้ระยะที่2

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข... 

ความมีชื่อเสียงพร้อมกับคำขวัญประจำจังหวัดระยอง ที่ว่า “ผลไม้

รสล้ำอุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ำปลารสเด็ดเกาะเสม็ดสวยหรูสุนทรภู่

กวีเอก”หนึ่งในนั้นคือ ผลไม้ที่เป็นผลผลิตทางการเกษตร สร้างชื่อเสียงและ

เป็นที่ยอมรับทั้งตลาดในประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น   

ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง เป็นต้น ซึ่งมีมีพื้นที่ เพาะปลูกผลไม้รวม 

784,542 ไร่ ประกอบกับภาวะตลาดสินค้าการเกษตรในแต่ละช่วงเวลา  

มีความผันผวน หลายครั้งได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรมีรายได้ไม่คุ้มกับ

ต้นทุนได้ลงไป และบางครั้งต้องราคาถูกจนขาดทุน ทำให้องค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัดระยองต้องการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ด้วยจัดทำโครงการ  

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการซื้อขายผลไม้ระยะที่ 2 เพื่อให้มี

เงินทุนหมุนเวียนในการซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตร และเพื่อบรรเทา

ปัญหาความเดือดร้อนในด้านราคาตกต่ำให้กับเกษตรกร และเพื่อเป็นการ

พัฒนาระบบการตลาดผลไม้ของจังหวัดระยอง 

การแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรสวนผลไม้ด้วยการสร้างกลไกการตลาด

ให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัดระยองให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้

ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด และบรรเทาปัญหาราคาผลิตตกต่ำอย่างเป็นระบบ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผลจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารจัดการตลาดกลางและผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดระยอง ในคราว

การประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เห็นชอบให้

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัระยองจดัสรรงบประมาณเพือ่รองรบัการดำเนนิงาน 

ต่อเนื่องจากโครงการเสริมสภาพคล่องการซื้อ-ขายผลไม้ ให้แก่สถาบัน

เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้รับชดเชย 

ร้อยละ 3 ของวงเงิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ตามมติ  

คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชว่ยเหลอืเกษตรกร (คชก.) ซึง่ไมเ่พยีงพอ 

ต่อความต้องการ จำเป็นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองร่วมสมทบทุนใน

โครงการ 

นบัตัง้แต ่พ.ศ. 2551 ไดม้กีารออกขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

เรื่อง การบริหารจัดการตลาดกลางและผลผลิตทางการเกษตร พ.ศ. 2551   

ที่สามารถเปิดช่องทางการดำเนินโครงการให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยองในการดำเนินโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการ  

ซื้อขายผลไม้ระยะที่ 2 เป็นส่วนหนึ่งนอกเหนือจากการเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับ

เกษตรกรชาวระยองที่ประสบกับผลผลิตทางการเกษตรในราคาที่ตกต่ำ สภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจึงมีมติเห็นชอบในการดำเนินโครงการ  

ดังกล่าว โดยมีรูปแบบการบริหารโครงการผ่าน คณะกรรมการบริหารจัดการ

ตลาดกลางและผลผลิตจังหวัดระยอง เป็นคณะกรรมการแบบไตรภาคี 

ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด

ระยอง และผู้แทนกลุ่มเกษตรกร จากการประชุมของคณะกรรมการ  

ได้เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรงบประมาณรองรับและ  

ดำเนินการต่อเนื่องโดยใช้เงินกู้จากสถาบันการเงิน และเมื่อได้รับอนุมัติ  

เงินทุนหมุนเวียนแล้ว ก็เกิดโครงการเพื่อพร้อมดำเนินกิจกรรมการรับสมัคร  

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

เริ่มต้นจากประกาศรับสมัครผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ การพิจารณา  

คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการโดยคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพประจำสภาฯ   

การจัดทำบันทึกมอบหมาย เพื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของโครงการฯ ได้นำ  

เงินทุนหมุนเวียนไปดำเนินการซื้อขายผลไม้จากเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งนี้   

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก

ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ชำระเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยกรณี

เป็นเอกชน (ในอัตราร้อยละ 6) 
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ส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการที่ต้องการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองแล้ว ยังเป็นการดำเนิน  

เพื่อรองรับโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี พ.ศ. 2554 

ตามมติคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) 

เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีเงินทุนหมุนเวียนสามารถ

เข้าไปรับซื้อผลไม้ในราคานำตลาด ไม่ให้ราคาผลไม้ตกต่ำจากการกดราคา  

รับซื้อของพ่อค้าคนกลาง ดังนั้น การพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการจึงจำเป็นต้อง

มีการตรวจสอบคุณสมบัติ และการเสนอราคาที่สมเหตุสมผลและไม่ทำให้

เกษตรกรเดือดร้อน 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด.... 

จากผลของการดำเนินโครงการทำให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนที่จะ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไปได้ และมีต้นทุนที่จะต่อยอดในการทำทุน

เพื่อสร้างผลผลิตทางการเกษตรในฤดูกาลต่อไป นอกจากนี้ ยังสามารถแก้ไข

ปัญหาที่เกิดจากราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ การช่วยเหลือเกษตรกรให้

จำหน่ายผลผลิตได้ราคาที่เป็นธรรม โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เป็นแกนหลักในการติดต่อประสานงานหาพ่อค้าที่จะเข้าร่วมโครงการมารับซื้อ

ผลผลิตทางการเกษตรได้ในราคาที่ยุติธรรมและเป็นธรรมแก่เกษตรกร 

ความร่วมมือกันไม่เพียงแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเท่านั้น 

ยังได้รับความช่วยเหลือจากเกษตรกร องค์กรมหาชน ผู้ประกอบการส่งออก 

วิสาหกิจชุมชน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมภายใต้กฎกติการ่วมกัน   

ทั้งจากการดำเนินงานภายใต้ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   

การผา่นมตเิหน็ชอบจากสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัใหด้ำเนนิการ การจดัตัง้ 

คณะกรรมการแบบไตรภาคีที่มีหน่วยงานภายนอกและเกษตรกรเข้าร่วม

ตัดสินใจที่จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการใช้เงินกู้จากสถาบันการ

เงินเพื่อนำมาใช้กับโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการ  

ซื้อขายผลไม้ระยะที่ 2 การหาสมาชิกที่มีคุณสมบัติไม่เอาเปรียบหรือให้ราคา

ไม่เป็นธรรมแก่เกษตรกรเข้ามาสู่ตลาดซื้อขายผลไม้ ในขณะเดียวกัน   

การคัดเลือกผลผลิตทางการเกษตรที่จะเข้าร่วมโครงการ  

การทำงานแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและตามระเบียบ กติกา   

ร่วมกัน การจัดทำบันทึก ข้อตกลง ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อเป็นหลักฐาน

ประกอบการซื้อขายระหว่างกัน รวมไปถึงหนังสือสัญญาค้ำประกัน เพื่อ  

ส่งมอบเงินทุนที่นำมาหมุนเวียนคืนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

การจัดทำบันทึกมอบหมาย โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก

จากผู้ประกอบการซื้อขายผลไม้ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในรายละเอียดของ

บันทึกได้บอกถึงจำนวนเงินที่ได้รับมอบมาจัดซื้อผลไม้เพื่อไปจำหน่าย พร้อม

ระยะเวลาที่จะต้องส่งมอบคืน รวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ซึ่งเอกสาร

หลักฐานที่เป็นหลักประกัน และสัญญาซื้อขายเหล่านี้ ได้ดำเนินการเขียนขึ้น

ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการรวบรวม

เก็บหลักฐานและติดตามตรวจสอบ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ เช่น กรณีที่ไม่อาจ

ชำระเงินตามสัญญาได้ 

การดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินและผู้เข้าร่วมมีบทบาท

หลากหลายกลุ่มและบุคคล ทำให้ความโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญในการบริหาร

จัดการ และเพื่อความเป็นธรรม และแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ ขั้นตอน 

จำนวนเงิน ผลผลิตทางการเกษตร รวมไปถึงตัวบุคคล บริษัท ที่ได้ลงนาม

เป็นหลักประกันข้อตกลงสัญญา ในขณะเดียวกัน ความร่วมมือจากภาคส่วน  

ที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถขายผลผลิตทางการเกษตร

ของตนเองได้ สิ่งที่ช่วยลดปัญหานอกเหนือจากราคาผลไม้ที่สามารถขายได้ใน

ราคาที่เป็นธรรมแล้ว ผลสำเร็จที่เกิดโดยอ้อมคือ การไม่ต้องทนทุกข์กับภาวะ

ผลผลิตตกต่ำ ทั้งส่งผลต่อสุขภาพกายและใจของเกษตรกร การไม่ต้องนำ  

ผลไม้ไปเททิ้งหรือชุมนุมประท้วงเพื่อแสดงออกให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิด

ขึ้นกับเกษตรกร การเข้ามาช่วยเหลือจัดทำโครงการในลักษณะดังกล่าว   
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จึงเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาทั้งโดยตรงและโดยอ้อมทั้งต่อเกษตรกร และ  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

การต่อยอดของโครงการที่ยังคงมีการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องไป  

ในแต่ละฤดูกาล กลายเป็นตลาดซื้อขายที่เป็นธรรม และเกษตรกรเอง  

ก็ไม่ต้องออกไปหาแหล่งซื้อขายจากหลายแหล่งหรือได้ราคาที่ไม่แน่นอน   

ตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ความสำเร็จภายใต้การแกนนำหลักขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด และการประสานช่วยเหลือและให้ความร่วมมือจากหลาย

ภาคส่วน ต่างเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นและผลที่จะตามมาอีกหลายประการ  

โดยเฉพาะต่อตัวเกษตรกรที่ประกอบอาชีพหลักจากผลผลิตทางการเกษตร 

ซึ่งแนวทางการดำเนินงานเหล่านี้สามารถนำไปต่อยอดให้กับผลผลิตอื่นๆ   

ได้เช่นกัน...  

โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม
แบบครบวงจร

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข... 

ปัญหาขยะที่ประสบในแต่ละท้องถิ่นที่ความแตกต่างมากน้อยกันไป 

รวมไปถึงประเภทชนิดของขยะในการจัดการ ความร่วมมือ การจัดหาสถานที่ 

เทคนิควิธีการในการกำจัด การสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้เห็นปัญหา

ของขยะ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน

ให้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาและตระหนักในปัญหาร่วมกัน จึงไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือเล็กจะดำเนินงานได้เพียง

ลำพังโดยไม่ขอความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะ

ประชาชนในพื้นที่ เช่นเดียวกับจังหวัดระยอง ซึ่งมีปัญหาขยะในปริมาณที่สูง 

860 ตัน/วัน (ข้อมูล ณ พ.ศ. 2553) และหลากหลายประเภทในการจัดการ

ในวิธีการที่แตกต่างกัน 

เริ่มต้นใน พ.ศ. 2545 เมื่อจังหวัดระยองได้มีคำสั่งฯ ที่ 613/2445 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัด

ขยะมูลฝอยรวม จังหวัดระยอง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เป็นประธาน และต่อมาในปี พ.ศ. 2547 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำการศึกษาออกแบบความเหมาะสม  

ในการก่อสร้างโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัด

ระยอง และทำการสำรวจทัศนคติและประชาสัมพันธ์โครงการฯ กับประชาชน

ในพื้นที่ 4 ตำบล และใน พ.ศ. 2551 ได้จัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ

ก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง จัดโครงการ

ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้นำชุมชนและประชาชน

บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการฯ และจัดทำโครงการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะ

มูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลกับชุมชนโดยรอบพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะฯ 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจึงได้เป็นหน่วยงานกลางในการ

ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน   

70 แห่ง (ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547) 

ทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อมาร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะ

มูลฝอยของจังหวัดระยองแบบครบวงจร ภายใต้โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัด

ขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เป็นการจัดวางระบบการจัดการขยะมูลฝอย

แบบผสมผสานที่มีประสิทธิภาพและถูกหลักสุขาภิบาลมาใช้ดำเนินการกำจัด

ขยะมูลฝอย รวมไปถึงการนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ มีระบบการป้องกันและ  

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดเรียบร้อย

และปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร 

และมีความต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารจัดการ

ในศูนย์ดังกล่าว พร้อมกับสามารถเข้าเยี่ยมชมสถานที่ โดยได้รับการ

ออกแบบรายละเอียดให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ 

และกรมโยธาธิการและผังเมือง 

จากการดำเนินงานในระยะที่ 1 ได้จัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม

แบบครบวงจร ในพื้นที่ 429 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา ตั้งอยู่ที่บริเวณหมู่ที่ 3 

ตำบลน้ ำคอก อำ เภอ เมื อ งระยอง งบประมาณระยะที่ 1 จำนวน 

115,700,000 บาท ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการ  

เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด (กรมส่งเสริมการปกครอง  

ท้องถิ่นอุดหนุนจำนวน 104,130,000 บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

สมทบอีกจำนวน 11,750,000 บาท) ซึ่งการดำเนินการระยะที่ 1 ก่อสร้าง

แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และเริ่มมีการดำเนินการเปิด

รับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง ตั้ งแต่วันที่   

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 โดยมีขยะเข้ามากำจัดวันละประมาณ 40 ตัน 

จากพื้นที่ตำบลน้ำคอก และตำบลทับมา มาดำเนินการกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ

อย่างถูกหลักสุขาภิบาล ต่อมาได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำขยะมาทิ้ง  

ที่ศูนย์จำนวน 10 แห่ง จึงมีขยะประมาณวันละ 180 ตัน ปริมาณขยะรวมทั้ง

สิ้นประมาณ 12,500 ตัน บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย สามารถรองรับขยะได้ 

52,276 ตัน ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองต้องหามาตรการเยียวยา 

เพื่อเตรียมความพร้อมนั่นคือการพัฒนาโครงการต่อ... 

การพัฒนาโครงการระยะต่อมา คือระยะที่ 2 ทางองค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัดระยองได้ดำเนินการเพิ่มศักยภาพ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบ

ครบวงจร จงัหวดัระยอง ดว้ยงบประมาณ 185,000,000 บาท (งบไทยเขม้แขง็) 

เพื่อก่อสร้างอาคารคัดแยกพร้อมติดตั้งเครื่องจักรในการคัดแยกขยะเพื่อ  

มุ่งเน้นการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตามโครงการ  

เพิ่มศักยภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ มุ่งเน้นการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้

ประโยชน์ใหม่อย่างคุ้มค่าโดยหลัก 3R Reuse Reduce Recycle ตาม

แนวคิด ที่จะพัฒนาเมืองระยองสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco – Town) 

ที่เน้นสังคมแห่งการรีไซเคิล ส่งผลให้เหลือขยะที่จะลงบ่อฝังกลบน้อยที่สุด 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด.... 

การดำเนนิโครงการอยา่งตอ่เนือ่ง ไมใ่ชเ่พยีงการกอ่สรา้งใหเ้กดิสถานที ่

กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขึ้นเท่านั้น บทเรียนที่ได้รับจากการ  

ดำเนินงาน ดำเนินกิจกรรม ขั้นตอน กระบวนงาน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง   

วิธีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาส่วนร่วม 

โดยเฉพาะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน แม้กระทั่งรูปแบบ  

คณะกรรมการในการบริหารจัดการศูนย์ฯ เป็นแบบคณะกรรมการไตรภาคี  

ที่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็น

ประธานกรรมการ โดยมีกรรมการที่ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ  

ที่เกี่ยวข้องตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

ตัวแทนฝ่ายปกครอง ในพื้นที่ 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลน้ำคอก เทศบาล
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ตำบลทับมา เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา และองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองตะพาน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและให้คำแนะนำการ

ดำเนินงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง แก่

ประชาชน และยังมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการไตรภาคี ประกอบด้วย ผู้นำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาชน ในพื้นที่ 4 ตำบล  

โดยรอบศูนย์กำจัดขยะฯ เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการไตรภาคี

ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน พร้อมทั้ง

ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์กำจัดขยะฯ โดยมีผู้อำนวยการ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เป็นประธาน 

คณะอนุกรรมการไตรภาคีฯ นี้ได้มีมติร่วมกันในการต่อยอดการดำเนิน

งานของศูนย์ฯ นอกจากจะเป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร

แล้ว โดยได้ขยายเปิดดำเนินการรับกำจัดขยะด้วยระบบฝังกลบอย่างถูกหลัก

สุขาภิบาล ที่พร้อมให้ทุกภาคส่วนเข้าตรวจสอบและเยี่ยมชมการดำเนินงานได้

ตลอดเวลาทำการ มีการดำเนินการไปรับซื้อขยะที่คัดแยกแล้วตามโรงเรียน 

หรือกลุ่มชุมชนที่ทำกิจกรรมคัดแยกขยะเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการคัดแยก

ขยะจากต้นทาง การกำหนดเส้นทางเดินรถบรรทุกขยะที่มีความเหมาะสม 

การกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงเส้นทางถนนสายหนอง

ตะพาน-มาบข่า (ถนนหน้าศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ) การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่

สีเขียวภายในศูนย์กำจัดขยะ (Buffer Zone) การสนับสนุนรถบรรทุกขยะให้

แก่เทศบาลตำบลน้ำคอก 

ความต่อเนื่องของการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย

รวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ได้มีกระบวนการ

ทำงานอย่างต่อเนื่อง และภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมก็มากขึ้นครอบคลุมไป

ในทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม รวมไปถึงวิธีการให้ได้มาซึ่ง

การจัดการขยะอย่างถูกวิธีและสุขภาวะ ทำให้ต้องอาศัยความรู้ เทคนิควิธีการ

จากหลายหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญให้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ  

ให้ความรู้ กระบวนการทำงานจึงไม่ใช่เพียงการได้สถานที่กำจัดขยะ แต่ยังได้

บทเรียนจากหลากหลายหน่วยงานงานที่เข้ามาร่วมทำให้เกิดกระบวนการ

จัดการขยะ ไม่เพียงเท่านั้นยังครอบคลุมไปถึงครัวเรือนของประชาชน ได้เห็น

ผลของการดำเนินงานการกำจัดขยะในศูนย์ฯ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

กับปัญหาขยะในพื้นที่ และการได้เรียนรู้และรับการฝึกอบรมเข้าใจประเภท

ของขยะ การทำให้ขยะมีมูลค่า การคัดแยกขยะ เช่นเดียวกับในโรงเรียนก็มี

การสอนและอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนได้ปฏิบัติการกับขยะเช่นกัน  

 

กระบวนการเรียนรู้ดำเนินงานขยายผลทำให้เห็นผลของความ

เปลี่ยนแปลงการปรับปรุงริเริ่มสร้างเสริมการได้รับการสนับสนุน

ช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเป็นส่วนเติมเต็มที่สำคัญต่อการต่อขยายและ

ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมวิธีการจัดการขยะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

นั้นยังคงดำเนินการต่อเนื่องและเรียนรู้วิธีการใหม่ๆรวมไปถึงการ

ถ่ายทอดให้กับประชาชนเด็กเยาวชนได้มีบทบาทร่วมด้วยกระบวนการ

ทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอที่เกิดขึ้นจึงเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าต่อ

การศึกษาและทำความเข้าใจในกระบวนการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วนว่ามีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้อย่างไรให้กับท้องถิ่น

อื่นได้เรียนรู้จากเส้นทางการเดินทางของโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะ

มูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยองที่ยังคงจะเดินทางพัฒนาและ

สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นให้กับชาวระยอง...



��
� ���

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์

  

บทนำ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นเทศบาลที่มีพื้นที่ 16.96 ตารางกิโลเมตร 

ประกอบด้วย 36 ชุมชน ด้วยสภาพความเจริญและประชากรอยู่อาศัยเป็น

จำนวนมาก จึงมีหน่วยบริการในด้านต่างๆ ก็มากตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น

สถานศึกษาในสังกัด 5 แห่ง นอกสังกัดในเขตเทศบาล 21 แห่ง การมี  

โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนอย่างละ 1 แห่ง นอกจากนี้ยังมีสถานบริการ

สาธารณสุขในรูปแบบต่าง ๆ กระจายอยู่ตามพื้นที่ครอบคลุมพร้อมให้บริการ 

และเพื่อให้เกิดการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และรับรู้ข้อฒูลครอบคลุมทั้ง   

38 ชุมชน จึงมีหอกระจายข่าว 36 แห่ง เสียงตายสาม 131 จุด ในขณะ

เดียวกัน ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสภาพสังคมทำให้มีแหล่ง

ท่องเที่ยว โรงแรม ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด ธนาคาร เพื่อ

อำนวยความสะดวกไว้อย่างครบถ้วน แต่ก็ยังคงวิถีชีวิตที่ประชากรส่วนใหญ่

เป็นชาวพุทธ จึงมีวัดกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทาง
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ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ในขณะที่ชาวบ้านยังมีการรวมกลุ่มอาชีพ  

ที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้เกิดการทำกิจกรรมร่วมกัน 

ด้วยสภาพสังคม ความเจริญ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่มีปัจจัยเสี่ยง

เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากอุบัตุเหตุ สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต วิถีชีวิตความเป็น

อยู่ ความปลอดภัยในอาหาร การจัดสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้ชาวเมืองกาฬสินธุ์

ได้มีความเป็นอยู่ที่ดี ในขณะเดียวกัน การบริหารงานของเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์ก็พร้อมให้มีการตรวจสอบ ติดตาม เพื่อป้องกันการทุจริต และ

ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส่และมีส่วนร่วม ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “กาฬสินธุ์เป็น

เมืองน่าอยู่คู่ธรรมาภิบาล”

ความพยายามนำสภาพปัญหาและความต้องการของชาวเมืองกาฬสินธุ์

มาจัดทำเป็นแผนงาน โครงการ นโยบายหลักที่จะทำอย่างไรให้เมือนกาฬสินธุ์

เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับประชาชนผู้อยู่อาศัยและประกอบอาชีพ ทำให้

โครงการเกิดขึ้นหลากหลายด้านและกระจายกิจกรรมลงไปครอบคลุมในทุกๆ 

ด้านที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและการพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์ และไม่ได้เกิดการ

ดำเนินงานเพียงลำพัง แต่อาศัยเครือข่ายการมีส่วนร่วมดำเนินโครงการร่วม

กับทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จนเป็นที่ยอมรับและเห็นผลความสำเร็จใน 

“ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” จากรางวัล

พระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2555 ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นในหลากหลาย

กิจกรรมด้วยกัน ทั้ง การจัดสวัสดิการในการจัดการศพของสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กิจกรรมความปลอดภัยด้านอาหารของชมรม  

ผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่ง โครงการบ้านมั่นคง โครงการชุมชนนำร่อง

ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุบนท้องถนน โครงการเทศบาลต้านการทุจริต และ 

โครงการอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน จากเพียงชื่อ

โครงการก็จะเห็นถึงแนวคิดการบริหารงานที่ให้ความสำคัญทั้งด้านความ

โปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่างก็บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มาอย่างต่อเนื่อง และหากมองลงไปในกระบวนการ

ดำเนินงานจะพบว่า... 

การจัดสวัสดิการในการจัดการศพ
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข... 

ในหลายชุมชนได้ประสบปัญหาเช่นเดียวกันคือ จำนวนของผู้สูงอายุ  

มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และมักถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียงลำพัง ทั้งเหตุจากการ

ประกอบอาชีพของครอบครัว การออกไปทำงานนอกพื้นที่ และการไม่ได้รับ

การดูแลสุขภาพกายและใจ เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

และเห็นปัญหาที่แนวโน้มจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในพื้นที่ แม้ว่าจะมีการให้เบี้ย

ยังชีพจากรัฐบาลในอัตราเดือนละ 500 บาท ต่อคนตามช่วงอายุ ซึ่งเป็น  

ส่วนหนึ่งของสวัสดิการที่รัฐจัดสรรให้ ในขณะที่การดูแลที่แท้จริงนั้นควรเกิด

จากหน่วยงานหรือชุมชนที่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ ประกอบกับเหตุผลจากการ  

ที่ผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมารับเบี้ยยังชีพกับทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

และได้มีแนวคิดที่อยากให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์หักเงินเป็นค่าใช้จ่ายในงาน

ศพไว้ให้กับลูกหลานตนเอง จึงได้ปรึกษาหารือกันในกลุ่มผู้สูงอายุและเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์เพื่อที่จะจัดตั้งเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  

ผู้สูงอายุขึ้น 

นั่นคือจุดเริ่มต้นนำไปสู่การรวมกลุ่มเพื่อจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ

และครอบครัว โดยให้มีการบริหารภายในสมาคมในรูปคณะกรรมการสมาคม 

โดยมีผู้สูงอายุถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดในเขตเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม และสมทบเงินเข้าไปในสมาคมเพื่อให้

นำไปใช้ประโยชน์เมื่อถึงคราต้องจ่ายเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก 

ขั้นตอนการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นับตั้งแต่มีการรวมตัวกันจัดตั้งสมาคมโดยความ  
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ร่วมมือของกลุ่มผู้สูงอายุกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อจัดวางรูปแบบการ

บริหารงานในรูปคณะกรรมการ และได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ของสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อรับรอง  

ข้อบังคับ คัดเลือกกรรมการเพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

กำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ต่อมาได้มีการประกาศรับสมัคร

สมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์ โดยมีคุณสมบัติไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน

เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

อัตราค่าสมัครเมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นสมาคมชิกของสมาคมฯ 

แล้ว จะต้องชำระเงินให้แก่สมาคมฯ ประกอบด้วย เงินค่าสมาชิกเป็นสมาชิก 

50 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 100 บาท เงินบำรุงให้แก่สมาชิกเป็นปีๆ  ละ 

20 บาท เพื่อนำมาเป็นเงินสมทบในสวัสดิการที่จะจ่ายให้กับสมาชิก โดยการ

จ่ายเงินค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว สมาคมฯ จะจ่ายค่าจัดการศพ

รายละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งเสียชีวิตของสมาชิก

ของสมาคมฯ แล้ว 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด.... 

แม้ว่าโดยรูปแบบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไม่ได้

มีเฉพาะในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เพียงแห่งเดียว ความคิดริเริ่มในท้องถิ่น  

ก็เกิดรูปแบบสมาคมในลักษณะเดียวกันนี้เช่นกัน แต่จุดเริ่มต้นของแนวคิด  

ที่เกิดจากความคิดเห็นของกลุ่มผู้สูงอายุเองที่ต้องการให้นำเงินมาช่วยเหลือ

ครอบครัวของตนเองหากตนเองนั้นเสียชีวิต รวมถึงเพื่อนผู้สูงอายุในวัย

เดียวกัน อีกทั้งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ก็ต้องการต่อยอดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่

จัดสรรตามนโยบายของรัฐบาล ที่ไม่ต้องการให้แค่สวัสดิการเงิน 500 บาท 

ต่อผู้สูงอายุแต่ละคนมารับไป  

การเริ่มต้นพัฒนาต่อยอดทั้งจากสวัสดิการของรัฐ และแนวคิดที่ได้รับ

ทราบปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุ จนทำให้เกิดมาเป็นสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นั้น เป็นการจัดสวัสดิการ

ไม่เพียงแต่กับผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งมอบสวัสดิการให้กับครอบครัว

ผู้สูงอายุ และเป็นเงินที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการและสะสมทุนจากสมาชิก

ของสมาคมฯ ไว้ก่อนที่จะเสียชีวิต เพื่อเป็นทุนให้กับครอบครัวของตนเอง  

กระบวนการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นจากการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม  

ผู้สูงอายุและการนำแนวคิดที่ได้มาประชุมปรึกษาหารือระหว่างกันของเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์กับกลุ่มผู้สูงอายุได้นำมาสู่การจัดตั้งสมาคมฯ ขึ้นนั้น รวมถึง

ความโปร่งใสของคณะกรรมการสมาคมฯ ในการบริหารจัดการเงินที่ได้จาก

สมาคม การปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันคิดและวาง

กฎกติการ่วมกัน การบริหารจัดการ การลงเบียนสมาชิก และยอดเงินของ

สมาชิกแต่ละคนที่จ่ายให้กับสมาคมในแต่ละครั้ง และการใช้จ่ายในการ

สงเคราะห์ครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ การจัดทำ

รายรับ-รายจ่ายเหล่านี้ และเห็นผลของการจ่ายสวัสดิการในรายต่างๆ ส่งผล

ให้มีผู้สูงอายุสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพิ่มขึ้น และต้องการมอบ

ทรัพย์บางส่วนที่เกิดจากการสะสมทุนไว้ในสมาคมฯ ร่วมกับสมาชิกผู้สูงอายุ

ด้วยกัน ได้ช่วยเหลือกันตกทอดไปยังครอบครัวให้ได้มี เงินก้อนที่ เป็น

สวัสดิการได้สะสมไว้ก่อนเสียชีวิต 

นอกเหนือจากผู้สูงอายุจะเป็นผู้รับสวัสดิการจากรัฐในแต่ละเดือนแล้ว 

ยังได้มาเป็นผู้ให้สวัสดิการด้วย นั่นคือผลที่เกิดขึ้นจากการเข้ารวมกลุ่มกันเป็น

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และ

พร้อมจ่ายในเวลาอันรวดเร็วภายใน 3 วัน และถึงยังครอบครัวของสมาชิก   

จึงถือเป็นตัวแบบหนึ่งในการจัดสวัสดิการเพื่อเป็นผู้ให้ของผู้สูงอายุและต่อยอด

หลังจากได้เป็นผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุจากรัฐ ได้มาขยายผลส่งมอบสวัสดิการนั้น  
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ให้กับครอบครัว เมื่อถึงคราวที่ตนเองนั้นต้องเสียชีวิตและจากไป โดยมี

ระเบียบกฎเกณฑ์กติการ่วมกัน และการดำเนินงานอย่างเป็นระบบในการ

กำหนดคุณสมบัติของสมาชิกที่จะเข้าร่วมสมาคม การจัดบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

การเตรียมความพร้อมเพื่อเกิดเหตุสมาชิกเสียชีวิต และพร้อมจ่ายเงิน

สวัสดิการได้ในเวลาอันสั้น สิ่งเหล่านี้ คือผลผลิตของกระบวนการบริหาร

จัดการอย่างมีส่วนร่วมและโปร่งใสร่วมกันของคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้ให้สวัสดิการ

กลับคืนสู่สังคม... 

รูปแบบความร่วมมือผ่าน “การจัดสวัสดิการในการจัดการศพของ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ”

กิจกรรมความปลอดภัยด้านอาหาร
ของชมรมผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่ง

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข... 

วิถีชีวิตที่เป็นสังคมบริโภคอาหารอย่างรวดเร็วและทันด่วน ประกอบกับ

การมีร้านอาหารให้เลือกบริโภคจำนวนมาก และความเป็นสังคมที่มีประชากร

อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และวิถีชีวิตที่ต้องแข่งขัน

กับเวลาและต้องการความสะดวก และเข้าถึงอาหารหลากหลายประเภทได้

โดยง่าย แต่สิ่งที่ยังไม่ได้รับคือความไม่แน่นของของคุณภาพมาตรฐานและ

ความปลอดภัยของอาหารในจุดจำหน่ายหรือให้บริการในร้านอาหารต่างๆ 

และช่วงเวลาของการรับประทานอาหารที่มีตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะ

ตลาดโต้รุ่ง ที่กลายเป็นที่นิยมในการบริโภคยามดึกของผู้คนจำนวนมาก และ

มักจัดจำหน่ายอยู่ริมถนนหรือบริเวณใกล้เส้นทางสัญจรไปมา ซึ่งได้ส่ง  

ผลกระทบทั้งต่อผู้อยู่อาศัยในสองข้างทางที่มีการจำหน่ายอาหารในบริเวณ  

ดังกล่าว รวมไปถึงผู้มาจับจ่ายใช้สอยและบริโภคเอง แม้จะได้อาหารอย่างที่

ตนเองต้องการ แต่ก็ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

ของอาหารที่มีทั้งควันอาหารและควันจากรถที่สัญจรไปมา ซึ่งเป็นสภาพ

แวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการประกอบและบริโภคอาหาร 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้มีแนวคิดเพื่อปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ และจัด

ระเบียบร้านอาหารโต้รุ่ง รวมไปถึงการสร้างความปลอดภัยในอาหารและผู้อยู่

อาศัย รวมถึงผู้สัญจรไปมาให้ได้รับผลกระทบจากผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่งให้

ได้น้อยที่สุดหรือไม่ได้รับผลกระทบเลยยิ่งเป็นผลดี ดังนั้น จึงได้จัดทำ

โครงการก่อสร้างตลาดโต้รุ่ง ขึ้นมา เพื่อให้เป็นสถานที่ที่มีการจัดระเบียบ  

การจำหน่ายอาหารที่ปลอดภัย  
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การบริหารงานของตลาดโต้รุ่งที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ก่อสร้างขึ้นนี้ 

มีรูปแบบเป็นคณะกรรมการชมรมตลาดโต้รุ่ง เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ

กันเอง โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ก่อสร้างให้เท่านั้น และพร้อมเป็นที่ปรึกษา

ให้คำแนะนำ แต่การบริหารจัดการภายในตลาดโต้รุ่งแห่งนี้ให้กำหนดกิจกรรม

และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบภายในตัวแทนที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการ

จากผู้ประกอบการในตลาดโต้รุ่ง มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่

ปลอดภัยไร้สารพิษ และเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดโต้รุ่ง 

โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไม่ว่าจะ

เป็นการพัฒนาด้านโครงสร้าง การดูแลรักษาความสะอาด การอำนวยความ

สะดวกให้แก่ผู้รับบริการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดกิจกรรมเพื่อ

สังคม ซึ่งตลาดโต้รุ่งได้มีแผงเข้าร่วมเป็นจำนวน 103 แผง  

กระบวนการทำงานที่ เ กิ ดขึ้ น นั บตั้ ง แต่ การจั ดการ เลื อกตั้ ง  

คณะกรรมการตลาดโต้รุ่ง การกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ  

ในแต่ละฝ่าย การร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานกับเทศบาล  

เมืองกาฬสินธุ์ การกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาตลาดโต้รุ่ง การตรวจ

สุขาภิบาลอาหารปลอดภัยเป็นประจำทุกเดือน และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์

สงัคม เชน่ จดัตัง้หนว่ย อย.จิว๋ จดังานมหกรรมอาหารปลอดภยัไรแ้อลกอฮอล ์

จัดงานถนนสงกรานต์ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ 

การแบ่งหน้าที่กันดำเนินกิจกรรมในแต่ละประเภทที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการตลาดโต้รุ่ง ซึ่งแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบดำเนินการให้

เกิดผลของงาน ที่ให้ความสำคัญกับเป้าหมายคือคุณภาพของตลาดโต้รุ่งให้

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย การใส่ใจความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดโต้รุ่ง มาตรฐานของผู้ประกอบการ

อาหารที่จะเข้ามาร่วมในตลาดโต้รุ่ง ซึ่งคณะกรรมการที่ร่วมบริหารจัดการ

ตลาดจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้จากหน่วยงานภาครัฐในการรับรองมาตรฐาน  

ที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ และเผยแพร่ให้คำแนะนำต่อไปยังผู้ประกอบการ

อาหารในร้านแผงลอยต่าง ๆ ได้รับรู้ถึงมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง และจะมี

ประโยชน์อย่างไรเพื่อมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาประสิทธิภาพของแผงลอย

แต่ละร้าน   

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด.... 

การแก้ไขปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ความไม่ปลอดภัยของ

อาหาร และการสร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณ

ที่เป็นตลาดโต้รุ่งกระจัดกระจายไปตามแผงร้านอาหารต่างๆ รวมไปถึง  

ผู้สัญจรไปมา จนมาเป็นตลาดโต้รุ่งที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ก่อสร้างขึ้นเพื่อ

มีพื้นที่ใช้สอยและเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เพียงแต่การได้อาคาร

สถานที่แหล่งรวมร้านค้าแผงลอยตลาดโต้รุ่งเท่านั้น แต่ยังกำหนดให้มีการ

บริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการและดูแล

ความเป็นระเบียบกันเองของผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่งที่มารวมกลุ่มอยู่ใน
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ตลาดโต้รุ่งแห่งนี้ การกำหนดกฎกติกา ระเบียบ ความรับผิดชอบของแต่ละ

ฝ่าย รวมไปถึงเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร 

ผลที่ เกิดขึ้นนอกเหนือจากความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว คือ 

มาตรฐานคุณภาพอาหารที่ไม่ได้ตั้งกระจัดกระจายอยู่ตามริมถนน มีการ  

ตรวจตลาด ร้านค้าต่าง ๆ รวมไปถึงการทำความสะอาดตลาด เพื่อสุขอนามัย

ที่ดีของพื้นที่ใช้สอยในตลาดโต้รุ่ง โดยร่วมกันดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้แบ่ง

สรรไว้ในที่ประชุมและปรากฏในระเบียบการปฏิบัติงานร่วมกัน จึงทำให้การ

บริหารงานในตลาดโต้รุ่งเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของชมรมผู้ประกอบ

การตลาดโต้รุ่ง ซึ่งเป็นผู้ได้ประโยชน์โดยตรงจากการขายอาหารในตลาด   

ก็ต้องเป็นผู้ที่ที่สมควรมาทำหน้าที่แบ่งปันและใส่ใจกับคุณภาพชีวิตของ  

ผู้บริโภคเช่นกัน เป็นการคืนกำไรให้กับสังคมและประชาชนเหล่านั้นก็เป็น

คนในพื้นที่ชุมชนในเขตท้องที่เดียวกัน จึงได้มาอาศัยอาหารจากตลาดโต้รุ่ง

เพื่อการบริโภค ด้วยเหตุนี้ การได้รับและการให้ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วม

เป็นสมาชิกในตลาดโต้รุ้งแห่งนี้ เป็นตัวอย่างหนึ่งของการไม่หวังเพียงเอากำไร

ในรูปของตัวเงินจากการขายอาหารเท่านั้น แต่ยังเป็นการนำกำไรคืนสู่สังคม  

ทีผ่า่นการบรหิารงาน คดิ แลกเปลีย่น จดัวางแนวทางการทำงานในตลาดโตรุ้ง่ 

การตรวจติดตาม ใส่ใจในรายละเอียดทั้งเรื่องความสะอาด คุณภาพมาตรฐาน 

การลงมือลงแรงร่วมกัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดโต้รุ่ง 

พร้อมที่จะยอมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในกรณีที่พบว่ามีความสกปรกหรือไม่ได้

มาตรฐาน  

นั่นคือการต่อยอดความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค  

ที่ได้รับอาหารที่ปลอดภัย ตลาดที่น่าเดิน และจัดซื้อสินค้า การทำให้เกิด

ความสงบสุขที่ผู้อยู่อาศัยไม่ได้รับความเดือดร้อน เพราะมีการจัดระเบียบ

สถานที่จำหน่ายอาหารไว้เป็นโซนอย่างชัดเจน และที่สำคัญคือ แผงจำหน่าย

อาหารภายในตลาดโต้รุ่งทั้งหมดได้รับการรับรองว่าเป็นร้านอาหารที่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 100% ทุกร้าน และเป็นชมรม  

ที่ได้รับรางวัล ชมรมผู้ประกอบการค้าโต้รุ่งที่มีผลงานดีเด่น จากศูนย์อนามัย

ที่ 6 ขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2554 และรางวัลชมรมผู้ประกอบการค้า

อาหารดีเด่นจากกรมอนามัย ประจำปี พ.ศ. 2555 เป็นการรับประกันและ

รางวัลตอบแทนความสำเร็จจากการบริหารจัดการตลาดโต้รุ่งร่วมกัน 

รูปแบบความร่วมมือผ่าน “กิจกรรมความปลอดภัยด้านอาหารของ

ชมรมผู้ประกอบการอาหารโต้รุ่ง”
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โครงการบ้านมั่นคง

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข... 

โครงการบ้านมั่นคง เป็นโครงการที่อยู่ในความดูแลของสถาบันพัฒนา

องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนและ  

ช่วยเหลือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องแก้ไข

ปัญหาสังคมและความยากจนให้หมดสิ้นไป ใน พ.ศ. 2551 และยุทธศาสตร์

ในการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2549 ยุทธศาสตร์หนึ่งคือยุทธศาสตร์

การแก้ไขปัญหาความยากจน โดยให้ประชาชนที่ยากจนมาลงทะเบียนกับทาง

ราชการ โดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัยรัฐบาลกำหนดแนวทางแก้ไข ประกอบด้วย 

โครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการบ้านมั่นคง โครงการสำเร็จรูป โครงการ  

บ้านแรงร่วมใจ และโครงการบ้านวันละบาทเพื่อคนยากจน  

โครงการบ้านมั่นคงเป็นแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยของประชาชนที่  

แตกต่างไปจากบ้านเอื้ออาทรที่รัฐเป็นผู้สร้างให้ แต่โครงการบ้านมั่นคงเกิด

ความร่วมมือของประชาชนที่จะมาอยู่อาศัยและตกลงร่วมกัน นับตั้งแต่ว่าจ้าง

คนก่อสร้าง การปรับปรุงพื้นที่ของหมู่บ้าน การวางแผนการบริหารจัดการ

ภายในหมู่บ้านที่จะอยู่ร่วมกัน ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ก็ได้จัดทำโครงการนี้

เช่นเดียวกัน เป็นโครงการจัดหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนตามโครงการ  

บ้านมั่นคง ให้คนกลุ่มนี้ได้มีทางเลือกที่จะดำเนินการและช่วยเหลือระหว่างกัน 

ในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันและการประกอบอาชีพ  

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้บรรจุโครงการมั่นคงไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี

ของเทศบาลใน พันธกิจที่ 3 การสร้างสังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง ยุทธศาสตร์

ที่ 11 พัฒนาชุมชนให้ เข้มแข็ง เป้าประสงค์ที่ 15 ชุมชนพึ่ งตนเองได้ 

“โครงการสนับสนุนบ้านมั่นคง” มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพื้นที่และพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภคตามโครงการบ้านมั่นคง ให้อยู่ในความรับผิดชอบ

ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ได้ร่วมกับภาคีพัฒนาต่าง ๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบัน  

การศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะสถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ที่รับผิดชอบโครงการบ้านมั่นคงเป็นหลัก

ในระดับประเทศและมีเครือข่ายการทำงานอยู่ทั่วประเทศ 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้วางเป้าหมายในการดำเนินงานตามโครงการ

บ้านมั่นคงให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน   

4 โครงการ คือ โครงการบ้านมั่นคงจารุพัฒนา สหกรณ์เคหะสถาน  

บ้านร่วมใจ จำกัด สหกรณ์บริการเคหสถานเมืองใหม่กาฬสินธุ์ จำกัด และ

โครงการบ้านมั่นคงชุมชนหนองไผ่ ซึ่งหลักการดำเนินงาน เน้นการพัฒนา  

ที่เกิดจากชุมชน โดยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เป็นผู้ให้การสนับสนุน เพื่อให้มีที่

อยู่อาศัยตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวชุมชนอย่าง

แท้จริง งบประมาณที่รัฐให้การอุดหนุนจะถึงมือประชาชนโดยตรงเพื่อนำมา

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมโดยมีชุมชนเป็นตัวตั้ง เทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ได้เลือกโครงการนี้มาดำเนินการในระดับชุมชนเพื่อช่วยเหลือ

ชาวเมืองกาฬสินธุ์ที่มีรายได้น้อย ไม่มีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเอง หรือ  

เช่าบ้านอยู่มาไม่ต่ำกว่า 5 ปี ทั้งกรณีผู้บุกรุกที่ดินของรัฐหรือเอกชน การเป็น

ครอบครัวแออัด ให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับความช่วยเหลือมีที่อยู่อาศัยมั่นคง

ถาวร และมีสิทธิในการครอบครอบที่ดินที่ได้รับการจัดสรรมาดำเนินการ

ก่อสร้างตามโครงการบ้านมั่นคง 

กระบวนการดำเนินงานของโครงการบ้านมั่นคงในเขตเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์ ด้วยการนำบทเรียน ประสบการณ์ความรู้และพัฒนาการในการ

แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนที่ผ่านมา มาพัฒนาต่อยอดและขยายผลเพื่อ

ให้เกิดเป็นกระบวนการทำงานที่เป็นรูปธรรมที่กว้างขวางขึ้นโดยมีสาระสำคัญ

ตามแนวทางใหม่ กล่าวคือ... 
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  เป็นการดำเนินการโดยองค์กรชุมชน ชุมชนเป็นตัวตั้งในการ

ดำเนินกระบวนการทุกขั้นตอนสามารถคิด วางแผน และจัดการ

ได้อย่างเต็มที่ โดยมีหน่วยงานท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วย

สนับสนุน ตามแนวทางใหม่นี้ ชาวบ้านจะเปลี่ยนบทบาทจาก 

“ผู้รับประโยชน์” หรือ “ผู้ขอรับความช่วยเหลือ” เป็น “เจ้าของ

โครงการ” ร่วมกันทั้งชุมชนและใช้กระบวนการบ้านมั่นคงเป็น

กระบวนการพัฒนาที่จะเปลี่ยนสภาพ วิธีคิดสถานภาพ และความ

สัมพันธ์ของชุมชนกับสังคมให้ดีขึ้น 

  เป็นการสร้างความมั่นคงในการครอบครองที่ดิน เน้นที่ดินของรัฐ 

ที่ดินของเอกชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ รวมทั้งการหาที่ดินใหม่  

ในกรณีที่จะต้องมีการรื้อย้ายอันจะนำไปสู่การกระจายการถือ

ครองที่ดินที่ เป็นธรรม เช่น การซื้อที่ดิน การเช่าระยะยาว 

เป็นต้น โดยเน้นสิทธิร่วมกันของชุมชนในการอยู่อาศัย ตลอดจน

การปรับแก้กฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาให้มี

ความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น 

  เน้นการสร้างชุมชนที่มั่นคงเข้มแข็ง เป็นสังคมที่มีความเอื้ออาทร

ต่อกันมีความสัมพันธ์ต่อกันและมีการจัดการร่วมกัน เป็นการ

พัฒนาโครงการที่มั่นคงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพกายภาพ

ที่สวยงาม มีศักดิ์ศรีและการจัดการไปพร้อมๆ กัน 

  เน้นการแก้ปัญหาร่วมกันทั้งเมือง มุ่งให้เกิดแนวทางและแผนการ

แก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทุกชุมชนที่ไม่มีความมั่นคงในเมือง 

สนับสนุนให้เกิดกลไกการพัฒนาเมืองร่วมกัน โดยชุมชนเป็นแกน

หลักร่วมกับภาคีต่างๆ เช่น หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาล สถาบัน

การศึกษา ผังเมือง นักพัฒนาเอกชน ฯลฯ เพื่อร่วมกันวางแผน

และจัดกระบวนการพัฒนาเมืองควบคู่กันไป 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด... 

การช่วยกันบริหารจัดการบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของตนเอง ที่ได้ร่วมนับ

ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จนมาเป็นที่อยู่อาศัยที่สามารถเข้าไปอยู่อาศัยและ

ดำเนินชีวิต การแบ่งหน้าที่และร่วมกันดูแลชุมชนของตนเอง ช่วยกันพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมในชุมชน จากเป้าหมาย

ที่เทศบาลเมืองวางไว้ทั้ง 4 โครงการ ก็ประสบผลสำเร็จหมด มีประชาชน

เข้าไปอยู่ในแต่ละโครงการและได้รับโฉนดที่ดินครอบครองสิทธิ์เป็นของตนเอง 

(เฉพาะโครงการบ้านมั่นคงจารุพัฒนา ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว) ซึ่งได้รับ

การคัดเลือกและพิจารณาถึงองค์ประกอบและคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ที่จะ

เข้ามาอยู่อาศัยในแต่ละโครงการที่ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยอย่างแท้จริง 

ทำให้แต่ละโครงการมีผู้เข้าอยู่อาศัย ประกอบด้วย โครงการบ้านมั่นคง  

จารุพัฒนา มีสมาชิก 18 ราย สหกรณ์เคหะสถานบ้านร่วมใจ จำกัด   

มีสมาชิก 117 ราย เฟสแรก มีจำนวน 46 หลัง แยกเป็น ก่อสร้างบ้าน  

ชั้นเดียว จำนวน 25 หลัง ก่อสร้างบ้านสองชั้น จำนวน 21 หลัง ส่วน

สหกรณ์เคหะสถานเมืองใหม่กาฬสินธุ์ มีสมาชิก 140 ราย สร้างบ้านแล้ว 

จำนวน 70 หลัง และโครงการบ้านมั่นคงชุมชนหนองไผ่ มีสมาชิก 143 ราย 

อยู่ระหว่างการวางระบบสาธารณูปโภค 

โครงการบ้านมั่นคงของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นการต่อยอด

โครงการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ช่วยเหลือผู้ไม่มี

บ้านให้มีบ้านเป็นของตนเองหรือเช่าบ้านอาศัยไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยเฉพาะผู้ที่

บุกรุกที่ดินของรัฐหรือเอกชน ครอบครัวที่มีผู้อาศัยเดิม เป็นครอบครัวแออัด 

(ครอบครัวขยาย) ให้ได้รับความช่วยเหลือ แม้ว่าโดยตัวของโครงการได้

ปรากฏกระจายอยู่ ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อให้การช่วยเหลือ  

แก่ประชาชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง แต่สิ่งสำคัญคือกระบวนการมี

ส่วนร่วมจนประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ และมีผู้เข้ามาร่วม  

ในแต่ละโครงการพร้อมอยู่อาศัยได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกว่าสมควรจะได้เข้า
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มาร่วมกันบริหารจัดการโครงการร่วมกัน กระบวนการมีส่วนร่วมกันนับตั้งแต่

ต้นทางจนสามารถร่วมทำให้แต่ละโครงการมีการเตรียมการ วางแผนงาน 

การจัดวางระบบการบริหารจัดงานของคนที่จะมาอยู่อาศัยในชุมชนเดียวกัน 

การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และการแบ่งปัน และช่วยเหลือกัน นั่นคือ

กระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับจากโครงการบ้านมั่นคงของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ที่สามารถเป็นแบบอย่างในกระบวนการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน  

ที่ได้มาตกลงอยู่อาศัยร่วมกัน... 

รูปแบบความร่วมมือผ่าน “โครงการบ้านมั่นคง”

โครงการชุมชนนำร่องปลอดภัยไร้อุบัติเหตุบนท้องถนน

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข... 

ความเป็นชุมชนเมือง  

ที่มีเส้นทางสัญจรทั้งในถนน

ภายในชุมชน และถนนหลัก 

จำนวนพาหนะที่ ใช้มีหลาก

หลายประเภทของของส่วนตน 

รถขนส่ง และรถสาธารณะที่มี

ให้บริการ เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น 

ความสูญเสียในหลายประการ

ทั้งเสียทรัพย์ ร่างกาย การ

รักษา การเยียวยา ความเสี่ยงและผลกระทบต่อผู้อื่น หรือแม้กระทั่งเกิด  

การเสียชีวิต และมีอัตราเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และเพิ่มสูงในช่วงเทศกาลสำคัญ   

ซึ่งในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีแนวคิดที่ต้องการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  

ที่ยังมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการโดยนโยบายของ

ภาครัฐที่มีกิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ก็คงไม่เพียงพอที่จะ

เข้าถึงหรือเกิดผลได้ในทุกเขตพื้นที่ ด้วยเหตุนี้ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ดึง

ชุมชนเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาทั้งการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน   

ด้วยการริเริ่มโครงการชุมชนนำร่องปลอดภัยไร้อุบัติเหตุบนท้องถนน  
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เริ่มต้นจากกำหนดชุมชนนำร่องในเขตเทศบาลทั้ง 3 เขต 10 ชุมชน 

ประกอบด้วย  

 เขต 1 ชุมชนซอยน้ำทิพย์, ชุมชนท่าสินค้า, ชุมชนหนองลิ้นจี่  

 เขต 2 ชุมชนริมแก่งดอนกลาง, ชุมชนวัดสว่างคงคา, ชุมชนดอนกลอย  

 เขต 3 ชุมชนสงเปลือยกลาง, ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง, ชุมชนดงปอ, 

ชุมชนเกษตรสมบูรณ์  

พิจารณาจากชุมชนที่มีปัญหาเร่งด่วนในเรื่องอุบัติเหตุเพื่อจะขยายผล

ไปสู่ชุมชนอื่นต่อไป เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ให้ความสำคัญกับประชาชน  

ในชุมชนได้มีส่วนร่วมและคิดหานวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านความปลอดภัย เพื่อ

นำมาป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนของตนเองให้มีประสิทธิภาพ

และยั่งยืน โดยชุมชนแต่ละเขตมาร่วมกันคิดและหาแนวทางการลดปัญหา

อุบัติเหตุบนท้องถิ่นและแนวทางการป้องกัน การรณรงค์ ทำกิจกรรมในเขตที่

ได้แบ่งพื้นที่นำร่องร่วมกัน 

กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม เริ่มจากการจัดทำโครงการเพื่อขอ

อนุมัติ การประชาสัมพันธ์โครงการ การคัดเลือกประชาชนที่มีศักยภาพและ  

มีความพร้อมให้เป็นแกนนำในชุมชนๆ ละ 10 คน การจัดฝึกอบรมประชาชน

ในชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจสามารถนำไป

ถ่ายทอดได้ การสร้างเครือข่ายที่ผ่านการฝึกอบรมดำเนินการประชาคมและ

ขยายผลภายในชุมชนของตนเอง การจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหา

อุบัติเหตุภายในชุมชนของตนเพื่อผนวกเข้ากับแผนพัฒนาของชุมชน การจัด

กิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนช่วงเทศกาลสำคัญ โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ และภาค

เอกชน การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ รวมทั้ง

สรุปรายงานให้กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนและผลักดันโครงการต่อไป โดยมีการประชุมสรุป  

ผลงานทุก 2 เดือน และเผยแพร่ผลงานโดยการจัดนิทรรศการสู่ชุมชนในเขต

เทศบาลและขยายผลสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด.... 

การร่วมมือกันในแต่ละชุมชนได้ที่ส่งตัวแทนในแต่ละเขตนำร่องดำเนิน

กิจกรรมเพื่อจัดวางแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถิ่นในเขตพื้นที่

ที่ได้แบ่งกันรับผิดชอบและดำเนินกิจกรรมตามโครงการชุมชนนำร่องปลอดภัย

ไร้อุบัติเหตุบนท้องถนนนั้น ได้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ระดมสรรพกำลัง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล และเฝ้าระวัง สังเกตการณ์ การรณรงค์ให้ประชาชน

ในเขตพื้นที่ของตนได้ตระหนักถึงผลจากความประมาทและทำมาซึ่งความ  

สูญเสียในหลากหลายประการเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น และการร่วมคิดวางแผน

แตล่ะเขตพืน้ทีน่ำรอ่งเพือ่สรา้งสรรคว์ธิกีารจดัการปอ้งกนัและลดอบุตัเิหตรุว่มกนั 

การก่อเกิดเครือข่ายชุมชนนำร่องปลอดภัยไร้อุบัติเหตุบนท้องถนน 

เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการเข้ามาร่วมทำกิจกรรมและตระหนักในปัญหาส่วนร่วม

ที่สร้างผลกระทบอย่างมหาศาลทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน นำมาสู่การเขียน  

แผนงาน การจัดทำโครงการเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในชุมชนที่เกิดจากการความต้องการของ

ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทำประชาคมขึ้น 

การต่อยอดโครงการในแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่จะมา  

สนับสนุนการดำเนินโครงการชุมชนนำร่องปลอดภัยไร้อุบัติเหตุบนท้องถนน 

โดยเฉพาะการสนับสนุนการรณรงค์ ให้ความรู้ ไว้ในพันธกิจที่ 3 การสร้าง

สังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง ยุทธศาสตร์ที่ 13 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน เป้าประสงค์ที่ 17 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน ในรูปของ... 
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โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อรณรงค์สร้าง

จิตสำนึกให้แก่ประชาชน ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์  

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน

และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุ

สาธารณภัยอาชญากรรม รวมทั้งการป้องกัน ป้องปรามการแพร่ระบาดของ

ยาเสพติด ดูแลความสงบเรียบร้อยสถานที่ราชการและชุมชนทั้ง 36 ชุมชน 

และ โครงการฝึกอบรมแกนนำชุมชนด้านความปลอดภัยทางถนน 

เพื่อฝึกอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่แกนนำชุมชนทั้ง   

36 ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรณรงค์ ป้องกัน เฝ้าระวัง อบรม   

จัดจุดตรวจในทุกชุมชน ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ และดำเนินงานโดยคนในชุมชนเป็นเป้าหมายหลัก โดยมี  

เครือข่ายความร่วมมือทั้งเด็กนักเรียน หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน  

ในเขตพื้นที่ เพื่อมาร่วมทำกิจกรรม และตระหนัก รับรู้ถึงความสำคัญของการ

ลดอุบัติเหตุร่วมกัน 

การดำเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่องและขยายผลไม่เพียงแต่ช่วงเทศกาล  

ที่มีกิจกรรมในแต่ละปีเท่านั้น การให้ความสำคัญกับทำงานร่วมกันตลอดเวลา 

การประชาสัมพันธ์ การต่อยอดโครงการ และขยายผลให้ครอบคลุมกลุ่ม  

เป้าหมายทั้งผู้ขับขี่ ผู้มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุโดยง่าย เช่น ผู้ดื่ม

แอลกอฮอล ์ขบัรถประมาท การกระทำผดิกฎจราจร การไมส่วมหมวกกนันอ็ต 

สภาพรถไม่พร้อมใช้งานได้เต็มศักยภาพ กฎระเบียบการจราจรและการขับขี่

ในสภาพถนนในช่วงแออัด ฝนตก จึงทำให้กิจกรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

ได้ขยายผลจากการนำร่องในแต่ละเขตพื้นที่ไปสู่พื้นที่อื่นๆ และหมุนเวียน  

แกนนำที่เข้าร่วมทำกิจกรรมเข้ารับการอบรมเรียนรู้และนำไปเผยแพร่ต่อ   

อีกทั้งมีการขยายผลไปยังกลุ่มอื่นๆ ในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มเติมจาก

จำนวนคนที่ทำกิจกรรมเดิม 

การไม่หยุดที่จะต่อยอดการดำเนินการและการไม่หยุดที่จะทำกิจกรรม

ในรูปแบบต่างๆ โดยชุมชนได้รับโอกาสในการคิดริเริ่มทำกิจกรรมเริ่มตั้งแต่

ชุมชนของตนเอง เรียนรู้และเข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและหากร่วมกัน  

ช่วยกันป้องกันและอุบัติเหตุจะเกิดผลดีอย่างไร โดยเฉพาะการรักษาชีวิตและ

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้มีอัตราที่ลดลงเรื่อยๆ  

จากรูปแบบวิธีการดำเนินงานที่เริ่มต้นด้วยการนำร่องให้เห็นผล แทนที่

การทำกิจกรรมครอบคลุมในทุกพื้นที่ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นตัวแบบ

หนึ่งที่ทำให้เห็นผลของการดำเนินการ ณ เขตพื้นที่ที่ได้พิจารณาจากทั้งข้อมูล 

ศักยภาพ และความพร้อมที่จะมาทำกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุร่วมกัน 

และเกิดผลเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

รวมถึงสามารถขยายผลออกไปนอกพื้นที่ได้ทดลองนำไปดำเนินการและ

วางแผนโดยชุมชนเองเป็นผู้คิดริเริ่มหลักและทำกิจกรรม เพราะการได้

ตระหนักถึงความเป็นเจ้าของชุมชน...และเป็นคนของชุมชน...  
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รูปแบบความร่วมมือผ่ าน“โครงการชุมชนนำร่องปลอดภัย

ไร้อุบัติเหตุบนท้องถนน”

 

โครงการเทศบาลต้านการทุจริต

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข... 

แนวคิดหนึ่งที่อยู่กระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล คือ  

การทำงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ป้องกันมิให้มีการกระทำ

การทุจริตเกิดขึ้น เช่นเดียวกับการบริหารงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ก็ได้

ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต พร้อมกับกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตไว้ 4 มาตรการ 

ได้แก่ การเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้กับบุคลากรเทศบาลยึดหลัก

ธรรมาภิบาล การสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การพัฒนากลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจหน้าที่ และการเสริม

สร้างจิตสำนึกในการบริการ โดยมีวิสัยทัศน์ในหลักการทำงานที่ว่า. . . 

“บุคลากรมีวินัยใฝ่คุณธรรมมุ่งทำความดีเพื่อศักดิ์ศรีเมืองธรรมาภิบาล”

นั่นคือ การจัดทำโครงการเทศบาลต้านการทุจริตซึ่งเป็นโครงการพัฒนาหนึ่งที่

จะขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตของเทศบาล เพื่อเป็นการดูแลการ

ปฏิบัติงานและการประพฤติมิชอบของบุคลากรและเป็นการพัฒนากลไก  

ในการตรวจสอบการทำงาน 

การดำเนินโครงการเทศบาลต้านการทุจริตมีขั้นตอนกระบวนการ  

มีส่วนร่วมระหว่างเทศบาล และเครือข่ายร่วมแจ้งเบาะแส รายงาน เฝ้าระวัง 

นับตั้งแต่เริ่มมีการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้รางวัลการแจ้งเบาะแส

การทุจริต การเปิด ตู้ ปณ. 100 รับแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อให้ประชาชน

และบุคคลทั่วไปได้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่พบเห็นการกระทำของเจ้าหน้าที่

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 

ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวมถึงคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา

เทศบาล) โดยสามารถแจ้งเป็นหนังสือพร้อมชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถ
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ติดต่อกลับได้ ซึ่งเบาะแสที่แจ้งหากเป็นความจริงและเรื่องถึงที่สุดแล้วจะได้รับ

เงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดประชุมองค์กรภาคีเครือข่ายและลงนามบันทึก

ความร่วมมือที่จะดำเนินการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กรภาคี  

เครือข่าย และการกำหนดมาตรการป้องกันการคอรัปชั่นในองค์กรภาคี  

เครือข่าย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์กรภาคีเครือข่ายสาธารณะ และ

จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “ต่อต้านคอรัปชั่น” ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย 

การดำเนินกิจกรรมนอกเหนือจากภาคีเครือข่ายต่างๆ แล้ว ภายใน

สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้สร้างกระบวนการป้องกันและต่อต้าน  

การคอรัปชั่น ณ จุดเริ่มต้นของหน่วยงานเช่นกัน เพื่อให้เกิดการปลูกฝัง

จิตสำนึกและเห็นความสำคัญต่อหลักการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล   

การทุจริตคอรัปชั่นจะทำความเสียหายและผลกระทบต่อบุคคลเหล่านั้น

อย่างไร รวมไปถึงสังคมในวงกว้างและภาพลักษณ์ และการใช้ชีวิต   

การเคารพนับถือ การส่งผลต่อความเชื่อมั่น และความเสียหายอีกจำนวนมาก

ที่ทำให้ต้องการมีการจัดทำมาตรการ การเฝ้าระวัง การจัดทำระเบียบ

ประมวลจริยธรรมมาใช้ประกอบการทำงาน เช่น คู่มือประมวลจริยธรรมของ

ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ คู่มือ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร คู่มือประมวล

จริยธรรมข้าราชการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มาตรการป้องกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมกับมีการออกประกาศสภา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ

การเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พ.ศ. 
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การทำหนังสือเชิญชวนให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมรับฟังการประชุมสภา 

การจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินโครงการนับตั้ งแต่ เริ่มต้นของเทศบาล  

เมืองกาฬสินธุ์ การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายการประชุมสภาเทศบาล  

เมืองกาฬสินธุ์ การออกระเบียบสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ว่าด้วย  

หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล 

พ.ศ. 2548 เพื่อให้ภาคประชาชนได้ เข้ ามาร่วมตรวจสอบ ติดตาม   

การทำงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในทุกกระบวนงานที่แสดงให้เห็นความ

โปร่งใส และมาตรการการป้องกันการทุจริตของเทศบาล 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด.... 

เมื่อเครือข่ายต่างๆ ได้เข้าร่วมแจ้งเบาะแส จัดทำกิจกรรมการรณรงค์ 

การจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อและกำหนดมาตรการป้องกันการ  

คอรัปชั่น การเดินรณรงค์ต่อต้านการคอรัปชั่น โดยมีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เป็นศูนย์กลาง และเพื่อมิเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกันในกระบวนการป้องกัน

และตรวจสอบการทุจริตของบุคลากรภายในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ การเปิด

โอกาสให้ภาคีเครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมติดตามและตรวจสอบการทำงาน

ของบุคลากรในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และการกำหนดมาตรการทั้งต่อ

บุคลากรและฝ่ายการเมืองของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รวมถึงประชาชนในเขต

พื้นที่สามารถแจ้งเบาะแสและเฝ้าระวัง อีกทั้งยังได้รางวัลจากการแจ้งเบาะแส

ดงักลา่วหากพบและตรวจสอบวา่มกีารทจุรติเกดิขึน้จรงิ ซึง่เปน็ขวญัและกำลงัใจ 

ในการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ภาคประชาชนยังได้ เข้ามาร่วมกำหนดมาตรการและแนวทาง  

การป้องกันการทุจริต การรณรงค์ต่อต้านการคอรัปชั่น การพัฒนาระบบ  

การตรวจสอบ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ก็พร้อมให้การสนับสนุนและภายใน

การบริหารงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เองก็ให้ความสำคัญและสร้าง

จิตสำนึก ณ จุดเริ่มต้นขององค์กรก่อน การประสานความร่วมมือในการ  

จัดทำโครงการเทศบาลต้านทุจริต ได้ทำให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้รับรางวัล
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 

2554 จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริต  

แห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจทั้งต่อ

เทศบาลเองและภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันการ

ทุจริตและต่อต้านการคอรัปชั่นในรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่เชื่อมประสานกัน

โดยมีเป้าหมายร่วมกัน 

การต่อยอดและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน การดำเนินกิจกรรม   

การขยายโครงการและรูปแบบกิจกรรมให้ครอบคลุมและทั่วถึง การประสาน

และเชิญชวนภาคีเครือข่ายให้มาร่วมกันทำงานมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการสร้าง

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ติดตามข้อมูลข่าวสาร การเข้าร่วมกิจกรรม  

ในกระบวนการมีส่วนร่วมรูปแบบต่าง ๆ การดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

และสม่ำเสมอในการเน้นแนวคิดที่ต้องการสร้างแบบอย่างที่ดีของการ  

มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นที่เริ่มต้นจากภายใน

องค์กรอย่างเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

แม้ว่าแนวนโยบายหลักของประเทศที่ให้ความสำคัญกับหลักการ

ธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมอบนโยบายให้กับ

หน่วยงานของรัฐได้นำไปจัดทำโครงการ แผนงานในการปฏิบัติการในรูปแบบ

ต่างๆ แต่ในกรณีของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ไม่เพียงมองเป็นนโยบาย  

ในระดับชาติมอบหมายให้มาดำเนินการเท่านั้น แต่ยังตระหนักถึงความสำคัญ

และดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างจิตสำนึก ระเบียบ

ปฏิบัติ ประมวลจริยธรรม ของบุคลากรไม่ว่าจะเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ 

ข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น ที่เข้ามาร่วมกันบริหารจัดการงานในเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ รวมถึงการเปิดพื้นที่ให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้เข้ามา  

ร่วมทำตรวจสอบติดตาม ในรูปแบบที่หลากหลายวิธีการ นอกจากนี้ ยังมีการ

ต่อยอดความต่อเนื่องของการดำเนินงานดังปรากฏในแผนพัฒนาของเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ในแต่ละปี  

โครงการเทศบาลต้านการทุจริต ยังคงมีการสนับสนุนการดำเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง จึงปรากฏอยู่ในพันธกิจที่ 1 การเพิ่มศักยภาพในการบริหาร

จัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดองค์การ เป้าประสงค์  

ที่ 2 การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เป็นการป้องกันการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในงานราชการของเทศบาล   

มีกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนและเครือข่ายในการป้องกันการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบในงานราชการของเทศบาล นั่นคือความโปร่งใสที่เริ่มต้นจาก

การสร้างจิตสำนึกจากคนในองค์กร ไปสู่การเปิดพื้นที่ให้กับภาคีเครือข่าย  

ได้ร่วมตรวจสอบติดตามในฐานะผู้รับบริการโดยตรงจากเทศบาล และ

เป็นการเสริมความเข้มแข็งและการประพฤติปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับให้กับ

บุคลากรภายในเทศบาลเอง เมื่อผลปรากฏว่าไม่พบการทุจริตเกิดขึ้น รวมไป

ถึงการสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือต่อการบริหารงานของเทศบาล  

ที่ทำเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง แม้จะเปลี่ยนบุคลากรทั้งฝ่าย

ปฏิบัติงานภายในองค์กรและฝ่ายการเมืองที่เข้ามาบริหารงาน แต่การให้ความ

สำคัญและตระหนักถึงการต้านทุจริตคอรัปชั่น จัดทำกิจกรรมก็ยังคงดำเนิน

ต่อไป เปลี่ยนคนก็ไม่ได้ทำให้เปลี่ยนหลักการทำงานที่โปร่งใส... 

รูปแบบความร่วมมือผ่าน“โครงการเทศบาลต้านการทุจริต”

 

รูปแบบความรวมมือผาน “โครงการเทศบาลตานการทุจริต” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการบริหารงาน 

จุดเร่ิมตนของปญหาและกระบวนการแกไข... 

 การจัดทํากิจกรรมอยางตอเนื่องตามหลักการบริหารงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุท่ีเนน
ความโปรงใส ตรวจสอบได และสรางเครือขายการมีสวนรวมติดตามการทํางานท้ังจากฝายประจําและ
ฝายบริหารของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ทําใหการจัดทําโครงการและกิจกรรมนอกเหนือจากแนวนโยบาย
ของรัฐบาลแลว ยังเปนการเนนย้ําผานโครงการและกิจกรรมขยายไปสูการกอเกิดอาสาสมัครชุมชนรวม
ตรวจสอบการบริหารงาน ซึ่งเปนการเสริมเพ่ิมเติมเครือขายท่ีเนนการทํากิจกรรมรณรงค แจงเบาะแส 
การวางมาตรการ แนวทาง จัดทําบันทึกขอตกลง ของภาคสวนตาง ๆ แตในกิจกรรมนี้เปนการลงไปใน
ระดับชุมชนเพ่ือเขามาเปนอาสาสมัครการทํางาน หนวยเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และลงมือทํา
กิจกรรมในระดับชุมชนเขามาสูภายในการบริหารงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

 การมีสวนรวมของตัวแทนชุมชนตาง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เขารวมเปน
อาสาสมัครเครือขายการตรวจสอบการบริหารงาน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการบริหารงาน และเปนการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรักษาผลประโยชนท่ี
ประชาชนจะไดรับในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล และโครงการพัฒนาตาง ๆ ของเทศบาลท่ีลง
สูชุมชน ท้ังเร่ืองความคุมคา การดําเนินงาน ความโปรงใสในการปฏิบัติงานแตละข้ันตอน การเขาถึง 

โครงการเทศบาลตานการทุจริต 

ภายในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ภายนอกเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 
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โครงการอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข... 

การจัดทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามหลักการบริหารงานของเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ที่เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างเครือข่ายการมี  

ส่วนร่วมติดตามการทำงานทั้งจากฝ่ายประจำและฝ่ายบริหารของเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ ทำให้การจัดทำโครงการและกิจกรรมนอกเหนือจาก  

แนวนโยบายของรัฐบาลแล้ว ยังเป็นการเน้นย้ำผ่านโครงการและกิจกรรม

ขยายไปสู่การก่อเกิดอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน   

ซึ่งเป็นการเสริมเพิ่มเติมเครือข่ายที่เน้นการทำกิจกรรมรณรงค์ แจ้งเบาะแส 

การวางมาตรการ แนวทาง จัดทำบันทึกข้อตกลง ของภาคส่วนต่างๆ แต่ใน

กิจกรรมนี้เป็นการลงไปในระดับชุมชนเพื่อเข้ามาเป็นอาสาสมัครการทำงาน 

หน่วยเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และลงมือทำกิจกรรมในระดับชุมชนเข้า

มาสู่ภายในการบริหารงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

การมีส่วนร่วมของตัวแทนชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเครือข่ายการตรวจสอบการบริหารงาน มีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงาน และเป็นการ  

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ที่ประชาชน  

จะได้รับในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล และโครงการพัฒนาต่างๆ 

ของเทศบาลที่ลงสู่ชุมชน ทั้งเรื่องความคุ้มค่า การดำเนินงาน ความโปร่งใสใน

การปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน การเข้าถึง รับรู้ของประชาชนในรายละเอียดและ

ประโยชน์ต่อชุมชนที่จะได้รับจาการดำเนินโครงการของเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์  

อาสาสมคัรชมุชนรว่มตรวจสอบการบรหิารงาน (อสต.) เปน็กลุม่องคก์ร

ชมุชนหนึง่ทีเ่ขา้มามบีทบาทในการปอ้งกนัการทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบในงาน

ราชการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อป้องปรามมิให้บุคลากรเทศบาล

กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หาก อสต. ได้พบเห็นหรือมีเบาะแสการ

ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ สามารถแจ้งต่อนายกเทศมนตร ีหรือหน่วยงาน 

อย่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ(สำนักงาน ป.ป.ช.) 

หรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(สำนักงาน ป.ป.ท.) ซึ่ งมี เครือข่ ายการทำงานในระดับพื้นที่ที่ เป็น  

ภาคประชาชน ถ้าหากเรื่องที่แจ้งจากอาสาสมัครชุมชนเหล่นี้ปรากฏว่ามีการ

กระทำทุจริตจริง เมื่อเรื่องนั้นถึงที่สุดแล้วอาจได้รับรางวัลในการแจ้งเบาะแส 

เรื่องละ 5,000 บาท 

ขั้นตอนที่จะให้ได้มาซึ่งอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน 

(อสต.) ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เริ่มจาก... 

  การประกาศรับสมัครอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการ  

บริหารงาน (อสต.) ที่เป็นประชาชนอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์  

  การจัดอบรมอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน 

(อสต.) ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมสภา

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับกระบวนการทุจริตในภาครัฐและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของ อสต. 

ที่ต้องติดตามและตรวจสอบ โดยมีวิทยากร ที่เป็นผู้แทนจาก

สำนักงาน ป.ป.ท. และบุคลากรเทศบาลให้ความรู้กับ อสต. 

  การแต่งตั้งอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน 

(อสต.) โดยแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น 3 เขต พร้อมกับ

กำหนดสิทธิและอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งเทศบาลที่ลงนามโดย

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ 
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  หน่วยงานภายในเทศบาลอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่

ของ อสต. และแจ้งประสานโครงการพัฒนาที่จะลงสู่ชุมชน  

ให้ประธาน อสต. ทราบ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

โครงการพัฒนา 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด.... 

ผลปรากฏว่ามีประชาชนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครร่วมตรวจสอบการ

บริหารงาน (อสต.) รวมทั้งสิ้น 51 คน เมื่อมีการรับสมัครจากชุมชนต่างๆ 

ขึ้น และพร้อมจะทำงานตามเขตความรับผิดชอบในระดับพื้นที่ แสดงให้เห็น

ถึงความสำคัญที่ประชาชนต้องการเข้ามาร่วมกิจกรรม การได้เรียนรู้   

กฎระเบียบ ช่องทางการตรวจสอบ ติดตาม การแจ้งเบาะแส ไม่เพียงแต่ใน

ระดับเทศบาล หรือในระดับจังหวัดเท่านั้น แต่ยังร่วมถึงเครือข่ายองค์กร  

ในระดับประเทศที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในภาระงานหลักด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตของกระทรวงยุติธรรม ทั้ง 2 หน่วยงานหลัก ที่เข้ามาให้

ความรู้และวิธีการตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังเกี่ยวกับการบริหารงาน

ของเทศบาลในโครงการต่างๆ 

ลักษณะโครงการที่เน้นให้ภาคประชาชนในหลากหลายรูปแบบและ  

ช่องทางเพื่อให้ตรวจสอบการทำงานของตนเองอย่างที่เกิดขึ้นกับเทศบาล  

เมืองกาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่รูปแบบการทำกิจกรรมโครงการต่อต้านการทุจริต 

และการแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการบริหารงานส่วนใหญ่ปรากฏในรูป

ของการทำกิจกรรมรณรงค์เป็นครั้งคราวหรือตามนโยบาย ตามช่วงวันสำคัญ

ต่าง ๆ และในรูปแบบของกระบวนการมีส่วนร่วมที่เป็นหลักการสำคัญของ

การบริหารงานในทุกแห่งทุกหน่วยงานที่จะต้องดำเนินงานภายใต้หลักการ  

ดังกล่าว โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในหลายรูปแบบและหลาย

ระดับ รวมทั้งตลอดกระบวนการทำโครงการของท้องถิ่นนั้นๆ ในขณะที่

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เลือกที่จะดำเนินโครงการที่ทำให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ใจ

ที่พร้อมให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบไม่เพียงแต่ฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายบริหาร

เท่านั้น แต่ยังรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รวมอยู่ในการบริหารงานและเป็น

หน่วยปฏิบัติงานของเทศบาล นั่นคือ บุคลากรทุกคนในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ต้องพร้อมให้ตรวจสอบ ติดตามการทำงานจากภาคประชาชน  

ไม่ใช่เพียงการเข้าร่วมเป็นกรรมการ การร่วมประชุมในเวทีต่างๆ การ

เข้าร่วมรับฟัง ข้อมูลจากช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เท่านั้น และสิ่งทำให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นจาก

เหนือจากการทำกิจกรรมดังที่เกิดขึ้นในโครงการเทศบาลต้านทุจริตแล้วคือ 

การทำให้ตัวแทนชุมชนเข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบการ

บริหารงาน เป็นการทำให้การดำเนินโครงการที่มีตัวตนตัวคนที่พร้อมทำหน้าที่

และตามบทบาทที่ได้รับการฝึกอบรมและแนวทางที่จะร่วมตรวจสอบติดตาม

การบริหารงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เอง  

ก็พร้อมมอบอำนาจหน้าที่ให้กับอาสาสมัครเหล่านี้ โดยมีการออกคำสั่งรองรับ

อย่างชัดเจน และยังเปิดทางการแจ้งเบาะ หากไม่เกรงว่าจะเกิดผลกระทบต่อ

ตนเองถ้าแจ้งเบาะแสไปยังหน่วยงานอย่างเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และคนที่

กระทำการทุจริตก็ปฏิบัติงานอยู่ในเทศบาล ดังนั้น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

ก็พร้อมให้อาสาสมัครเหล่านี้แจ้งไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่ทำหน้าที่ในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้เข่นกัน เน้นความสบายใจและเปิดโอกาส

ให้อาสาสมัครชุมชนได้ทำงานโดยอิสระอย่างเต็มศักยภาพ และความรู้ที่ได้รับ

การอบรมและเรียนรู้ก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาสาสมัครชุมชนร่วม

ตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.) 

ผลที่เกิดขึ้นและสามารถนำไปต่อยอด คือการทำให้องค์กรท้องถิ่นของ

ตนเองนั้น ทำงานได้อย่างราบรื่น เป็นไปตามกระบวนงานและทำให้เกิดการ

จัดวางระเบียบการทำงานอย่างเป็นระบบพร้อมให้ตรวจสอบ ในขณะเดียวกัน 
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การสร้างค่านิยมและความรับผิดรับชอบ รวมไปถึงการไม่มองประชาชนว่า

คอยจับจ้องหรือจับผิดการทำงานขององค์กรท้องถิ่น เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่ง  

ที่ทำให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จึงต้องเริ่มจากการปลูกจิตสำนึกและเน้นย้ำ

กระบวนการทำงานภายในองค์กรของตนเองเสียก่อน เพื่อลดการทำให้เกิด

ศัตรูหรือความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน การสร้างกระบวนการที่ยอมรับร่วมกัน 

และสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนแต่ละภาคส่วนจะทำหน้าที่ของตนเองที่ได้รับ

มอบหมาย เป็นสิ่งสำคัญต่อการจะดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกันนี้... 

รูปแบบความร่วมมือผ่าน “อาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบ

การบริหารงาน(อสต.)”

เทศบาลเมืองท่าข้าม
อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  

บทนำ

เทศบาลเมืองท่าข้าม เป็นเมืองที่มีแม่น้ำสายสำคัญ (แม่น้ำตาปี)   

ไหลผ่านกลางเมือง มีพื้นที่ พื้นที่ 14.10 ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่  

ตอนใต้เป็นที่สูง ตอนเหนือเป็นที่ราบตั้งอยู่ริมแม่น้ำตาปี ซึ่งในในอดีตการ

ขนส่งทางน้ำมีความสำคัญมาก เนื่องจากเทศบาลเมืองท่าข้ามเป็นบริเวณที่

แม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือแม่น้ำตาปีและแม่น้ำพุมดวงไหล

มาบรรจบกัน แต่ปัจจุบันการคมนาคมทางน้ำได้ลดความสำคัญลงไป คงมี

เพียงเรือรับส่งโดยสารในแม่น้ำตาปี และท่าเทียบเรือสำหรับขนถ่ายสินค้า

เกษตรเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ เทศบาลเมืองท่าข้ามเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟ

สุราษฎร์ธานีจากสถานีกรุงเทพฯ ถึงสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี ระยะทาง

ประมาณ 651 กิโลเมตร รถไฟวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี วันละ   

22 เที่ยว (ไป 11 เที่ยว กลับ 11 เที่ยว) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง 

ใหตรวจสอบ ในขณะเดียวกัน การสรางคานิยมและความรับผิดรับชอบ รวมไปถึงการไมมองประชาชน
วาคอยจับจองหรือจับผิดการทํางานขององคกรทองถ่ิน เปนปจจัยสําคัญหนึ่งท่ีทําใหเทศบาลเมือง
กาฬสินธุจึงตองเร่ิมจากการปลูกจิตสํานึกและเนนย้ํากระบวนการทํางานภายในองคกรของตนเอง
เสียกอน เพ่ือลดการทําใหเกิดศัตรูหรือความไมไวเนื้อเชื่อใจตอกัน การสรางกระบวนการท่ียอมรับ
รวมกัน และสรางความเขาใจรวมกันกอนแตละภาคสวนจะทําหนาท่ีของตนเองท่ีไดรับมอบหมาย เปน
ส่ิงสําคัญตอการจะดําเนินโครงการในลักษณะเดียวกันนี้... 

รูปแบบความรวมมือผาน “อาสาสมัครชุมชนรวมตรวจสอบการบริหารงาน (อสต.)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาสาสมัครชุมชนรวม

ตรวจสอบการบริหารงาน 

(อสต.) 

รับสมัครประชาชนในเขต
เทศบาลรวมเปนอาสาสมัคร 

จัดอบรมเก่ียวกับกระบวนการทุจริต

ในภาครัฐและกฎหมายที่เก่ียวของ

และการกําหนดบทบาทและหนาที ่

แบงเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ออกเปน 3 เขต พรอมกับ

กําหนดสิทธิและอํานาจหนาที่ 

หนวยงานภายในเทศบาล

อํานวยความสะดวก แจง

ประสานโครงการของเทศบาล 

วิทยากร 

ผูแทนจากสํานักงาน 

ป.ป.ท. และบุคลากร

ชองทางการแจงเบาะแส 

เทศบาล 

สํานักงาน ป.ป.ส. 
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เทศบาลตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 12 กิโลเมตร มีลักษณะ

โครงสร้างประชากร ในลักษณะผสมผสานกัน มีการอพยพประชากรจาก  

ต่างถิ่นมาตั้งถิ่นฐานในเขตเทศบาลจำนวนมาก โดยมาอาศัยอยู่รวมกันเป็น  

กลุ่มเช่น บริเวณชุมชน ใต้โค้ง ชุมชนบนควน ชุมชนหลังแขวง ทำให้มี

วัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายพอสมควร อีกทั้งเทศบาลเมืองท่าข้าม  

มีสภาพเป็นเมืองผ่าน เป็นศูนย์กลางคมนาคมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ

ภาคใต้ตอนบน ทำให้มียวดยานพาหนะเข้า-ออก เป็นจำนวนมาก สภาพ  

การจราจรหนาแน่นในบางช่วง อีกทั้งยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าของ

อำเภอใกล้เคียงในจังหวัดทำให้มีรถรับส่งผู้โดยสารและรถที่เข้ามาค้าขาย   

ในวันหนึ่งๆ มีรถโดยสารจากอำเภอต่างๆ เข้ามาในเขตเทศบาล วิ่งรับส่ง  

ผู้โดยสารเป็นจำนวนมาก ทำให้ถนนบางสายในเขตเทศบาลมีสภาพการจราจร

ที่หนาแน่นขาดความเป็นระเบียบ เช่น บริเวณถนนศรีพุนพิน และถนน

ราษฎร์บำรุง 

ในขณะที่พื้นที่บริเวณชุมชนเมืองของเทศบาลเมืองท่าข้ามส่วนใหญ่เป็น

พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่สำหรับการพาณิชย์และพื้นที่ส่วนราชการ สำหรบบริเวณ

รอบนอกเทศบาล มีสภาพเป็นที่อยู่อาศัยไม่หนาแน่นมากนัก ส่วนใหญ่  

มสีภาพเปน็บา้นสวน เชน่ สวนยางพารา สวนมะพรา้ว สวนผลไมแ้ละพืน้ทีน่า 

และอาชีพของประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย การเกษตร

กรรม ประกอบกับเทศบาลเมืองท่าข้าม เป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญแห่ง

หนึ่งของจังหวัด เป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าเกษตรกรของอำเภอ  

ใกล้เคียงทำให้เศรษฐกิจดีพอสมควร จึงถือเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ที่มีความ

เจริญและการคมนาคมขนส่งโดยสะดวก มีจำนวน 22 ชุมชน ประชาชน  

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

“มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาเรียนรู้การกีฬาและประชาชน

มีส่วนร่วมในการบริหาร”ภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าวนำมาสู่การพัฒนาจัดวาง

แนวทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ และโครงการที่เหมาะสมต่อการให้ความสำคัญ

อย่างรอบด้านแก่ประชาชนให้กลายเป็นเมืองที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 

และไม่ทอดทิ้งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ทำให้เทศบาล  

เมืองท่าข้ามมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์จากอดีตสืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน   

การบอกเล่าเรื่องราว หลักฐานเอกสารประวัติสาสตร์ บุคคลสำคัญที่มีบทบาท

ต่อการสร้างบ้านแปลงเมืองให้กับเทศบาลเมืองท่าข้าม และการดึงเยาวชน  

เข้ามาร่วมมีบทบาทในฐานะรุ่นเล็กที่จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาต่อๆ ไป 

ได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมา ให้เกิดจิตสำนึกรักแผ่นดินบ้านเกิด การเป็น

เจ้าของและร่วมพัฒนา และร่วมเป็นผู้ เรียนรู้จักการให้และบริการแก่

ประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ในพื้นที่ การมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมต่างๆ ที่นอกเหนือจากพื้นที่โรงเรียน และเน้นการทำงานที่คู่ขนาน

ในแต่ละด้านควบคู่กันไป 

การมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายของเทศบาลเมืองท่าข้าม ไม่ว่า

จะเป็น เสียงตามสาย กระจายเสียงใน 30 จุด ครอบคลุมทุกชุมชน วารสาร

เทศบาล หนังสือรายงานกิจการ แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายประชาสัมพันธ์  

ทุกชุมชน บอร์ดประชาสัมพันธ์ การจัดส่งเอกสารไว้ ณ ที่ทำการชุมชน  

ห้ อ งข้ อมู ลข่ า วสาร รถกระจาย เสี ย ง วิ ทยุ เ ว็ บ ไซต์ ขอ ง เทศบาล 

(www.takhamcity.go.th) การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของเทศบาล   

การเผยแพร่ผ่านผู้นำชุมชน กลุ่มอาสาสมัคร ชมรม เพื่อให้มั่นใจว่าทุกชุมชน

ของเทศบาลได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือแม้กระทั่งผู้ผ่านเข้ามาในเขตเทศบาล

หรือนอกเขตเทศบาลก็ได้รับรู้การบริหารงาน ผลงานของงาน และกิจกรรม  

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลเมืองท่าข้าม และได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สำหรับประชาชน “ห้องข้อมูลข่าวสาร” ณ ชั้น 2 ของสำนักงานเทศบาลเมือง

ท่าข้ามได้ให้ประชาชนได้เข้ามาตรวจสอบติดตามข้อมูลการบริหารงานของ

เทศบาลได้ 
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ความสำคัญของบุตรหลานรุ่นเยาว์ที่เทศบาลเมืองท่าข้ามได้เล็งเห็น

การณ์ไกลถึงพลังและกำลังหลักที่จะช่วยดำเนินงานพัฒนาเมืองต่อในอย่าง

ก้าวไกล ด้วยเหตุนี้ โครงการที่เกิดขึ้นและประสบผลสำเร็จและสามารถ

เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ดำเนินงานกับ

พื้นที่ตนเอง จนได้รับการยอมรับด้วยรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 

2555 “ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน”

สำหรับโครงการที่จะช่วยบอกเล่าเรื่องราวกระบวนการมีส่วนร่วมแบบ

ถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น และเรียนรู้การให้บริการร่วมกัน นั่นคือ โครงการเสริมสร้าง

นวัตกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความโปร่งใสขององค์กร   

(เปาบุ้นจิ้นจิ๋ว) โครงการจัดแหล่งเรียนรู้ “พิพิธเมืองคนดี” และโครงการดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ (อสม.น้อย) ดังเรื่องราวจุดเริ่มต้น

และกระบวนงานสร้างความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นใน... 

 

โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้านความโปร่งใสขององค์กร(เปาบุ้นจิ้นจิ๋ว)

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข... 

การให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสในการ

บริหารงานของเทศบาลที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมติดตามตรวจสอบ

และประเมินผลการทำงานของเทศบาลเมืองท่าข้าม ทั้งเจ้าหน้าที่ พนักงาน 

และรวมไปถึงฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ให้เกิดขึ้นกับกลุ่มวัยในสังคม

เมืองท่าข้าม การเห็นความสำคัญของการทำให้เกิดกระบวนการทำงาน  

ที่โปร่งใสไม่ใช่เพียงในการบริหารงานของเทศบาลเท่านั้น แต่ยังขยายไปถึง  

ในชีวิตประจำวันของประชาชน การใช้เวลาในการบ่มเพาะสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ใน

จิตสำนึกที่จะช่วยกันดูแลบ้านเมืองของตนเองไม่ให้เกิดการทุจริต ทำให้เกิด

แนวคิดที่ เทศบาลต้องการแทรกวิธีการที่จะทำให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย  

ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  

การทำงาน เพื่อให้กลายเป็นวิถีปฏิบัติของชาวเมืองท่าข้าม ที่สำคัญคือ   

กลุ่มเด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตและเป็นกำลังหลักสำคัญของการพัฒนาเมือง

ท่าข้ามให้น่าอยู่ 

สมาชิกเปาบุ้นจิ้นจิ๋ว เป็นสมาชิกที่เกิดจากเด็กในชุมชน ซึ่งเริ่มดำเนิน

การมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 มีสมาชิก 99 คน (เด็กในหมู่บ้านธารทิพย์ และ

ชุมชนบ้านบน) ขยายมาจนมีสมาชิก 170 คน กระจายไปยังชุมชนต่างๆ   

โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการให้เยาวชนเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายสมาชิก คือ 

เพื่อปลูกฝังความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ความโปร่งใสให้แก่เด็ก-เยาวชน 

เพื่อให้เด็ก-เยาวชน เข้าใจหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน เพื่อให้เด็ก-เยาวชน เข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น   
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สร้างความเคารพ รัก ผูกพันระหว่างผู้สูงอายุ และเด็กเยาวชนในท้องถิ่น เพื่อ

ให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแล เอาใจใส่ จากเด็ก-เยาวชน เพื่อให้เด็ก–เยาวชน  

ในท้องถิ่นมีคุณภาพ ไม่มัวเมาอบายมุข เพื่อสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม 

และองค์กรที่มีความโปร่งใส 

เมื่อเยาวชนที่ได้มาเป็นสมาชิกเปาบุ้นจิ้นจิ๋วแล้ว ในฐานะตัวแทน  

ที่ได้รับเลือกจากชุมชนต่าง ๆ ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานและดำเนินกิจกรรม

ตามชุมชน เริ่มต้นด้วยการ... 

  จัดประชุม อบรม ให้กับสมาชิกเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

ความรู้ และสร้างจิตสำนึก ค่านิยมด้านความซื่อสัตย์ สุจริต 

ยุติธรรม เสียสละเพื่อส่วนรวม  

  ส่งเสริม ปลูกฝังให้สมาชิกรู้จักการทำความดี ใช้ชีวิตอย่าง  

พอเพียงโดยทำบัญชีรับ-จ่าย และบันทึกการทำความดีในสมุด

บันทึกความดี และการให้อภัย  

  ให้ความรู้สมาชิกฯ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของเทศบาลเมือง  

ท่าข้าม และบทบาทของเด็กและเยาวชนในฐานะที่เป็นสมาชิกของ

ชุมชน เพื่อให้สมาชิกฯ สามารถใช้บริการ หรือแนะนำผู้อื่นอย่าง

ถูกต้องและเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 

ของเทศบาลเมืองท่าข้ามด้วยความคุ้นเคยและภูมิใจ  

  สอดแทรกเนื้อหาโดยจัดกิจกรรมฯ ร่วมกับกองต่างๆ ของเทศบาล

เมืองท่าข้าม ตามวาระที่เหมาะสม เช่น วันเด็ก ร่วมสืบสาน

ประเพณีวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ วันเยาวชน งานประเพณี  

แข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง เป็นต้น 

  จัดให้มีสมาชิกฯ ได้ศึกษาสภาพภูมิประเทศของทุกชุมชน  

ในเทศบาลเมืองท่าข้าม ให้เด็กๆ เยาวชนได้รู้จักชุมชนเมือง  

ท่าข้ามอย่างแท้จริง มีความรัก หวงแหน เพื่อร่วมพัฒนาชุมชน

เมืองท่าข้ามได้ดียิ่งขึ้น 

  จัดกิจกรรมผู้เฒ่าเล่า ผู้เยาว์เขียน ให้สมาชิกทำกิจกรรมร่วมกับ  

ผู้สูงอายุในชุมชนต่างๆ เพื่อรับถ่ายทอดข้อมูลความรู้ต่างๆ จาก  

ผู้สูงอายุในชุมชน เปิดโอกาสให้เยาวชนลูกหลานร่วมรับสืบทอด

สิ่งดีงามต่างๆ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ให้คงอยู่เป็นมรดกทาง

ความรู้ให้กับลูกหลานของเมืองท่าข้ามคงอยู่ตลอดไป 

  จัดกิจกรรมชายผ้าเหลืองเยี่ยมบ้าน เพื่อให้สมาชิกได้รับรู้  

หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาและออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มี

อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สร้างความ

รักความผูกพันระหว่างวัยโดยใช้หลักธรรมเป็นศูนย์กลาง 

  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อ

ขยายโอกาสการได้รับความรู้ ประสบการณ์ และการร่วมกิจกรรม

ของสมาชิกฯ 

กลุ่มเด็กและเยาวชนเหล่านี้จึงเป็นเป้าหมายหลักที่เทศบาลได้คิดจัดทำ

โครงการและกิจกรรมที่เหมาะสมและสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรม  

ที่เน้นสร้างความโปร่งใสให้ยั่งยืน เข้มแข็งและมีเสถียรภาพ จึงได้เริ่มต้นรับ

สมัครเยาวชนจากชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองท่าข้ามเพื่อเข้าร่วมเป็น

สมาชิกชมรมเปาบุ้นจิ้นจิ๋ว เพื่อดำเนินกิจกรรมปลูกฝังความซื่อสัตย์ สุจริต 

การช่วยเหลือสังคม การมีส่วนร่วมในกิจการของชุมชน เทศบาล การร่วม

อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น จัดทำบันทึกรับจ่ายประจำวัน บันทึกความดีและ

การให้อภัย ตามที่ได้รับการฝึกอบรมและให้ความรู้จากเทศบาลเมืองท่าข้าม 
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ได้ไปขยายผลและเห็นผลของการลงมือปฏิบัติงานจริงในกิจกรรมให้ความ  

ช่วยเหลือแก่สังคมชุมชนเมืองท่าข้าม 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด.... 

ความหลากหลายของกิจกรรมที่เกิดขึ้นและมอบหมายให้เยาวชนเป็น  

ผู้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ครอบคลุมทุกชุมชน เพื่อให้เกิดการตระหนักและรับรู้

ถึงความสำคัญของการเป็นพลเมืองที่ดีในการร่วมตรวจสอบ ติดตาม การเป็น

คนซื่อสัตย์ สุจริต และช่วยเหลือสังคม ได้ทำสิ่งดีๆ อะไรบ้างที่กลับคืนมาสู่

เยาวชนแต่ละคน การได้รับรู้ถึงสภาพวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่นอกเหนือ

จากการครอบครัวและโรงเรียน กลุ่มเพื่อน การได้ออกไปเห็นปัญหาและ  

การทำงานของผู้ใหญ่ เรื่องราวต่างๆ เหล่านั้น ได้รับการบันทึก และผลแห่ง

ความภาคภูมิใจนอกเหนือจากเกียรติบัตรที่ได้รับเป็นขวัญและกำลังใจในการ

ทำความดีในฐานะ เปาบุ้นจิ้นจิ๋ว ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆ และ

เยาวชนในรุ่นต่อไปที่จะเข้าร่วมมาทำกิจกรรม และขยายไปในกิจกรรม  

ในโรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม 

การจัดทำกิจกรรมต่อยอด อย่างกิจกรรมชายผ้าเหลืองเยี่ยมบ้าน เพื่อ

ส่งเสริมการเข้าถึงหลักธรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาของผู้สูงอายุ 

ณ ที่อยู่อาศัย การออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนา สร้างความรักความผูกพันระหว่างวัยโดยใช้หลักธรรมเป็น

ศูนย์กลาง และสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมร่วมกันของทุกภาคส่วน 

ด้วยการทำกิจกรรมจัดทำทะเบียนผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย ให้ความรู้เรื่อง

ธรรมะแก่สมาชิก ขอรับบริจาคหนังสือธรรม จัดทำกระเป๋าธรรมะ จัดทำที่คั่น

หนังสือ และออกเยี่ยมผู้สูงอายุ 

ผลความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่สำคัญคือ การได้มุมมองและ

ความคิดที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีพร้อมช่วยเหลือและเสียสละให้กับสาธารณะ

ที่ยังต้องการรับความช่วยเหลือ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือ  

ตัวเองได้ การรู้จักสิ่งใดควรทำและสิ่งใดควรให้อภัย การทบทวนเรื่องราวต่างๆ 

ที่ตนเองนั้นได้กระทำไปด้วยการบันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้น การรู้จักจัดระบบ

การใช้จ่ายในแต่ละวันที่จะนำไปต่อยอดการใช้จ่ายของตนเอง หรือเมื่อเติบโต

ขึ้นก็สามารถเห็นความสำคัญของการทำงานอย่างโปร่งใสและพร้อมให้  

ตรวจสอบได้ ความผูกพันและรักบ้านเมืองของตนเอง และพร้อมจะพัฒนา

ร่วมกับประชาชนกลุ่มวัยต่าง ๆ ที่มีจุดเริ่มต้นและผ่านกระบวนการทำงาน  

ในฐานะ เปาบุ้นจิ้นจิ๋ว เด็กดี ทำดีเพื่อแผ่นดิน... 

รปูแบบความรว่มมอืผา่น“โครงการเสรมิสรา้งนวตักรรมการมสีว่นรว่ม

ของประชาชนด้านความโปร่งใสขององค์กร(เปาบุ้นจิ้นจิ๋ว)”

 

รูปแบบความรวมมือผาน “โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการมีสวนรวมของประชาชนดานความโปรงใส
ขององคกร (เปาบุนจิ้นจิ๋ว)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดสรางแหลงเรียนรู “พิพิธเมืองคนดี” 

จุดเร่ิมตนของปญหาและกระบวนการแกไข... 

 ความเปนพ้ืนท่ีท่ีมีเร่ืองเลาและประวัติศาสตรความเปนมาท่ียาวนาน ในขณะเดียวกันก็ยังมี
หลักฐานปรากฏท้ังในเอกสารทางประวัติศาสตร ลําดับเหตุการณการเปล่ียนแปลง และรากเหงาของ
เมืองทาขาม และความไมตองการใหประวัติศาสตรเร่ืองราวเหลานี้อยูคูกับเมืองทาขาม แนวคิดท่ีเกิดขึ้น
คือ การจัดอาคารจัดแสดงเร่ืองราว ความเปนมา และเหตุการณตาง ๆ ของจังหวัดสุราษฎรธานีใหเปน
แหลงเรียนรูศึกษาภูมิปญญาวัฒนธรรมของชุมชน การเปนแหลงเรียนรูท่ีมีประวัติของแบบอยางคนดีได
ออกมาเปนสถานท่ีสําคัญอยาง “พิพิธเมืองคนดี” โดยอาศัยอาคารเกามาปรับปรุงใหเกิดการใช
ประโยชน ตกแตงใหมใหพรอมบอกเลาเร่ืองราวประวัติความเปนมาและแหลงเรียนรูท่ีมีคุณคากับเมือง
ทาขาม ดังนั้น เทศบาลเมืองทาขามจึงไดจัดทําโครงการเสนองบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดใน

รับสมัครเยาวชนจากแตละชุมชนเขารวม 

จัดประชุม อบรม ใหความรู สรางจิตสํานึก 

สงเสริม ปลูกฝง การทําความดี ใชชีวิตพอเพียง 

ใหความรูบทบาทหนาท่ีของเทศบาล 

บทบาทของเด็กและเยาวชนที่เปนสมาชิกชุมชน 

การใหความรูในการใหบริการและแนะนําผูอ่ืน 

ศึกษาภูมิประเทศของชุมชน 

บันทึกบัญชีรับ-จาย ประจําวัน 

บันทึกการทําความดีในสมุดบันทึกความดี และการใหอภัย 

รวมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต วันผูสูงอายุ 

วันเยาวชน งานประเพณีแขงขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง 

กิจกรรมผูเฒาเลา ผูเยาวเขียน ถายทอดขอมูลความรู 

กิจกรรมชายผาเหลืองเยี่ยมบาน : ไดรับรูหลักธรรมคํา

สอนทางพระพุทธศาสนาและออกเยี่ยมผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุในชุมชนไดรับการดูแล เอาใจใส จากเด็ก-เยาวชน 

สามารถแนะนําครอบครัว เพื่อน และคนในชุมชนได 

สมาชิกชมรมเปาบุนจิ้นจิ๋ว 

กิจกรรมและผลลัพธ 
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โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้“พิพิธเมืองคนดี”

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข... 

ความเป็นพื้นที่ที่มีเรื่องเล่าและประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน 

ในขณะเดียวกันก็ยังมีหลักฐานปรากฏทั้งในเอกสารทางประวัติศาสตร์ ลำดับ

เหตกุารณก์ารเปลีย่นแปลง และรากเหงา้ของเมอืงทา่ขา้ม และความไมต่อ้งการ 

ให้ประวัติศาสตร์เรื่องราวเหล่านี้อยู่คู่กับเมืองท่าข้าม แนวคิดที่เกิดขึ้นคือ   

การจัดอาคารจัดแสดงเรื่องราว ความเป็นมา และเหตุการณ์ต่างๆ ของจังหวัด

สุราษฎร์ธานีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาภูมิปัญญาวัฒนธรรมของชุมชน   

การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประวัติของแบบอย่างคนดีได้ออกมาเป็นสถานที่สำคัญ

อย่าง“พิพิธเมืองคนดี” โดยอาศัยอาคารเก่ามาปรับปรุงให้เกิดการใช้

ประโยชน์ ตกแต่งใหม่ให้พร้อมบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาและแหล่ง

เรียนรู้ที่มีคุณค่ากับเมืองท่าข้าม ดังนั้น เทศบาลเมืองท่าข้ามจึงได้จัดทำ

โครงการเสนองบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดในโครงการศูนย์บริการ

ข้อมูลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อดำเนินการปรับเปลี่ยนอาคารเก่าและ  

รกร่างที่เห็นว่าเหมาะสมต่อการนำมาปรับปรุงใหม่เป็นอาคารศูนย์เรียนรู้

ประวตัศิาสตรแ์หง่เมอืงสรุาษฎรธ์าน ีและยงัสามารถเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วเรยีนรู ้

เมืองสุราษฎร์ธานีได้บอกเล่าเรื่องราวและบอกต่อกันไป 

พิพิธเมืองคนดี ได้เปิดอย่าง

เป็ นทางการ เมื่ อ วั นที่ 3 1 

มกราคม พ.ศ. 2554 โดยมี

ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด

สุราษฎร์ธานี (นายธีรยุทธ 

เอี่ยมตระกูล) ณ ขณะนั้น 

ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน  

ในพิธีเปิด และนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดให้เยี่ยมชม และศึกษาเรียนรู้

เรื่องของประวัติศาสตร์ของสุราษฎร์ธานีที่ได้รวมไว้ ณ จุดบริการเดียว   

แต่ก่อนที่จะเกิดเป็นสถานที่แหล่งเรียนรู้แห่งนี้ได้นั้น การดำเนินกระบวนงาน

ที่ต้องต้องผ่านการค้นคว้า ค้นหา ข้อมูล หลักฐานต่างๆ จำเป็นต้องกำหนด

กิจกรรมการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์โดยอาศัยความร่วมมือของ  

ชาวเมืองท่าข้าม ได้ช่วยกันทั้งบอกเล่าเรื่องราว ร่วมแสดงความเห็น รวบรวม

ข้อมูล และสนับสนุนภาพถ่ายในอดีต รวมไปถึงโบราณวัตถุ เช่น ภาชนะ

โบราณลายจีน สมุดเยี่ยมศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนื่องโอกาสพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรจังหวัด

สุราษฎร์ธานี ฯลฯ และประชาชนยังได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวในรูป E-book เมื่อเสร็จแล้วก็มอบให้กับ

พิพิธเมืองคนดีได้เป็นแหล่งค้นคว้าสืบค้นข้อมูลในอีกช่องทางเลือกหนึ่ง 

นอกจากนี้ ยังร่วมกันทำกิจกรรมการจัดทำทะเบียน วัตถุโบราณ 

ภาพถ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการเสด็จจังหวัด

สุราษฎร์ธานี 15 ครั้ง เพื่อเชิดชูความดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ในการเป็นแบบอย่างที่ดีของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  

พอเพียง กิจกรรมสำรวจค้นหาบุคคลสำคัญในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรม

สำรวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมก่อตั้งอาคาร 

“พิพิธเมืองคนดี” ซึ่งมีรูปแบบในการจัดแสดง ผ่านสื่อสร้างสรรค์ที่ทันสมัย 

ร้อยเรียงเรื่องราวความเป็นมาและเหตุการณ์ต่างๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กิจกรรมรำลึกปราชญ์เมืองพระ ซึ่งเป็นเจ้าของบทประพันธ์ที่จังหวัด

สุราษฎร์ธานีนำมาแปลงเป็นคำขวัญ “ร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่

ไข่แดงแหล่งธรรมะ” นักประพันธ์รางวัลนราธิป ประจำปี พ.ศ. 2550 

(เป็นรางวัลเกียรติคุณที่มอบให้กับนักเขียนและบรรณาธิการอาวุโส โดยมี

หลักเกณฑ์ที่จะมอบรางวัลให้กับผู้ซึ่งมีอายุมากกว่า 80 ปี มีผลงานเป็นที่

ยกย่องกว้างขวาง จัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย) โดยภายใน
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อาคารพิพิธเมืองคนดีได้แบ่งพื้นที่ให้ชมรมศิษย์เก่าธีราศรมวิทยา จัดแสดง  

ผลงานด้านกวีนิพนธ์ และบทประพันธ์ของครูเดโช บุญชูช่วย ซึ่งเป็นปราชญ์

ท้องถิ่นให้เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ อันเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้

บุคคลทั่วไปได้มีสถานที่ในการแสดงผลงานเกียรติยศ โดยไม่จำกัดเพศและวัย 

เกิดการเชื่อมโยงนำไปสู่แนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดี 

กิจกรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์ ชมสถานที่บนสะพานจุลจอมเกล้า   

ซึ่งเป็นสะพานประวัติศาสตร์ในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ตั้งอยู่ใกล้กับอาคาร

พิพิธเมืองคนดี โดยจัดให้คณะผู้สนใจเยี่ยมชมศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 

ของสะพานอันเป็นสัญลักษณ์และประตูสู่เมืองท่าข้าม 

“พิพิธเมืองคนดี ที่ท่าข้าม” เปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 

ประชาชนทั่วไป หน่วยราชการ ตลอดจนชาวต่างประเทศที่สนใจเข้ามาเยี่ยม

ชมได้เข้าร่วมเรียนรู้ เปิดให้เยี่ยมชมทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-

18.00 น. โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และม ี“ปราชญ์ลุ่มน้ำตาปี ที่ พิพิธเมือง

คนดี” เปิดเข้าร่วมเรียนรู้ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 

2555 และสามารถเข้าชมได้ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ เวลา 10.00-18.00 น. 

โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของปราชญ์แหล่งลุ่มน้ำตาปี 

นั่นคือ ครูเดโช บุญชูช่วย มีผลงานผ่านงานวรรณกรรม ซึ่งเป็นงานศิลปะ

แขนงหนึ่งที่สามารถช่วยชี้นำหรือชุบชูจิตใจของผู้คนในสังคมได้ เป็นความคิด

สำคัญที่ทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ได้จัดแสดงในฐานะบุคคล

ที่สร้างผลงานให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

ผลจากการเปิดเป็น “พิพิธเมืองคนดี” ได้ส่งผ่านเรื่องราวทาง

ประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้กับคนในพื้นที่ได้เรียนรู้และเข้าใจ  

กว่าที่จะมาเป็นเมืองสุราษฎร์ธานีต้องผ่านอะไรมาบ้าง และเรื่องราว

พัฒนาการเกิดขึ้น รวมไปถึงหน่วยงานภายนอก และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

อยากเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ผลสำเร็จของการเข้ามาเยี่ยมชมและตื่นตาตื่นใจ

กับการบอกเล่าเรื่องราวและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถรวบรวมประวัติศาสตร์

ความเป็นมา หลักฐานต่างๆ ที่แสดงให้ถึงการผ่านเรื่องราวและวิถีชีวิต  

ที่เปลี่ยนแปลงไป สังคมในอดีตของเมืองสุราษฎร์ธานี ดังแสดงให้เห็นจาก

บันทึกการเยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 11 กันยายน พ.ศ. 2555   

มีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมกว่า 2,500 คน จึงยิ่งเป็นการย้ำให้เห็นความสำคัญ  

ที่จะต้องดำเนินกิจกรรมกันต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการยังคงค้นหาหลักฐาน ข้อมูล

ทางประวัติศาสตร์ ที่ยังหลงเหลือขาดตกหล่นไป การหาบุคคลที่เป็นแบบ

อย่างและสร้างผลงานให้กับเมืองสุราษฎร์ธานี การไม่หยุดที่จะดำเนิน

กิจกรรมแม้ประวัติศาสตร์เรื่องราวได้ผ่านมาเนิ่นนานแล้ว แต่ยังคงหลงเหลือ

หลักฐานที่ชาวเมืองท่าข้ามจะต้องช่วยกันดำเนินกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอและ

ต่อเนื่อง 

กว่าที่ เรื่องราวเหล่านั้นจะถูกเก็บรวบรวมและจัดทำขึ้นอย่างเป็น

ระเบียบและเรียงลำดับเรื่องราวไว้ในพิพิธเมืองคนดีได้นั้น สิ่งที่มีคุณค่าและ

ภาคภูมิใจยิ่งกว่าคือการมีส่วนร่วมและความร่วมไม้ร่วมมือของชาวบ้านที่ต่าง

ช่วยกันหาหลักฐาน และมอบโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ให้กับพิพิธเมือง

คนดี ในขณะเดียวกัน ก็ช่วยกันหาข้อมูล จัดเก็บ การรับฟังเรื่องราวจาก  

ผู้สูงอายุที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ต่างคนต่างกระจายกันไปทำ

หน้าที่เพื่อมารวบรวมและประมวล และตรวจสอบความถูกต้องของเรื่องราว  

ที่ได้ไปดำเนินการจัดเก็บและบันทึกกลับมา การแบ่งหน้าที่กันทำงาน และ

ความสามัคคีที่ต้องการเห็นประวัติศาสตร์ของเมืองตนเองให้ถูกเก็บรวบรวมไว้ 

ณ สถานที่หนึ่งที่ทำให้มองโดยรอบสถานที่แห่งนี้แล้ว สามารถย้อนไปในอดีต

และเห็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมายภายในสถานที่เดียว จึงเป็นความภาคภูมิใจ

ที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมและสร้างสิ่งที่ดีงาม การเกิด

กระบวนการเรียนรู้ เสาะหา ค้นคว้า และระดมความคิดเห็นร่วมกัน   

โดยเฉพาะต่างคนต่างยอมเสียสละเวลามาทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ  

ร่วมกัน 
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การรวมพลังแรงกายและใจจากเทศบาลเมืองท่าข้าม ชุมชนทั้ง   

22 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม ชมรมต่างๆ ทั้งในเขตพื้นที่เทศบาล

เมืองท่าข้ามและนอกเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในรูปภาคีเครือข่ายการทำงานร่วม ต่างมี

บทบาทร่วมกันทำให้เกิดกระบวนการเสริมสร้างจัดการความรู้ ให้ก่อเกิดเป็น

แหล่งเรียนรู้แห่งนี้ขึ้น ความรักความหวงแหนที่ได้ภาคภูมิใจในถิ่นฐาน  

บ้านเกิดของตนเอง การเชิดชูบุคคลสำคัญและทำคุณความดีให้กับจังหวัดให้

เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตและประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควร รวมไปถึง

การสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม การร่วมกันรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม   

เหมาะแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รื่นรมย์ทั้งความรู้และบรรยากาศ 

รูปแบบความร่วมมือผ่าน “โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ “พิพิธเมือง

คนดี”” 

โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ 
(อสม.น้อย) 

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

ความสัมพันธ์ที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมในหลากหลายลักษณะและควบคู่

กันไปในการพัฒนาทุกๆ ด้าน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ  

ร่วมลงมือพัฒนาเมืองท่าข้ามของทุกภาคส่วน และการมองเห็นความสำคัญ

ของการต่อยอดการพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่น การปลูกฝังนับให้กับเด็กและเยาวชน 

ดังปรากฏในหลายโครงการของเทศบาลเมืองท่าข้ามที่ให้ความสำคัญกับการ

เข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มเด็กและเยาวชนจากชุมชนต่างๆ ในขณะเดียวกัน 

แม้ว่าจะมีการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มต่างๆ ที่รวมกลุ่มกันอยู่แล้วและดำเนิน

กิจกรรมแต่ละด้านตามบทบาทและเป้าหมายของแต่ละกลุ่มกิจกรรมมาอย่าง

สม่ำเสมอ แต่การจะดึงให้เด็กและเยาวชนมาเข้าร่วมกิจกรรม ให้มีจิตสำนึก

สาธารณะที่จะร่วมกันดูแลให้บริการ ใส่ใจและเอาใจใส่ต่อบุคคลที่ต้องได้รับ

การช่วยเหลือ หรือไม่สามารถพึ่งตนเองได้เต็มศักยภาพ สิ่งเหล่านี้ได้นำไปสู่

แนวคิดการต่อยอดกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน   

(อสม.) ในรูปแบบของ อสม.น้อย 

เริ่มต้นจากความร่วมมือของเทศบาลเมืองท่าข้าม ร่วมกับ สมาชิก   

อสม. และชุมชน กำหนดจัดทำกิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้เจ็บป่วย

เรื้อรังในชุมชนขึ้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุในชุมชน และเพื่อให้

ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

และทั่วถึง ซึ่งสมาชิก อสม.เทศบาลเมืองท่าข้าม ได้คิดริเริ่มจัดทำกิจกรรม

การรณรงค์ป้องกันและดูแลสุขภาพคนในชุมชน เช่น การตรวจคัดกรอง  

เบาหวาน การวัดความดันโลหิต การเจาะเลือดหาค่าน้ำตาล รวมถึงการให้  

คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพ ณ ชุมชนต่างๆ ทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมือง

สถานท่ีแหงนี้แลว สามารถยอนไปในอดีตและเห็นเร่ืองราวตาง ๆ มากมายภายในสถานท่ีเดียว จึงเปน
ความภาคภูมิใจท่ีเกิดข้ึนกับประชาชนท่ีไดเขามารวมทํากิจกรรมและสรางส่ิงท่ีดีงาม การเกิด
กระบวนการเรียนรู เสาะหา คนควา และระดมความคิดเห็นรวมกัน โดยเฉพาะตางคนตางยอมเสียสละ
เวลามาทํางานเพ่ือประโยชนสาธารณะรวมกัน 

 การรวมพลังแรงกายและใจจากเทศบาลเมืองทาขาม ชุมชนท้ัง 22 ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองทาขาม ชมรมตาง ๆ ท้ังในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองทาขามและนอกเขตเทศบาลเมืองทาขาม 
หนวยงานภาครัฐและเอกชน สถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน ในรูปภาคีเครือขายการทํางานรวม ตาง
มีบทบาทรวมกันทําใหเกิดกระบวนการเสริมสรางจัดการความรู ใหกอเกิดเปนแหลงเรียนรูแหงนี้ข้ึน 
ความรักความหวงแหนท่ีไดภาคภูมิใจในถ่ินฐานบานเกิดของตนเอง การเชิดชูบุคคลสําคัญและทําคุณ
ความดีใหกับจังหวัดใหเปนแบบอยางในการใชชีวิตและประพฤติปฏิบัติในทางท่ีถูกท่ีควร รวมไปถึงการ
สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม การรวมกันรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม เหมาะแกการเปนแหลงเรียนรูท่ี
ร่ืนรมยท้ังความรูและบรรยากาศ 

รูปแบบความรวมมือผาน “โครงการจัดสรางแหลงเรียนรู “พิพิธเมืองคนด”ี” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคีเครือขาย 
สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 

ชุมชนจํานวน 22 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทาขาม 

ชมรมตาง ๆ ทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่เทศบาล 

หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

การแบงหนาที ่

รวมดําเนินกิจกรรม 

กิจกรรมสืบคนขอมูลทางประวัติศาสตร 

การบอกกลาว เลาเร่ือง รวมแสดงความคิดเห็น 

รวบรวมและตัดสินใจใชขอมูล ในการแสดงในอาคาร 

ประชาชนใหการสนับสนุนภาพถายและโบราณวัตถุ 

สมุดเยี่ยมศาลากลางของรัชกาลที่ 5 

การจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส E-Book 

การจัดทําทะเบียน วัตถุโบราณ / ภาพถายพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ในการเสด็จจังหวัดสุราษฎรธานี 15 คร้ัง 

กิจกรรมสํารวจคนหาบุคคลสําคัญ 

กิจกรรมสํารวจขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น 

กิจกรรมรําลึกปราชญเมืองพระ 

กิจกรรมยอนรอยประวัติศาสตร ชมสถานที่บน

สะพานจุลจอมเกลา 

เทศบาลเมืองทาขามของบประมาณสนับสนุน

จากจังหวัดเพ่ือปรับปรุงอาคารเกาที่รกราง 
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ท่าข้าม เป็นประจำทุกเดือนๆ ละ 2 ครั้ง ซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติที่ กลุ่ม อสม. 

เทศบาลเมืองท่าข้ามได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมในชุมชนต่างๆ แต่ความ  

แตกต่างที่เกิดขึ้นคือ การมี อสม.น้อยได้เข้าร่วมกิจกรรมและลงมือให้บริการ

ด้านสาธารณสุขร่วมด้วย ซึ่งเด็กและเยาวชนบางส่วนนั้นได้ติดตามและ  

ทำกิจกรรมกับครอบครัวของตนเองที่เป็น อสม.อยู่แล้ว จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ได้

เข้าร่วม 

สมาชิก อสม.น้อย เกิดขึ้นจากเด็กในชุมชนกว่า 30 คน เพื่อให้เป็น

แกนนำนักเรียนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองในเบื้องต้นอย่างถูกวิธี และ

สามารเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการดูแลสุขภาพแก่เพื่อนนักเรียน และสมาชิก

ในครอบครัว และการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสุขภาพภายในโรงเรียน

และชุมชนของตนเอง ซึ่งมีพี่เลี้ยงเป็น อสม.ในแต่ละชุมชนทำหน้าที่ให้ความรู้

และคำแนะนำต่างๆ ดังที่ปรากฏการทำงานร่วมกับสมาชิก อสม. เทศบาล

เมืองท่าข้าม ในการดูแลคุณภาพชีวิตชาวท่าข้าม เช่น ชุมชนเจริญลาภ ดูแล

ด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนบ้านกลางและใต้โค้ง ดูแลสุขภาพคนในชุมชน และ

ชุมชนท้ายควน ดูแลเฝ้าระวังโรคที่กำลังแพร่ระบาดในชุมชน เป็นต้น และ

เพื่อให้มีการจัดระบบการทำงานนับแต่เริ่มต้นการเป็นสมัครเป็นสมาชิก   

อสม.น้อย และการได้รับความรู้ ฝึกอบรม เรียนรู้ และลองปฏิบัติงานร่วมกับ 

อสม.เทศบาลเมืองท่าข้าม 

กิจกรรมพัฒนาทักษะ อสม.น้อยในกระบวนการจัดการสุขภาพชุมชน

อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้ ด้านสุขภาพอนามัย 

และการป้องกันโรคระบาดในชุมชน ร่วมรณรงค์กำจัดลูกน้ำ-ยุงลาย กับ   

อสม. ประจำหมู่บ้าน ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนกกับ อสม. ประจำ

หมู่บ้าน เยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชนกับ อสม. ประจำชุมชน ทำบัญชี รายรับ-  

รายจ่าย เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายฝึกทำบัญชีครัวเรือน ส่งเสริมการออกกำลัง

กายในชุมชน เช่น กีฬาพื้นบ้าน, กีฬาสากล และ อสม.น้อย ออกตรวจวัด

ความดันโลหิต คัดกรองเบาหวาน โดยมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เทศบาลเมืองท่าข้าม สมาชิก อสม. และชุมชนต่างๆ ได้ร่วมกันเป็นพี่เลี้ยง

และให้ความรู้ คำแนะนำ ถึงหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมไปถึงเทคนิควิธีการทาง

ด้านการดูแลและเอาใจใส่สภาพจิตใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง 

แก่ อสม.น้อย  

เริ่มจากการรวมกลุ่มของ อสม.เทศบาลเมืองท่าข้ามมานับตั้งแต่   

พ.ศ. 2551 และขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมมาโดยตลอด ซึ่งได้รับการฝึกอบรม  

จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพุนพิน จากนั้นสมาชิก อสม.ทั้ง 22 ชุมชน รวม   

132 คนได้ออกปฏิบัติหน้าที่คัดกรองความเสี่ยงของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ในแต่ละชุมชน ด้วยการเยี่ยมบ้านตามแผนงานที่ อสม. ได้วางไว้เดือนละ   

2 ครั้ง ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยการวัดความดันโลหิต การประเมิน

สุขภาพทั่วไป การมอบของเยี่ยม ได้แก่ อาหารเสริม นม ไข่ การลงบันทึก

ข้อมูลการเยี่ยมแต่ละครั้งเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงอาการผิดปกติ   

การประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และส่งต่อในรายที่มีภาวะแทรกซ้อนต้องได้

รับการดูแลเพิ่มเติม การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น การสรุปผล

การเยี่ยมและรายงานผลโครงการ โดยเฉพาะรายละเอียดของประชาชนกลุ่ม

เป้าหมาย นับเป็นจุดเริ่มต้นต่อยอดและได้เห็นกระบวนการทำงานที่   

อสม.เทศบาลเมืองท่าข้ามปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ซึ่ง อสม.น้อยก็ได้ร่วมทำ

กิจกรรมเหล่านั้นในการต่อยอดและเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะให้ลงมือ

ปฏิบัติงานพร้อมให้บริการ 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม โดยส่วนใหญ่ก็เป็น  

ลูกหลานของผู้ เป็น อสม.ของเทศบาลเมืองท่าข้ามที่ลงไปทำกิจกรรม  

ตรวจเยี่ยม และให้บริการด้านสาธารสุขแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง

อยู่แล้ว บางครั้งเด็กและเยาวชนบางคนก็ได้ติดตามและได้เรียนรู้ และเห็นถึง

การให้บริการ การดูแล และเอาใจใส่กลุ่มคนที่ ไปตรวจเยี่ยม ได้เห็น
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กระบวนการทำงานที่ทำให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการต้องช่วย

เหลือกัน เอื้ออาทรต่อผู้ที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้เต็มที่ สิ่งเหล่านี้เป็นผลที่เกิด

ขึ้นเองโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่เห็นความทุกข์ยากของคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่

ชุมชนเดียวกัน 

ในขณะที่ เทศบาลเมืองท่าข้ามได้นำมาดำเนินกิจกรรมอย่างเป็น  

รูปธรรมและเป็นระบบด้วยการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะ อสม.น้อย  

ในกระบวนการจัดการสุขภาพชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นแกนนำ

นักเรียนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองในเบื้องต้นอย่างถูกต้อง และ

สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการดูแลสุขภาพตนเอง แก่เพื่อนนักเรียน 

และสมาชิกในครอบครัว และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการดูแล

สุขภาพภายในโรงเรียนและชุมชนของตนเอง กลุ่มเป้าหมายคือเด็กในพื้นที่

ชุมชน (เริ่มต้นที่ชุมชนบ้านกลาง) จำนวน 30 คน และพี่เลี้ยงในชุมชน

จำนวน 10 คน 

กิจกรรมต่างๆ ที่ อสม.น้อยได้เรียนรู้จากการพัฒนาทักษะและลงมือ

ปฏิบัติได้จริงทั้งกับตนเอง เพื่อนักเรียน คนในครอบครัว และคนในชุมชน 

ได้แก่ การเรียนรู้ด้านสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคระบาดในชุมชน   

การรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายอันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออก   

การรว่มรณรงคป์อ้งกนัโรคไขห้วดันก การเยีย่มผูส้งูอายใุนชมุชน การสง่เสรมิ 

การออกกำลังกายในชุมชน ล้วนต่างเป็นกิจกรรมที่ อสม.น้อยได้ร่วมทำ

กิจกรรมกับชาวชุมชนทั้งที่เป็น อสม.ในแต่ละชุมชน และชาวชุมชนที่รับ

บริการจาก อสม.น้อย ให้ได้รับการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน และการจด

บันทึกรายละเอียดที่จำเป็นต่อการประเมินความเสี่ยงของผู้รับบริการแต่ละคน 

ทำให้ อสม.น้อยได้รับรู้ถึงความสำคัญของการใส่ใจในรายละเอียดข้อมูล  

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้พิการ ว่าควรจะ

ได้รับการดูแลรักษาไปในแนวทางใด แม้ว่าตนเองนั้นจะไม่สามารถเป็นผู้ให้

บริการด้านสาธารณสุขได้ด้วยตนเอง แต่การเอาใจใส่ และการมีมิตรไมตรี 

ความเป็นลูกเป็นหลาน การต่อเติมสุขภาพใจให้ความสุขแก่กลุ่มคนเหล่านี้ 

เป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากความเป็น อสม.น้อยที่ยังเป็นเด็กและเยาวชนได้  

ใกล้ชิดและผูกพันกับชาวชุมชนที่เอื้ออาทรต่อกัน 

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นสามารถต่อยอด โดยเฉพาะทักษะที่มีอยู่ในตัวเด็ก

และเยาวชนอยู่แล้ว ที่สามารถใกล้ชิดและสนิทสนมให้ความช่วยเหลือในด้าน

สภาพจิตใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้พิการ หรือแม้กระทั่งผู้เจ็บป่วย  

ในภาวะที่แตกต่างกัน ความไร้เดียงสาและยังมีความสดใส ร่าเริง การเห็น

คุณค่าของการเข้ามาช่วยเหลือ พูดคุยแลกเปลี่ยนและให้กำลังใจ ความสุข  

ที่ได้รับจาก อสม.น้อยเหล่านี้ ได้มีส่วนช่วยขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ที่ประสบ

ปัญหาผู้อยู่ ในภาวะเจ็บป่วย ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ ที่ถูกทอดทิ้ง หรือ  

ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ ได้เป็นแบบอย่างในการดึงเด็กและเยาวชนเข้ามาร่วม

กิจกรรมกับกลุ่มต่างๆ แม้จะไม่สามารถรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยให้

หายขาดได้ แต่สภาพจิตใจมีส่วนสำคัญในการต่อเติมการดำเนินชีวิตในแต่ละ

วันได้ แม้จะเป็นเด็กและเยาวชน แต่การเล็งเห็นความสำคัญของกำลังความ

สามารถและศักยภาพที่จะมาเป็นกำลังหลักในการพัฒนาต่อไปในอนาคต   

จึงเป็นผลผลิตแห่งความสำเร็จดังที่เกิดขึ้นกับการเป็น อสม.น้อย... 
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รูปแบบความร่วมมือผ่าน “โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

เรื้อรังและผู้พิการ (อสม.น้อย)” 

เทศบาลตำบลโนนศิลา  
อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 

 

บทนำ 

เดิมเทศบาลตำบลโนนศิลาคือสุขาภิบาลโนนศิลาที่จัดตั้ งขึ้นใน   

พ.ศ. 2537 และได้การเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลโนนศิลาใน   

พ.ศ. 2542 ชาวตำบลโนนศิลาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   

เลี้ยงสัตว์ และค้าขาย จึงมีพื้นที่ทำการเกษตร เพาะปลูกประมาณ 7,000 ไร่ 

และด้วยความหนาแน่นที่น้อยทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่จึงถูกใช้ประโยชน์ไปในด้าน

เกษตรกรรม พืชที่ทำการปลูกมาคือ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย มีการปลูกพืช

ไร่ ไม้ผล และพืชผัก เช่น มะม่วง ผักสวนครัว การเลี้ยงหม่อน-ไหม ทำให้

กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ที่รวมตันกันเป็นกลุ่มทอผ้า 

เทศบาลตำบลโนนศิลาเป็นชุมชนขนาดเล็ก มีเขตปกครองครอบคลุม

จำนวน 19 ชุมชน จาก 7 หมู่บ้าน 2 ตำบล คือ ตำบลโนนศิลา (หมู่ที่ 1 

บ้านโนนศิลา, หมูที ่2 บ้านเหล่าโนนคูณ, หมู่ที่ 3 บ้านนานิคม, หมู่ที่ 4 

รูปแบบความรวมมือผาน “โครงการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ผูปวยเร้ือรังและผูพิการ (อสม.นอย)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตําบลโนนศิลา อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน 

 บทนํา 

ลงมือทํากิจกรรม 

ในชุมชน 

การดําเนินกิจกรรม 
เพื่อเปน อสม.นอย 

 เปดรับสมาชิกอาสาสมัครเด็กใน
ชุมชนเขารวมอบรม จํานวน 30 คน 

 อบรมใหความรู ดานสุขภาพ
อนามัย และการปองกันโรคระบาด 

 ลงมือจากการรูจักเรียนรูวิธีการ

สุขภาพตัวเอง  คนในครอบครัว 

 เพื่อนนักเรียน  การดูแล
สุขภาพคนในชุมชน 

 รวมรณรงคกําจัดลูกนํ้า-ยุงลาย 
 รวมรณรงคปองกันโรคไขหวัดนก 
 เยี่ยมผูสูงอายุในชุมชน 
 ฝกทําบัญชี รายรับ-รายจาย 
 สงเสริมการออกกําลังกายในชุมชน 
 ออกตรวจวัดควาฒดันโลหิต คัดกรอง

เบาหวาน 
ดําเนินงานรวมกับ อสม.ในชุมชนตาง ๆ 

เทศบาลเมืองทาขาม 

อสม. 

หนวยบริการ
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บ้านขอนสัก, หมู่ที่ 5 บ้านตอประดู่) และตำบลบ้านหัน (หมู่ที่ 1 บ้านหิน 

และหมูท่ี ่2 บา้นถนนงาม) ในพืน้ที ่16 ตารางกโิลเมตร (ประมาณ 10,000 ไร)่ 

ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่นประมาณ 57 กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศเป็น

พื้นที่ราบ สลับเนินสูงต่ำบางแห่ง แต่ไม่มีแม่น้ำและภูเขาในเขตพื้นที่ มีเพียง

ลำห้วยหนองและบึงที่มีปริมาณน้ำน้อย ไม่สามารถใช้ทำการเกษตรได้ตลอด

ทั้งปี ในขณะที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99 มีวัด

จำนวน 7 แห่ง และศาลเจ้าจำนวน 1 แห่ง ประกอบกับมีประเพณีในแต่ละ

เดือนที่ให้ชาวตำบลโนนศิลาได้มาร่วมกันทำกิจกรรม และมีสถานีอนามัยให้

บริการด้านสาธารณสุขจำนวน 2 แห่ง คือ สถานีอนามัยบ้านหันและสถานี

อนามัยตำบลโนนศิลา ตามเขตการปกครองที่อยู่ในพื้นที่ทั้ง 2 ตำบล และมี

สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง  

ด้วยสภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลโนนศิลา ซึ่งเป็นเทศบาลขนาดเล็ก 

ทำให้การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดขึ้นทั้งโดยตาม

ธรรมชาติและการผลักดัน หนุนเสริมให้เกิดพลังมากยิ่งขึ้น การเข้าร่วมจัด

กิจกรรมประเภทต่าง ๆ เกิดขึ้นควบคู่กันไปทั้งเกิดขึ้นเอง และการริเริ่มของ

เทศบาล การได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสภาพชุมชนขนาดเล็กเช่นนี้ จึงได้

สะท้อนปัญหาและเสนอความต้องการเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมที่จะแก้ไขปัญหา

ของชุมชนตนเองได้ก่อเกิดเป็นผลขึ้น 

วิสัยทัศน์ร่วมของเทศบาลตำบลโนนศิลา “โนนศิลาเมืองน่าอยู่ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ีเศรษฐกิจ ชุมชนเข้มแข็ง ดำเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” ทำให้

การดำเนินโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลโนนศิลาเน้นบทบาทการมีส่วน

ร่วมของประชาชน มีความผูกพันกับชุมชน และร่วมกันบริหารจัดการกันเอง

ภายในพื้นที่ ด้วยหลักบริหารที่สำคัญคือ... ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ

พัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะ   

สรา้งความโปรง่ใสในระบบการบรหิารงาน บรหิารงานโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล 

ผ่านกระบวนการบูรณาการแบบสามประสาน คือ ท้องที่ ท้องถิ่น และชุมชน 

สร้างความสามัคคีอันก่อเกิดวิถีชุมชนแบบพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

การเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

แสดงบทบาทที่แตกต่างกันออกไปทั้งร่วมเป็นคณะกรรมการ ร่วมคิด   

ร่วมเสนอปัญหา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมติดตามตรวจสอบและ  

ประเมินผล ในขณะเดียวกัน เทศบาลตำบลโนนศิลาก็ให้การส่งเสริมและ

พัฒนากลุ่มอาชีพดั้งเดิมที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ส่งเสริม

สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ ให้ประชาชนได้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง การมุ่งขยายเครือข่ายตามครัวเรือน และส่งเสริมให้

ประชาชนมีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของเทศบาลช่วยกันสอดส่องดูแลและ

ติดตามการปฏิบัติงานของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างจิตอาสาให้

เกิดขึ้นในชุมชน 

กระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างเทศบาลและประชาชนในพื้นที่ได้  

ก่อเกิดเป็นผลผลิตในหลากหลายโครงการและกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

และที่สร้างความสำเร็จในด้าน “ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน จากรางวัลพระปกเกล้าประจำปี พ.ศ. 2555 ดังที่ปรากฏผลใน

โครงการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนศิลา โครงการให้บริการผู้บาดเจ็บ

ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) การบริจาคที่ดินให้กับเทศบาลตำบลโนนศิลาเพื่อสร้าง

อาคารสำหรับการใช้สาธารณประโยชน ์และ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (ICT) ทั้งการให้ประชาชนเข้ามาร่วมได้รับประโยชน์และร่วมเป็น

ผู้ให้ประโยชน์แก่เทศบาล ในจุดเริ่มต้น รูปแบบการดำเนินงาน และผลความ

สำเร็จในแต่ละโครงการ ดังเรื่องราวที่ว่า... 
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ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนศิลา 

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

การรวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 

2553 โดยมีเทศบาลตำบลโนนศิลาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงาน   

สืบเนื่องจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้แนวโน้มของ

ผู้สูงอายุที่ถูกท้องทิ้งให้อยู่เพียงลำพังในชุมชนมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก  

ลูกหลานได้ออกไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่ ส่งผลต่อภาวะสภาพจิตใจและ

ร่างกายของผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ดังนั้น ชมรมผู้สูงอายุจึงได้

เกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานเกี่ยวกับผู้สูงอยุ การร่วมกลุ่มกัน  

ทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจให้กับ  

ผู้สูงอายุได้สามารถช่วยเหลือตนเอง และอยู่ได้ชุมชนได้อย่างมีคุณค่า ภายใต้

คำขวัญ “เพื่อนช่วยเพื่อน” คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของผู้สูงอายุด้วย

กันได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

รูปแบบการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนศิลา คือ 

รูปแบบคณะกรรมการ นอกเหนือจากผู้สูงอายุที่อยู่ ในชมรมแล้ว ยังมี

กรรมการที่เป็นผู้แทนจากทุกชุมชนได้เข้าร่วมในคณะกรรมการของชมรมด้วย 

รวมทั้งสิ้น 20 คน เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและรับผิดชอบการบริหารงาน

ด้านรายรับและรายจ่ายของชมรม นอกจากนี้ได้มีการประชุมเพื่อจัดทำ  

ร่างระเบียบของชมร่วมกัน และจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายคือ 

ระเบียบของสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ  

พระศรีนครินทราบรมราชินี จังหวัดขอนแก่น และได้รับทุนสนับสนุนการ

ดำเนินงานจากค่าสมาชิกแรกเข้าในอัตราคนละ 100 บาท การจัดทำผ้าป่า

มหากุศล 19 ชุมชนๆ ละ 1 ต้น การจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ

และผูพ้กิารเพือ่ขอรบัเงนิอดุหนนุจากเทศบาลตำบลโนนศลิา จำนวน 20,000 บาท 

นั่นคือการระดมทุนแบบมีส่วนร่วมเพื่อนำมาบริหารงานของชมรมผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลโนนศิลา 

การให้สวัสดิการแก่สมาชิกของชมรมผู้สูงอายุในหลายรูปแบบด้วยกัน 

ไม่ว่าจะเป็น กรณีสมาชิกเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินสงเคราะห์ศพ 

จำนวน 20,000 บาทต่อศพ โดยทางชมรมจะเก็บจากสมาชิกคนละ 50 บาท 

การออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้พิการที่ป่วยหนักโดยมีอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมู่บ้าน (อสม). ได้ออกตรวจเยี่ยมด้วย ซึ่งมีความรู้ในเรื่องสุขภาพที่ดี

กว่า จึงถือเป็นการเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือได้ร่วมทำงานกับทางชมรม  

ผู้สูงอายุขึ้น การให้คำแนะนำ และทำกายภาพบำบัดแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

และให้คนช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่เจ็บป่วยคนละ 200 บาท แม้จะ

เป็นเงินไม่มากนักแต่ถือเป็นน้ำใจที่เพื่อนต้องการช่วยเหลือเพื่อนได้มีกำลัง

ทรัพย์ในการดำเนินชีวิตช่วยเหลือตนเองต่อไป 
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บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

ผลที่เกิดขึ้นจากการลงมือทำกิจกรรม โดยเฉพาะทางด้านการให้

บริการด้านสุขภาพร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม).   

เกิดเป็นโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และ โครงการสายใยรักผู้พิการ 

เพื่อเป็นเครือข่ายสุขภาพยั่งยืน ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น 

การมอบสุขภัณฑ์ขาสูงเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถนั่งขับถ่ายได้สะดวก การให้ยืม

อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ประสบปัญหาด้าน  

การเดนิ เชน่ ไมเ้ทา้ ไมพ้ยงุเดนิ 4 ขา ในขณะเดยีวกนั กลุม่ผูส้งูอายไุดร้วมกนั 

จัดทำถุงทรายเพื่อนำมาไว้ใช้ออกกำลังกายและบริหารร่างกาย จึงทำให้เกิด

การต่อยอดและขยายกิจกรรมที่เน้นความสำคัญของการดูแลสุขภาพให้แก่  

ผู้สูงอายุ รวมไปถึงผู้พิการได้ช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น 

เมื่อร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้ว สุขภาพจิตที่ดีก็ตามมา ดังที่เกิดขึ้น

เป็นความภาคมภูมิใจให้แก่ผู้สูงอายุที่ได้มาทำกิจกรรมเพื่อชาวชุมชนที่อยู่ใน

วัยเดียวกันในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ได้เห็นคุณค่าของตนเองที่สามารถทำ

ประโยชน์ได้อีกมาก ไม่ว่าจะจะเลยวัยกลางคนมาแล้วก็ตาม จนกลายเป็น

ความรักความผูกพัน และความสามารถในชุมชน ไม่เพียงแต่กลุ่มผู้สูงอายุ

เท่านั้น เพื่อนช่วยเพื่อนยังหมายรวมถึงคนในวัยอื่นๆ ที่ได้เข้ามาร่วมทำ

กิจกรรมช่วยเหลือและทำประโยชน์ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบล  

โนนศิลา เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แม้จะมีการ

รวมกลุ่มกันอยู่แล้ว และรับผิดชอบดูแลผู้สูงอาย ุ10 คน ต่อ อสม. 1 คน แต่

สิ่งที่ได้รับเมื่อได้เข้ามาร่วมกิจกรรมและโครงการกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาล

ตำบลโนนศิลา คือความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือและเสียตนเองเพื่อสังคมของ

ชาวชุมชนโนนศิลาด้วยกัน และยังเป็นแบบอย่างการดูแลผู้สูงอายุให้กับ  

ลูกหลานต่อไป 

คณะกรรมการที่ดำเนินงานในชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนศิลา  

ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมไม่เฉพาะตัวแทนผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ยังมี

ตัวแทนจากชุมชนทุกชุมชนได้มาร่วมเป็นกรรมการ ร่วมกันคิดหาแนวทาง 

จัดวางกิจกรรม โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นพี่เลี้ยงให้การสนับสนุน

และคำแนะนำช่วยเหลือ และร่วมทำกิจกรรมกับชมรม  

การบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนศิลา มีการบริหาร

จัดการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ เนื่องจากมีการประชุมคณะกรรมการอย่าง

ต่อเนื่องและมีการประชุมใหญ่ประจำปี ซึ่งจะต้องมีวาระการประชุมทุกครั้ง 

และมีเรื่องที่ถือว่าสำคัญที่สุด คือรายงานสถานการณ์การเงินของชมรมและ

การอนุมัติงบประมาณแต่ละครั้งเป็นอำนาจการตัดสินใจของคณะกรรมการ

ชมรมฯ เท่านั้น และเปิดโอกาสอย่างเต็มที่เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้แสดง

บทบาทและความคิดเห็นในการบริหารชมรมฯ ซึ่งมาจากทุกชุมชนในเขต

เทศบาลตำบลโนนศิลา ซึ่งถือเป็นตัวแทนประชาชนจากในทุกพื้นที่ของ

เทศบาล 

รูปแบบการดำเนินกิจกรรมแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ที่มีความเข้าใจและรับ

รู้ถึงสภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุด้วย จึงถือเป็นแนวคิดหนึ่งที่สามารถ

เป็นต้นแบบให้กับกลุ่มกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ที่ได้ประสบปัญหา

ในลักษณะเดียวกัน การรวมกลุ่มและพร้อมใจกันช่วยเหลือ ระดมทั้งกำลัง

ทรัพย์ กำลังกาย กำลังใจ และสร้างพันธมิตรความร่วมมือที่มีศักยภาพหรือมี

ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านมากกว่า เช่น การให้บริการด้านสาธารณสุข

ได้ร่วมขบวนกับชาวชมรมผู้สูงอายุ ทำให้รูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นการ  

เติมเติมและเพิ่มกำลังคนให้ร่วมทำคุณประโยชน์ให้กับคนในชุมชนด้วยกัน 
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รูปแบบความร่วมมือผ่าน “ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโนนศิลา” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการให้บริการผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) 

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

โครงการให้บริการผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) ของเทศบาลตำบล

โนนศิลา แม้ว่าจะได้ริเริ่มตามแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่อนุมัติให้

มีโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย เป็นโครงการประสานความร่วมมือระหว่าง 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสรมิสขุภาพ (สสส.) สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ และสภากาชาดไทย 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหารของเทศบาล

ตำบลโนนศิลา ขณะเดียวกันในสภาพปัญหาของพื้นที่ซึ่งติดกับทางหลวง  

แผ่นดินหมายเลข 2 หรือถนนมิตรภาพที่ตัดผ่านเขตพื้นที่เทศบาลตำบล  

โนนศิลา และมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง ทำให้โครงการดังกล่าวได้รับ

การสนับสนุนและพัฒนาระบบกู้ชีพกู้ภัย เพื่อเตรียมพร้อมให้บริการเมื่อเผชิญ

เหตุขึ้นในพื้นที่ และการให้ความช่วยเหลืออย่างถูกวิธี โดยฝ่ายงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเป็นที่ตั้งของศูนย์กู้ชีพกู้ภัย 

เป้าหมายของกระทรวงมหาดไทยคือ กำหนดให้ทุกตำบลทั่วประเทศ  

มีทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบาย

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสนองนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะการให้

บริการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุก่อนนำส่งโรงพยาบาล 

เพื่อมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนหรือผู้บาดเจ็บฉุกเฉินได้รับความช่วยเหลือ  

และสามารถเข้าถึงสถานพยาบาล หรือได้รับการส่งต่อไปยังโรงพยาบาล  

ที่มีศักยภาพสูงกว่าได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ นั่นคือ นโยบายจาก  

ส่วนกลางที่มอบให้กับหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั่วประเทศได้ดำเนินโครงการ  

 

รูปแบบความรวมมือผาน “ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลโนนศิลา” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลโนนศิลา 

คณะกรรมการชมรมฯ 
การดําเนินกิจกรรม 

“เพื่อนชวยเพื่อน” 

o ประธานชมรม 
o รองประธาน 2 คน 
o เหรัญญิก 
o เลขานุการ 
o และกรรมการจากทุกชุมชน 

o การจัดทําผาปามหากุศล 19 
ชุมชน ๆ ละ 3 ตัน 

o การออกเยี่ยมผูสูงอายุและผู
พิการที่ปวยหนักกับ อสม. 

การขับเคล่ือนงาน การตอยอดกิจกรรม 

o ทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุและผูพิการ ขอรับจาก
การสนับสนุนจากเทศบาล เชน 
มอบสุขภัณฑผูสูงอายุ ใหยืมไม
เทา ไมพยุง 4 ขา  

o เพิ่มเครือขายรวมกิจกรรม 

o ประชุมรางระเบียบชมรมฯ 
o จัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย 
o รับสมัครสมาชิกคาแรกคนละ 100 บาท 
o สวัสดิการสงเคราะหศพละ 20,000บาท จาก

สมาชิกคนละ 50 บาท 
o จัดทําผาปามหากุศลชมรมผูสูงอาย ุชุมชนละ 1 ตน 
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แต่เป้าหมายหลักที่สำคัญคือ ความปลอดภัยในชีวิตและได้รับความ

ช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีของประชาชนที่ประสบเหตุหรือสภาพรถไม่พร้อม

สัญจรต่อไปได้ ที่สนับสนุนการจัดทำโครงการของเทศบาลตำบลโนนศิลาเกิด

ขึ้นจากการวางแนวทางและต้องการเห็นความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน

ในเขตพื้นที่และรอบพื้นที่ รวมถึงประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาในเส้นทาง

ประสบเหตุให้สามารถแจ้งเหตุได้ทันการณ์  

การบริหารงานของศูนย์กู้ชีพกู้ภัยในรูปคณะทำงาน กำหนดบทบาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ และจัดตั้งศูนย์วิทยุสื่อสารเพื่อรับแจ้งเหตุทั้งทางวิทยุ

สื่อสารและโทรศัพท์ และมีการประชาสัมพันธ์เลขหมายเพื่อให้ประชาชน

สามารถแจ้งเหตุได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที ไม่เพียงแต่พนักงานเจ้าหน้าที่

และผู้บริหารของเทศบาลตำบลโนนศิลาเท่านั้นที่ได้เข้าร่วมบริหารงาน  

ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย ยังมีเครือข่ายในการแจ้งเหตุด้านสาธารณภัย เช่น อาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประธานชุมชน ตลอดจนประชาชน  

ที่พบเหตุ และร่วมเป็นเครือข่ายแจ้งเหตุ 

การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์เพื่อแจ้งเหตุไว้ตลอด

สองข้างทางของถนนมิตรภาพโดยเทศบาลตำบลโนนศิลาต้องการให้ไม่ว่าจะ

ประชาชนในเขตพื้นที่หรือรอบนอก หรือผู้สัญจรผ่านไปมา จะได้สามารถแจ้ง

เหตุได้ทันท่วงที จึงถือเป็นการให้บริการไม่จำกัดอยู่เพียงอยู่ในเขตความ  

รับผิดชอบตามเขตการปกครองเท่านั้น แต่ยังให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน

ที่ได้ประสบเหตุในบริเวณรอบนอกและไม่ได้อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ได้รับบริการ

ไปด้วย 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

การปฏิบัติงานของศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเป็นหนึ่งในหน่วยที่ให้บริการด้านการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่พบว่าในหลายชุมชนก็มีรูปแบบการให้

ความช่วยเหลือในด้านดังกล่าวที่แตกต่างกันออกไปทั้งการสนับสนุนจากหน่วย

งานภายรัฐในพื้นที่ องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ เทศบาลตำบลโนน

ศิลาได้คิดต่อยอดการจัดทำกิจกรรมของหน่วยต่าง ๆ มาร่วมจัดทำโครงการ

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (ศูนย์บริการร่วม) โดยการประสานความร่วมมือ

กับวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เพื่อฝึกอบรมยกระดับช่างชุมชนสำหรับซ่อม

ยานพาหนะและเครื่องมือทางการเกษตร พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือประจำ

ศูนย์ฯ ให้สามารถออกไปปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่สัญจรไปมาและ

ประสบปัญหากับสภาพรถของตนเองได้ หรือหากเป็นเหตุที่เกินศักยภาพของ

อาสาสมัครที่มาทำหน้าที่ประจำศูนย์ให้บริการ จะมีการประสานงานส่งต่อไป

ยังร้านซ่อมต่าง ๆ ที่มีความชำนาญและอุปกรณ์พร้อมมากกว่าให้กับ

ประชาชน หรือจัดบริการรถลากไปยังศูนย์บริการ  

หลังจากการดำเนินโครงการนับตั้งแต่จัดตั้งศูนย์กู้ชีพกู้ภัยขึ้นมาให้

บริการแก่ประชาชน ผลที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือ ประชาชน

หรือผู้บาดเจ็บฉุกเฉินได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกวิธีและทันท่วงทีสามารถ  
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เข้าถึงสถานพยาบาลและส่งต่อไปยังโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย 

ในขณะที่ประชาชนผู้ที่สัญจรไปมาและประสบเหตุรถเสีย น้ำมันหมด   

ยางระเบิด สภาพรถมีปัญหาขัดข้อง ก็ได้รับการช่วยเหลือจากศูนย์บริการ  

ร่วมที่ตั้งจุดให้บริการโดยช่างชุมชนและนักเรียนอาชีวะที่เข้าร่วมทำกิจกรรม

ให้บริการแก่ประชาชน ทำให้สามารถป้องกันเหตุบนท้องถนน  

ไม่เพียงแต่การขยายโครงการมาจัดทำศูนย์บริการร่วมเท่านั้น ยังได้

ขยายการให้บริการไปยังการซ่อมแซมเครื่องมือทางการเกษตร ด้วยการออก

หน่วยให้บริการเคลื่อนที่ในทุกชุมชนทั้ง 19 ชุมชน หรือสามารถนำเครื่องมือ

ทางการเกษตรมารับบริการที่สำนักงานเทศบาลตำบลโนนศิลาก็ได้เช่นด้วยกัน 

มีการจัดตั้ง “ศูนย์ซ่อมสร้าง” ที่มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยให้บริการ   

นับเป็นต่อยอดกันเป็นทอดๆ ไม่ได้หยุดแค่การดำเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 

หรือแนวทางใดแนวทางหนึ่งเท่านั้น แต่ยังส่งต่อ ต่อยอด และขยายผลการ

ดำเนินกิจกรรมจากโครงการให้บริการผู้บริการผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) 

และยังต่อขยายเครือข่ายความร่วมมือ เช่น ช่างชุมชน นักเรียนอาชีวศึกษา 

สถาบันการศึกษา ประชาชน เกษตรกร ได้มาร่วมทำกิจกรรมและร่วมรับ

บริการ โดยเฉพาะการสร้างความประทับใจให้กับประชาชนผู้มารับบริการ 

กระบวนการมีส่วนร่วมนับตั้งแต่เทศบาลตำบลโนนศิลา พนักงาน  

เจ้าหน้าที่ของเทศบาล วิทยาลัยอาชีพบ้านไผ่ ช่างชุมชน อาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หน่วยงานของรัฐในพื้นที่ การประสานให้เกิดระบบ

ส่งต่อ สถานบริการสาธารณสุข ร้านซ่อมในเขตพื้นที่ ซึ่งหน่วยให้บริการก็มี

ข้อมูลพร้อมที่จะส่งต่อไปยังหน่วยบริการที่มีศักยภาพและมีความพร้อมมาก

กว่า โดยไม่ทอดทิ้งให้เป็นภาระของผู้ประสบเหตุหรือมาขอรับบริการความ

ช่วยเหลือจากหน่วยให้บริการทั้งจากศูนย์กู้ชีพกู้ภัย ศูนย์บริการร่วม หรือ  

ศูนย์ซ่อมสร้าง เป็นการประสานความร่วมมือและส่งต่อไม่ให้เกิดความล่าช้า 

จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความประทับใจแก่ประชาชนที่มารับบริการตาม

ศูนย์ต่างๆ หรือแม้แต่เกษตรกรที่สามารถนำเครื่องมือมาซ่อมแซมได้เช่นกัน 

เป็นการขยายกิจกรรมและบทบาทในการดำเนินงานที่เห็นผลไปยังกิจกรรม

อื่นๆ ที่จะสามารถช่วยเหลือประชาชนในเหตุที่แตกต่างกันไป ความสำเร็จ  

จึงไม่ได้หยุดที่การเห็นผลของงานที่เกิดขึ้น แต่เป็นการยอดกิจกรรมและสร้าง

เครือข่ายทั้งผู้ เข้าร่วมทำกิจกรรมและขยายเครือข่ายผู้มาขอรับบริการ   

จึงมีลักษณะของโครงการที่สามารถเป็นต้นแบบในการต่อยอด ต่อขยาย และ

ยังคงดำเนินงานต่อเนื่อง... 

รูปแบบความร่วมมือผ่าน “โครงการให้บริการผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน   

(กู้ชีพกู้ภัย)” 

 

กูภัย) และยังตอขยายเครือขายความรวมมือ เชน ชางชุมชน นักเรียนอาชีวศึกษา สถาบันการศึกษา 
ประชาชน เกษตรกร ไดมารวมทํากิจกรรมและรวมรับบริการ โดยเฉพาะการสรางความประทับใจใหกับ
ประชาชนผูมารับบริการ 

 กระบวนการมีสวนรวมนับตั้งแตเทศบาลตําบลโนนศิลา พนักงานเจาหนาท่ีของเทศบาล 
วิทยาลัยอาชีพบานไผ ชางชุมชน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) หนวยงานของรัฐในพ้ืนท่ี 
การประสานใหเกิดระบบสงตอ สถานบริการสาธารณสุข รานซอมในเขตพ้ืนท่ี ซึ่งหนวยใหบริการก็มี
ขอมูลพรอมท่ีจะสงตอไปยังหนวยบริการท่ีมีศักยภาพและมีความพรอมมากกวา โดยไมทอดท้ิงใหเปน
ภาระของผูประสบเหตุหรือมาขอรับบริการความชวยเหลือจากหนวยใหบริการท้ังจากศูนยกูชีพกูภัย 
ศูนยบริการรวม หรือศูนยซอมสราง เปนการประสานความรวมมือและสงตอไมใหเกิดความลาชา จึง
เปนสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดความประทับใจแกประชาชนท่ีมารับบริการตามศูนยตาง ๆ หรือแมแต
เกษตรกรท่ีสามารถนําเคร่ืองมือมาซอมแซมไดเชนกัน เปนการขยายกิจกรรมและบทบาทในการ
ดําเนินงานท่ีเห็นผลไปยังกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีจะสามารถชวยเหลือประชาชนในเหตุท่ีแตกตางกันไป 
ความสําเร็จจึงไมไดหยุดท่ีการเห็นผลของงานท่ีเกิดข้ึน แตเปนการยอดกิจกรรมและสรางเครือขายท้ัง
ผูเขารวมทํากิจกรรมและขยายเครือขายผูมาขอรับบริการ จึงมีลักษณะของโครงการท่ีสามารถเปน
ตนแบบในการตอยอด ตอขยาย และยังคงดําเนินงานตอเนื่อง... 

 รูปแบบความรวมมือผาน “โครงการใหบริการผูบาดเจ็บฉุกเฉิน (กูชีพกูภัย)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการใหบริการผูบาดเจ็บฉุกเฉิน  

(กูชีพกูภัย) 

ศูนยกูชีพกูภัย 

ศูนยบริการรวม 

ศูนยซอมสราง 

 มีคณะทํางานประจําหนวย ประชุม
ปรึกษาหารือ และวางแนวทางการทํางาน
รวมกัน และกําหนดบทบาทหนาท่ีความ

 อปพร. ผูนําชุมชน ประชาชนรวมเปนเครือขาย
แจงเหตุ 

 จัดต้ังศูนยวิทยุสื่อสารและประชาสัมพันธ  
 ฐานขอมูลและระบบสงตอสถานพยาบาล 
 รวมกับวิทยาลัยอาชีพบานไผ 
 ฝกอบรมชางชุมชน 
 อาสาสมัครประจําศูนยบริการ 
 ประสานรานซอมกรณีไมสามารถซอมเองได 
 ใหบริการ ณ ท่ีทําการเทศบาลตําบลโนนศิลา 
 มีเจาหนาท่ีประจําศูนยพรอมใหบริการ 
 ซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณทางการเกษตร 
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การบริจาคที่ดินให้กับเทศบาลตำบลโนนศิลา 
เพื่อสร้างอาคารสำหรับการใช้สาธารณประโยชน์ 

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

การเป็นชุมชนขนาดเล็กที่มีสภาพพื้นที่ทำการเกษตรเสียเป็นส่วนใหญ่ 

ประกอบปัญหาความต้องการอาคารอเนกประสงค์เพื่อมาใช้ทำประโยชน์  

ทั้งการจัดประชุมและจัดทำกิจกรรมของหมู่บ้าน โดยกลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่งได้

รับฟังปัญหาและความต้องการจากเวทีประชุมหมู่บ้านตอประดู่กับเทศบาล

ตำบลโนนศิลา จึงได้นำปัญหาและความต้องการดังกล่าวมาพิจารณา  

หาแนวทางร่วมกัน และข้อค้นพบคือพื้นที่บ้านตอประดู่ไม่มีที่ดินหรือพื้นที่

สาธารณะสำหรับเป็นสถานที่ตั้งของอาคารอเนกประสงค์ได้เลย แต่ด้วย  

ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณในฐานะเทศบาลขนาดเล็กที่จัดเก็บรายได้ปีละ

ประมาณ 19 ล้านบาท และได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลประมาณ 10 ล้านบาท 

ซึ่งถือเป็นรายได้ไม่มากนักในการจะนำมาจัดซื้อหาที่ดินหรือก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์ด้วยกำลังเพียงลำพังของเทศบาลตำบลโนนศิลา ซึ่งประชาชน  

ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหารงานของเทศบาลก็ได้รับรู้ข้อจำกัดของทาง

เทศบาลเช่นกัน ที่ประชุมหมู่บ้านจึงได้มีมติที่จะระดมเงินกันจัดซื้อที่ดินให้เป็น

สถานที่ตั้งอาคารอเนกประสงค์ 

การเก็บรวบรวมเงินมาจากการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินอยู่แล้ว  

ในชุมชน เช่น การทำผ้าป่า การบูรณปฏิสังขรณ์วัดราษฎร์สามัคคี เป็นต้น 

โดยใช้เวลาในการรวบรวมเป็นเวลา 3 ปี แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการนำมาจัด

ซื้อที่ดิน ดังนั้น ที่ประชุมหมู่บ้านจึงได้ขอมติและรับบริจาคทุกครัวเรือนๆ ละ 

100 บาท หรือตามกำลังศรัทธาที่จะสามารถเข้าร่วมสมทบทุนได้ ทำให้มียอด

เงนิสะสมเปน็จำนวน 149,000 บาท เพือ่นำไปใชใ้นการจดัซือ้ทีด่นิทีเ่หมาะสม 

และสามารถจา่ยในยอดเงนิสะสมจากวธิกีารบรจิาคตา่งๆ ของชาวบา้นตอประดู ่

มกีารจดัตัง้คณะกรรมการจดัหาทีด่นิเพือ่ดำเนนิการจดัหาทีด่นิทีเ่หมาะสม 

แก่การเป็นสถานที่ตั้งอาคารอเนกประสงค์ และที่ประชุมกรรมการได้ลงมติ

เห็นชอบจัดซื้อที่ดินเนื้อที ่48 ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณถนนกลางหมู่บ้าน  

ตอประดู่ ซึ่งมีความเหมาะสมแก่การก่อสร้างและให้เป็นสถานที่อาคาร

อเนกประสงค์ให้เป็นศูนย์กลางในการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน   

ดังนั้นจึงได้ขอความอนุเคราะห์จากเจ้าของที่ดิน คือ นางบุญถม ศรีสุวอ เพื่อ

ขอให้ขายที่ในราคาที่มียอดเงินเก็บรวบรวมได้ แม้ว่าราคาที่ดินแท้จริงแล้วนั้น

สูงว่าจำนวนเงินที่สะสมร่วมกัน และเจ้าของที่ดินก็เห็นถึงการนำไปใช้

ประโยชน์เพื่อสาธารณะและให้ความสำคัญกับการทำเพื่อส่วนรวมอยู่แล้ว   

จึงตกลงขายในราคาที่คณะกรรมการจัดหาที่ดินได้ขอจากเจ้าของที่ดิน 

เมื่อได้ที่ดินแล้ว คณะกรรมการจัดหาที่ดินและประชาชนบ้านตอประดู่

ก็ ได้บริจาคที่ดินให้กับเทศบาลตำบลโนนศิลาเพื่อนำไปก่อสร้างและ  

ทำประโยชน์เป็นอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน และดำเนินการ

เปลี่ยนแปลงทะเบียน ทำเป็นสัญญาให้ที่ดิน โดยกองนิติการเป็นผู้ดำเนินให้

เทศบาลตำบลโดนศิลาเป็นผู้รับสัญญา และได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำ

เพื่อใช้ในการก่อสร้าง นอกจากนี้ในการประชุมหมู่บ้านยังคงมีการสมทบ  

เงินกันอยู่ทุกปีจากชาวบ้านตอประดู่ ยังคงเป็นวิถีปฏิบัติเพื่อเกิดการสะสมเงิน

ร่วมกันไปทำประโยชน ์และสนับสนุนกิจกรรมในอาคารอเนกประสงค์ เช่น 

ตกแต่งสถานที่จัดการประชุม การทำเวที การจัดซื้อหาเครื่องเสียง การปูพื้น

กระเบื้องพร้อมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ จนสามารถเกิดการใช้งานอาคาร

อเนกประสงค์ที่เกิดการช่วยกันระดมทุนและจัดหาที่ดินมาทำให้เกิดประโยชน์

ในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 

นอกจากนี้ ยังมีการรวบรวมสมาชิกกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่อยู่มีการ  

รวมกลุ่มทำกิจกรรมกันอยู่แล้ว ให้เข้ามาร่วมจัดเตรียม แบ่งความรับผิดชอบ

และการใช้ประโยชน์ในอาคารอเนกประสงค์ว่ามีกลุ่มใดบ้าง และใช้เพื่อ

กิจกรรมใดบ้าง ซึ่งมีการประชุมตกลงร่วมกัน และถือมติที่ประชุมหมู่บ้าน  
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เป็นเรื่องสำคัญและต้องยอมรับในกระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าวด้วยกัน และ

พื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีและสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่แล้ว ทำให้

กลุ่มที่เข้ามาจัดตั้งเป็นสถานที่ทำงาน การติดต่อประสานงาน การใช้ในการ

ประชุม และการประกอบกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ ไม่เป็นปัญหาในการ

บริหารจัดการของชาวบ้านตอประดู่ รวมไปถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องการใช้

อาคารอเนกประสงค์ก็สามารถติดประสานงานมาได้เช่นกัน 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

กระบวนการที่เป็นจุดริเริ่มเตรียมจัดหาที่ดินเพื่อทำประโยชน์เป็น

อาคารอเนกประสงค์ จากการประชุมหมู่บ้านตอประดู่ และชาวบ้านได้มีมติ

ร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการจัดหาที่ดิน และสามารถเจรจาตกลงกับเจ้าของ

ที่ดินให้คิดในราคาตามยอดเงินที่ชาวบ้านร่วมกันทำกิจกรรมและบริจาค  

เข้าสมทบทุนจัดซื้อที่ดิน และรวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ 

ที่จะตกแต่งอาคารสถานที่ของอาคารอเนกประสงค์ได้เกิดการใช้ประโยชน์ได้

อย่างเต็มศักยภาพ น้ำพักน้ำแรงและความร่วมมือจึงก่อเกิดเป็นพื้นที่ทำ

กิจกรรมร่วมกันนับตั้งแต่เริ่มต้นจนก่อเกิดการขยายผลในรูปแบบการจัด  

กิจกรรมอื่นๆ  

ภายในอาคารอเนกประสงค์จึงเต็มไปด้วยภาพเรื่องราวตั้งแต่ฐานของ

การก่อสร้าง ที่ดิน วัสดุอุปกรณ์ที่ก่อร่างและใช้ประโยชน์ภายในอาคาร และ  

ที่สำคัญคือ ผู้คนที่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในอาคารและประกอบกิจกรรมต่างๆ 

ไมว่าจะเป็น สถานที่ในการประชุม การจัดงานประเพณีต่างๆ การดำเนิน

กิจกรรมของกลุ่มอาชีพ การเป็นที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุน

สวัสดิการชุมชน (สัจจะวันละบาท) ภาพกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้บอกเล่า

เรื่องราวความสามัคคี การมีส่วนร่วม และความร่วมมือ ลงแรงเท่าที่จะมี

กำลังสนับสนุน และความผูกพันที่จะช่วยเหลือหรือเสียสละทรัพย์บางส่วน

ของตนเพื่อประโยชน์สาธารณะ การเห็นประโยชน์ร่วมกัน และยังช่วยกันดูแล

รักษาอาคารอเนกประสงค์หลังนี้ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและใช้

ประโยชน์ได้อีกหลากหลายกิจกรรม 

กระบวนการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสในกระบวนงานนับตั้งแต่  

จุดเริ่มต้นของการเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิด คิดร่วมกัน วางแผน 

และดำเนินการ พร้อมกับการเสียสละร่วมกัน การจัดทำกิจกรรมเพื่อนำเงิน

มาสนับสนุนการจัดซื้อที่ดิน แม้ว่าเงินส่วนใหญ่จะมาทั้งจากการบริจาคทั้งจาก

แต่ละครัวเรือนและจากกิจกรรมต่างๆ มูลค่าของจำนวนเงินที่บริจาคมากน้อย

แตกต่างกันไปนั้น ไม่ได้มีผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมแต่อย่างไร เพราะ  

ทุกคนให้เกียรติและศักยภาพกำลังที่พึงมีพึงจ่ายให้กับส่วนกลาง เพราะนั่นคือ

การเสียสละทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อประโยชน์สาธารณะและทำคุณประโยชน์   

ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ความรักความผูกพัน ความใกล้ชิดและมีกระบวนการ

มีส่วนร่วมระหว่างกันอยู่แล้ว การอาศัยรูปแบบการประชุม มติที่ประชุม   

การจัดตั้งคณะกรรมการ การจัดทำรายการรับ-จ่ายจากเงินบริจาคและจัดซื้อ

อุปกรณ์ต่างๆ จึงยังผลให้เห็นความโปร่งใส และกระบวนการมีส่วนร่วม  

ตลอดทั้งกระบวนงาน 

นอกเหนือชาวบ้านตอประดู่จะได้รับประโยชน์และใช้ประโยชน์ร่วมกัน

แล้ว ยังเป็นเรียนรู้และเป็นแบบอย่างให้กับหมู่บ้านอื่น หรือชุมชนนอกพื้นที่

หรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การหาวิธีการ

จัดการปัญหาและตอบสนองความต้องการที่เล็งเห็นประโยชน์ร่วมกัน ได้ก่อ

เกิดเป็นกระบวนการระดมทุนระดมกำลังระดมแรง ที่เกิดจากการระดมความ

สามัคคีมาสู่การทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายเริ่มต้นที่ประชาชน  

ได้มีมติร่วมกันต้องการให้อาคารอเนกประสงค์เกิดขึ้นจริง  

เส้นทางระหว่างการจะให้ได้มาซึ่งอาคารที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจ

ของชาวตอประดู่และเทศบาลตำบลโนนศิลานั้น ในแต่ละขั้นตอนที่ต้องติดต่อ

ประสานงานกับหลายภาคส่วน เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะสมเพียงพอต่อ
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ความต้องการร่วมกันของชาวบ้านตอประดู่ ขั้นตอนระหว่างทางเหล่านี้เป็น  

บทเรียนที่ดีในการคิดหาหนทางแก้ไขปัญหาข้อจำกัดและตอบสนองความ

ต้องการเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกัน... 

รูปแบบความร่วมมือผ่าน “การบริจาคที่ดินให้กับเทศบาลตำบล  

โนนศิลาเพื่อสร้างอาคารสำหรับการใช้สาธารณประโยชน์” 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชุมชน (ICT) 

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

เป้าหมายสำคัญของเทศบาลตำบลโนนศิลา “ภายในปี 2555 

เทศบาลตำบลโนนศิลา เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   

ก้าวทันเทคโนโลยี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

สมดุล ชุมชนเข้มแข็ง ดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง   

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” ประกอบกับช่องทางการติดต่อสื่อสาร   

การค้นคว้าข้อมูล เพื่อมาใช้ประกอบการพัฒนาและเป็นเรียนรู้ ควบคู่ไปกับ

ความทันสมัยและการเปลี่ยนแปลงของสังคม ด้วยการนำเทคโนโลยี  

สารสนเทศต่างๆ มาประกอบการบริหารงาน ซึ่งเทศบาลตำบลโนนศิลา ไม่ได้

เพียงการพัฒนาในระดับพื้นที่แก่ประชาชนเท่านั้น ยังรวมถึงเด็ก เยาวชน 

และการเพิ่มทักษะความรู้ที่ก้าวไกลและก้าวหน้าให้กับประชาชนด้วยการ  

จัดตั้ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชุมชน (ICT) ขึ้น ให้กลาย

เป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนทุกวัยในชุมชนได้มาใช้ประโยชน์ การค้นคว้าหาข้อมูล

จากแหล่งความรู้ต่างๆ ด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กลายเป็นอีก  

ช่องทางหนึ่งที่ช่วยเหลือทั้งการติดต่อสื่อสาร การแสวงหาข้อมูล การเพิ่ม

ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาตนเองจากข้อมูลต่างๆ ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น 

แต่ความจำเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงเครือข่าย และจัดหาอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมดีทีวีและเครื่องรับ

โทรทัศน์ การอาศัยอาจารย์ นักวิชาการ ผู้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาให้

ความรู้ฝึกอบรม จำเป็นจะต้องอาศัยการสนับสนุนและการจัดทำบันทึก  

ข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือขึ้น 

 

รูปแบบความรวมมือผาน “การบริจาคท่ีดินใหกับเทศบาลตําบลโนนศิลาเพ่ือสรางอาคาร 

สําหรับการใชสาธารณประโยชน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอจํากัดดานงบของทองถิ่น 

ขาดที่ดินสาธารณะในพ้ืนที ่

บานตอประดู 

กาปรระชุมหมูบานตอประดู และ

เทศบาลตําบลโนนศิลา 

ตกลงรวมกันในการหาที่ดิน 

จัดตั้งคณะกรรมการจัดหาที่ดิน 

และการหาเงินบริจาค 

จากกิจกรรมตาง ๆ 

ใชระยะเวลา 3 ป จากกิจกรรม 

เชน ทําผาปา  

บูรณะปฏิสังขรณวัด 

ที่ประชุมมีมติขอรับบริจาคจาก

ครัวเรือนละ 100 บาท หรือ

แลวแตสมกําลังทรัพย 

คณะกรรมการจัดหาที่ดินไดเจรจา

ขอซ้ือที่ดินจากเจาของเพราะทํา

เลาเหมาะและอยูกลางหมูบาน 

จากยอดเงินสะสมรวม  

149,000 บาท ไมเพียงพอตอการ

ซ้ือที่ดิน แตสามารถตกลงกับ

เจาของที่ดินซ้ือในราคานี ้

 

มอบที่ดินใหกับเทศบาลเพ่ือ

กอสรางอาคาร และเปลี่ยน

ทะเบียนเปนสัญญาใหที่ดิน และ

จัดทําแผนงานกอสรางอาคาร 

ชาวบานตอประดูยังคงทํากิจกรรม

และหาทางบริจาคเงิน เพ่ือนํามา

ซ้ือวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ือง

ไม ตกแตงอาคารสถานที ่

เม่ือเกิดอาคารอเนกประสงค : กลายเปนที่ประชุม จัดกิจกรรม กลุมอาชีพตาง ๆ เปนตั้งกองทุนของแผนดิน  

กองทุนสวัสดิการชุมชน (สัจจะวันละบาท) ฯลฯ 
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ภาคส่วนต่างๆ ที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือและ

สนับสนุนแตกต่างกันไป โดยการติดต่อประสานงานจากเทศบาลตำบล  

โนนศิลา ประกอบด้วย... 

  บริษัท ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)   

ได้ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU) 

จำนวน 15 เครื่อง แก่ เทศบาลตำบลโนนศิลา เพื่อใช้ เป็น  

เครื่องมือในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น สามารถแสวงหา  

ความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

  บรษิทั ไทยคม จำกดั (มหาชน) ไดส้ง่มอบชดุอปุกรณร์บัสญัญาณ 

ดาวเทียมดีทีวี และเครื่องรับโทรทัศน์พร้อมติดตั้งให้แก่ศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชุมชน (ICT) เพื่อลดช่อง

ว่างในการเข้าถึงแหล่งความรู้ของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อ  

ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล และเพื่อพัฒนา

ศักยภาพเด็กไทยให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของ

สังคม 

  เทศบาลตำบลโนนศิลา ได้บันทึกความร่วมมือกับ การศึกษา  

นอกโรงเรียนอำเภอโนนศิลา จัดตั้งศูนย์ กศน. ตำบลโนนศิลา 

โดยใช้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชุมชน (ICT) 

เป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์ กศน. ตำบลโนนศิลา เพื่อส่งเสริมและ

แก้ไขปัญหาการขาดโอกาสในด้านการศึกษาของประชาชน สร้าง

โอกาส และเพิ่มทางเลือกเข้าถึงการศึกษา ตลอดจนเป็นแหล่ง

เรียนรู้นอกระบบประจำชุมชน 

  ประชาชนในพื้นที่ เข้ าร่ วมเป็นคณะกรรมการจัดตั้ งศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชุมชน (ICT) และร่วมเป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชุมชน (ICT) 

กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม นับตั้งแต่ การจัดประชุมเตรียม

ความพร้อมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้า

ส่ วนราชการเทศบาล ประธานชุมชนและผู้ที่ เกี่ ยวข้อง การแต่ งตั้ ง  

คณะกรรมการประจำศูนย์ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล และประธานชุมชน การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  

ได้ทราบและใช้บริการ การเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูล   

การรับส่งข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต และการจัดฝึกอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการซ่อมแซมแก้ไขเบื้องต้น แก่เยาวชน และ

ประชาชนทั่วไป 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชุมชน (ICT) ณ 

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนศิลา และพร้อมปิดให้บริการทุกวันทั้งแก่

ประชาชนทั่วไป และเยาวชนทั้งในและนอกพื้นที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

และบริการที่ให้ความสำคัญคือ การให้บริการอินเทอร์เน็ตและการสืบค้น

ข้อมูลเพิ่มองค์ความรู้และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่สามารถหาได้อย่างรวดเร็วและ

รอบด้านขึ้น และนำไปทำประโยชน์ทั้งต่อการศึกษา การประกอบอาชีพ และ

การดำรงชีวิตของคนที่เข้ามาใช้บริการ 

กระบวนการมีส่วนร่วมแบบแบ่งปันและให้ความช่วยเหลือแต่ละด้าน 

แต่ะอุปกรณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานให้บริการของศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารชุมชน (ICT) การมาให้ความรู้และฝึกอบรม   
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ร่วมกันพัฒนาทางด้านการศึกษาให้กับเยาวชนและประชาชนของศูนย์การ

ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนศิลา (ศูนย ์กศน. 

อำเภอโนนศิลา) การเข้าร่วมมีบทบาทในกาบริหารงาน การตรวจติดตามและ

ประเมินผลงานในรูปคณะกรรมการของภาคประชาชน การสนับสนุนสถานที่

ให้เป็นทั้งที่ตั้งของศูนย์และที่ให้การศึกษาของศูนย์ กศน. นั่นคือ การทำให้

เห็นบทบาทแต่ละตัวแสดงที่เข้ามามีส่วนร่วมและให้ความช่วยเหลือกับ

เทศบาลตำบลโนนศิลาหลังจากที่ได้มีการติดต่อประสานงาน ทำความเข้าใจ

และมีเป้าหมายที่ตรงกันในการเห็นประโยชน์การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี  

สารสนเทศและการสื่อสารชุมชน (ICT) ได้ช่วยพัฒนาเยาวชนและประชาชน

ในพื้นที่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่กว้างและรวดเร็ว 

ณ บริการเดียว รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาใช้บริการ

ร่วมด้วย  

การรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ด้วยการต่อยอดที่เห็นจากการ

เข้ามาใช้บริการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชุมชน (ICT) เช่น 

การต่อยอดรายได้ในกลุ่มอาชีพ การทำการโฆษณาผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่าน  

สื่อออนไลน์ เป็นต้น แม้ว่าท้องถิ่นหลายแห่งก็มีปรากฏการจัดศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเช่นเดียวกัน หรือแม้กระทั่งในหน่วยราชการเอง 

แต่สิ่งสำคัญที่ได้รับจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโนนศิลา คือ   

การเห็นกระบวนการมีส่วนร่วมแบบแบ่งปันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันตาม

ศักยภาพและความรู้ความสามารถที่มี การได้รับการตอบรับและต่อยอด  

การเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ทั้งเยาวชนและประชาชนที่มีโอกาสไม่มาก

นักจะได้เข้าสู่กระบวนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 

การลดระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ค่าเสียโอกาสทั้งต่อการเรียนและการประกอบ

อาชีพ นั่นคือ คุณูปการหนึ่งที่เกิดขึ้นและเห็นผลอย่างชัดเจน และผลต่อมา

จากการเข้ามาใช้บริการร่วมกันจากคนหลากหลายกลุ่มคือ การปฏิสัมพันธ์ 

สอบถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือกันภายในศูนย์เทคโนโลยี  

สารสนเทศและการสื่อสารชุมชน (ICT) จึงไม่ใช่การบอกเล่าเรื่องเล่าผ่าน  

การมีศูนย์ให้บริการแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโนนศิลา

เพียงเท่านั้นแต่ประการใด... 

รูปแบบความร่วมมือผ่าน “ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารชุมชน (ICT)” 

 

รูปแบบความรวมมือผาน “ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารชุมชน (ICT)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสารชุมชน (ICT) 

บริษัท ธนาคาร

สแตนดารดชารเตอรด 

(ไทย) จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ไทยคม จํากัด 

(มหาชน) 

เทศบาลตําบล

โนนศิลา 

ประชาชน 

ในพื้นที ่

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ

เคร่ืองคอมพิวเตอร (CPU) 

จํานวน 15 เคร่ือง 

สงมอบชุดอุปกรณรับ

สัญญาณดาวเทียมดีทีวี 

และเคร่ืองรับโทรทัศน 

ทําบันทึกขอตกลงกับศูนย 

กศน.อําเภอโนนศิลา เปด

เปนศูนย กศน. ในเทศบาล 

รวมเปนคณะกรรมการศูนย 

รวมเปนคณะกรรมการตรวจ

ติดตามและประเมินผล 

ฝกอบรม 

เรียนรู 

 

ตอยอด : การศึกษา การตอยอดรายได

ในกลุมอาชีพ การทําการโฆษณา

ผลิตภัณฑชุมชนผานสื่อออนไลน 
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เทศบาลตำบลบ้านแฮด  
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

 

บทนำ 

เทศบาลตำบลบ้านแฮด เป็นเทศบาลที่มีขนาดเล็กครอบคลุมเพียง   

8 ชุมชนจากพื้นที่ 8.51 ตารางกิโลเมตร มี จำนวนประชากร 6,727 คน   

มีลักษณะเป็นชุมชนชนบทที่ยังคงความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนแบบ  

ใกล้ชิดกัน ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นผู้สูงอายุและเด็ก ด้วยเหตุนี้เอง   

ผู้บริหารของเทศบาลจึงให้ความสำคัญและคำนึงถึงหลักความมั่นคงของมนุษย์ 

สิทธิพึงมีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเป็นพื้นฐานสำคัญในการปฏิบัติงาน

เพราะเล็งเห็นว่าประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใดก็ตามสามารถก่อเกิด  

คุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่นได้ และยังส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของ

ตนเองได้เพราะประชาชนเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ควรเข้ามามีสิทธิและมีส่วนร่วม  

ในการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น  

สภาพสังคมที่ทำให้เทศบาลตำบลบ้านแฮดสามารถสร้างผลงาน  

ที่โดดเด่นในโครงการต่างๆ ได้ คือ ความสัมพันธ์ที่เข้าหากันได้อย่างง่าย   

บางชุมชนต่างเป็นเครือญาติเดียวกัน การผลักดันโครงการส่วนใหญ่จึงอาศัย

ความร่วมมือ การให้ความเคารพและการพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

เพื่อทำให้ตำบลบ้านแฮดสงบ น่าอยู่แบบพี่น้องหรือฉันท์มิตร นอกจากนี้   

ผู้บริหารได้มุ่งเน้นการบริหารงานโดยยึดหลักความโปร่งใสและส่งเสริมการมี

สว่นรว่มของประชาชน ภายใตว้สิยัทศันข์องเทศบาลทีว่า่ “บา้นแฮดเมอืงนา่อยู ่

มุง่สูเ่ศรษฐกจิพอเพยีง การศกึษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม ประเพณลีอืเลือ่ง 

ประชาชนมสีว่นรว่มทกุระดบั พรอ้มสรรพโครงสรา้งพืน้ฐาน บรหิารราชการ 

โปร่งใส” โดยอาศัยวิธีการสำคัญ 3 ประการคือ 

1) การเปิดพื้นที่สาธารณะหรือเวทีแสดงความคิดเห็นต่อแผนงาน/

โครงการที่จะดำเนินการในชุมชนท้องถิ่น อาทิ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ

การเกษตรของแต่ละชุมชนการใช้พื้นที่ของสำนักงานเทศบาลเพื่อการก่อสร้าง

สาธารณะประโยชน์ และการพัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อมจากการก่อสร้าง

รถไฟรางคู่ เป็นต้น 

2) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลด้วยช่องทางที่หลากหลาย 

เพื่อการเข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุด และมิได้เป็นเพียงการติดต่อสื่อสาร

จากเทศบาลฝ่ายเดียวเท่านั้น แต่ยังมีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดต่อ

สื่อสารกับเทศบาลได้ อาทิ การแจ้งข้อมูลข่าวสารของเทศบาลผ่านรายการ

วิทยุของเทศบาลทางวิทยุชุมชนบ้านแฮด คลื่นFM 102 MHz และการเปิด

สายโทรศัพท์ทางรายการวิทยุให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุพูดคุย ซักถาม 

และปรึกษาปัญหากับนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด ปลัดเทศบาล และ  

พนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮดได้โดยตรงเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

รวมทั้งยังมีหอกระจายข่าว เสียงตามสาย สายด่วนของเทศบาล (hotline) 

และสือ่อเิลก็ทรอนกิสค์อื เวบ็ไซตแ์ละเฟซบุค๊ของเทศบาล (www.banhad.go.th, 

Facebook/korseang) ที่มีพื้นที่ให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 
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3) การเสริมสร้างกลุ่มอาสาสมัครจิตอาสาเพื่อปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 

ร่วมกับเทศบาลเนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านแฮด ตระหนักว่า กลุ่มอาสา

สมัครเป็นคนในชุมชนท้องถิ่นที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาต่างๆ ที่เกิด

ขึ้นในชุมชนท้องถิ่น และต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง กลุ่มอาสาสมัครจึงเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน

การดำเนินงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

กระบวนการดังกล่าวเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ตำบลบ้านแฮดประสบ

ผลสำเร็จ ดังตัวอย่างในโครงการ ดังนี้ 

 
โครงการชมรมผู้สูงอายุ 

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

เนื่องจากในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านแฮดมีผู้สูงอายุจำนวน   

697 คน คิดเป็นร้อยละ 10.36 ของประชากรทั้งหมด ผู้สูงอายุส่วนใหญ่  

มีฐานะยากจน และมีภาระในการเลี้ยงดูบุตรหลานรวมทั้งยังมีสุขภาพที่ไม่

สมบูรณ์แข็งแรง ขณะที่สมาชิกในครอบครัวมักไม่ดูแลเอาใจใส่ หรือให้การ

ดูแลที่ไม่เหมาะสม ประชาชนชาวบ้านแฮดจึงเกิดแนวคิดการจัดตั้งชมรม  

ผู้สูงอายุหลังจากผ่านกระบวนการแห่งการพูดคุย ปรึกษาหารือและสอบถาม

ความคิดเห็นร่วมกันแล้ว โดยมีเทศบาลตำบลบ้านแฮด เป็นพี่เลี้ยงผู้ให้การ

สนับสนุนส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุ เริ่มก่อตั้ง

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการคือ 

 1) เพื่ อ ให้ผู้ สู งอายุ ได้มี โอกาสพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ ยน

ประสบการณ์ภายในกลุ่มสมาชิก 

 2) เพื่อให้การช่วยเหลือสงเคราะห์และจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่  

ผู้สูงอายุ ซึ่งช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามช่วงวัย 

 3) เพื่อพัฒนาสุขภาพกายให้สมบูรณ์แข็งแรง และพัฒนาสุขภาพจิต  

ที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุ 

โดยมีการจัดกิจกรรม

ต่ า ง ๆ อ า ทิ ส วั ส ดิ ก า ร

สงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุ 

รายละ 10,000 บาทและ

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ

กายและจิตของผู้สู งอายุ

หลากหลายรูปแบบ (การ

ตรวจสุขภาพประจำปี การ

ปฏิบัติธรรม ฯลฯ) เพื่อให้  

ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี กล่าวคือ   

รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและไม่ถูกทอดทิ้งจากสังคมทั้งนี้ชมรมผู้สูงอายุดำเนิน

งานภายใต้โครงสร้างของคณะกรรมการจำนวนรวม 13 คน โดยมีตัวแทนจาก

ผู้สูงอายุทุกชุมชน จำนวน 8 คน ตัวแทนจากฝ่ายบริหารของเทศบาล 

จำนวน 2 คนตัวแทนจากสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 2 คน และเจ้าหน้าที่

ของเทศบาลเป็นฝ่ายเลขานุการงบประมาณที่ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการ

ดำเนินงานของชมรมทั้งหมดระดมมาจากประชาชนด้วยวิธีการหลากหลาย  

รูปแบบคือ เงินบริจาค ดอกเบี้ยธนาคาร สมาชิกชมรมเป็นผู้สมทบรายเดือน

เดือนละ 40 บาท เงินบำรุงปีละ 20 บาท และการทอดผ้าป่าผู้สูงอายุเพื่อ

ขอรับบริจาคเงินทุนเป็นต้น 
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บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

ปัจจุบันชมรมผู้สูงอายุบ้านแฮดมีเงินทุนมากถึง 170,893.10 บาท 

และที่ผ่านมาไม่เคยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลในการบริหาร

จัดการแต่อย่างใด ปัจจุบันสมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านแฮดมีจำนวน 648 คน 

คิดเป็นร้อยละ 92.96 ของจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด จากเดิมในช่วงเริ่มต้นที่มี

เพียง 521 คนเท่านั้น และสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมบริการสุขภาพ  

ทั้งทางกายและใจให้แก่ผู้สูงอายุได้อย่างต่อเนื่อง  

ความสำเร็จจากผลงานดังกล่าวทำให้ชมรมผู้สูงอายุกลายเป็นกลุ่มคนที่

มีบทบาทและพลังสำคัญในการพัฒนาความโดดเด่นในพื้นที่อย่างชัดเจนและ

เป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุที่

ยังมีคุณค่า สร้างความภาคภูมิใจในการพึ่งพาตนเองและสร้างคุณประโยชน์ให้

กับตำบลบ้านแฮดได้เป็นอย่างดี การสร้างการมีส่วนร่วมโดยดึงเอาจุดด้อย

ด้านประชากรมาพัฒนา ส่งเสริมและต่อยอดให้กลายเป็นกลุ่มคนที่มีความ

เข้มแข็งทางด้านสุขภาพและทางการเงินได้ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุได้รับการเข้าหา 

ให้ความเคารพ และให้ความสำคัญเพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุสามารถนำทุนไป  

ต่อยอดโครงการหรือกิจกรรมสำคัญที่เกี่ยวเนื่อง เช่น โครงการทางด้าน  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะ อัตลักษณ์ท้องถิ่น วัฒนธรรม ธรรมเนียมประเพณี 

การเข้าวัด ทำกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น  

กล่าวได้ว่าการเลือกแนวทางของผู้บริหารในการมุ่งเน้นความสำคัญของ

คนที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เคยถูกมองว่าไร้คุณค่า

ได้กลายเป็นกลุ่มคนที่จะสร้างโอกาสในการพัฒนาตำบลบ้านแฮดเป็นตัวอย่าง

ที่โดดเด่นนำไปสู่การเป็นบทเรียนและแบบอย่างให้กับที่อื่นได้เข้ามาศึกษา

เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสามารถนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์

กลายเป็นองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุได้ 

โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) 

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

เป้าหมายหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ คือ การสร้างบ้านแฮดให้เป็น

เมืองน่าอยู่ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการพัฒนาการศึกษา 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีได้ขับเคลื่อนให้มีการผลักดันการดูแล  

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มผู้สูงอายุอย่างจริงจัง ด้วยการส่งเสริมและเปิด

โอกาสให้กับผู้มีจิตอาสาได้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในฐานะ

ของ “อาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ (อผส.)” เนื่องด้วยเทศบาลตำบลบ้านแฮด 

เล็งเห็นปัญหาของผู้สูงอายุในพื้นที่ว่า ส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง  

มีโรคประจำตัว 2-3 โรคต่อคน (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ   

อัมพฤกษ์ และอัมพาต) และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ที่สำคัญ  

ผู้สูงอายุมักรู้สึกเหงาเมื่ออยู่บ้านเพียงลำพัง และต้องการพบปะพูดคุยกับ

เพื่อนวัยเดียวกัน ประกอบกับเทศบาลตำบลบ้านแฮด เล็งเห็นถึงต้นทุนทาง

สังคมที่มีอยู่ในสังคมคือ คนในชุมชนต่างเป็นเครือญาติเดียวกันและลูกหลาน

มีความต้องการที่จะเข้ามาดูแลผู้สูงอายุด้วยความยินดีและสมัครใจเทศบาล

ตำบลบ้านแฮด ส่งเสริมผู้มีจิตอาสาในการเป็นอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ  

ด้วยการสนับสนุนการอบรมทางวิชาการตามหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัยให้สดใส

ด้วยมือเรา ซึ่งมีเนื้อหาในการอบรมหลากหลายด้านประกอบด้วย แนวคิด

เกีย่วกบัการสงูอายแุละการเปลีย่นแปลงดา้นรา่งกายจติใจ สงัคม, โรคทีพ่บบอ่ย 

ในผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ, การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม, 

การช่วยเหลือผู้สูงอายุเบื้องต้น, การจัดนันทนาการ, ภูมิปัญญาพื้นบ้าน,   

การดูแลผู้สูงอายุอย่างมีความสุข และบทบาทผู้ดูแลผู้สูงอายุ  

ภายหลังจากการเข้ารับการอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาสาสมัครดูแล

ผู้สูงอายุต้องทดสอบความรู้ มีการติดตามหลังจากการอบรม 3-6 เดือน   
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มีการสังเกตขณะการปฏิบัติหน้าที่ และมีการจัดเวทีถอดบทเรียนเป็นประจำ

ทุก 3-6 เดือน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการ

ดำเนินงาน ทั้งนี้คุณสมบัติของอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้นคือ สามารถ

อ่านออกเขียนได้ โดยไม่จำกัดอายุ เพศ วัย และที่สำคัญคือ มีจิตอาสา  

ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เพราะการเป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเช่นนี้มิได้รับ  

ค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น การดำเนินงานของอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุมีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอย่างเป็นทางการ และการดำเนินกิจกรรม

ทั้งหมด รวมทั้งการระดมงบประมาณอยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของกลุ่ม

อาสาสมัคร โดยกลุ่มอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุดำเนินกิจกรรมต่างๆ หลังจาก

การประชุมสมาชิกเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินงานเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว อาทิ 

  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเดือนละ 1 ครั้ง 

  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย เช่น ให้ความรู้ด้านสุขภาพสำหรับ  

ผู้สูงอายุ ให้คำตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรค และให้คำแนะนำ  

ในการดูแลตนเองการออกกำลังกาย กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต 

เช่น การละเล่นพื้นเมืองตามประเพณีอีสาน การพบปะเพื่อน  

ในวัยเดียวกัน และการปฏิบัติธรรม 

  กิจกรรมออกเยี่ยมบ้าน เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายของ

ผู้สูงอายุตามอาการเจ็บป่วย ดูแลการรับประทานยา และการให้

คำปรึกษาอื่นๆ 

นอกจากนี้ ยังมีการทำประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุเพื่อปรับปรุง

กิจกรรมให้สอดคล้องตรงความต้องการของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

จากความสำเร็จในการพัฒนาของกลุ่มเป้าหมายหลักที่เทศบาลตำบล
บ้านแฮดตั้งเป้าหมายไว้ คือ กลุ่มชมรมผู้สูงอายุได้ต่อยอดจนกระทั่งปัจจุบัน  
มีกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุบ้านแฮดประสงค์เข้ามามีส่วนร่วม จำนวนรวม
ทั้งสิ้น 56 คน คิดเป็นอัตราส่วนต่อจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่คือ 1: 11 
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมในช่วงแรกที่มีเพียง 37 คน แม้ว่าอัตราส่วนเช่นนี้ยังไม่เป็น
ไปตามมาตรฐานคือ 1:10 แต่กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุบ้านแฮดได้ตั้ง  
เป้าหมายขยายจำนวนสมาชิกตามความสมัครใจอย่างแท้จริง โดยเล็งเห็น
ว่าการทำประโยชน์จิตอาสาสาธารณะโดยไม่รับค่าตอบแทนเป็นเงินหรือ
สิ่งของนั้นก็เพื่อดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังต้องการรับความช่วยเหลือจะเป็นการ
สร้างประโยชน์ให้ชุมชนตำบลบ้านแฮดด้วยเช่นกัน ผ่านการมีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพทั้งกายและใจของผู้สูงอายุ สร้างทีมอาสาสมัครดังกล่าวเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ของชุมชนที่ต้องการปลูกฝั่งจิตสำนึกในการพัฒนา
ท้องถิ่น และพร้อมช่วยเหลือการทำงานของเทศบาลแบบไม่มีเงื่อนไขภายใต้
หลักการที่ว่าตนเป็นเจ้าของพื้นที่ในชุมชน  

การสร้างอาสาสมัครแบบมืออาชีพในชุมชนจะสร้างกลุ่มคนที่มีความรู้ 
มีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง และมีทัศนคติที่ดีในการดูแล  
ผู้สูงอายุ รวมทั้งจะสร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชนสามารถดูแลพึ่งพิงตนเองได้
โดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานสาธารณสุขส่วนกลาง นอกจากนี้ 
ความสำเร็จในกระบวนการสร้างทีมอาสาสมัครนี้ยังช่วยสร้างความเข้าใจ  
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้สูงอายุ ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจ  
ในพฤติกรรม แนวคิด การปรับทัศนคติระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุกับกลุ่มเด็กและ
เยาวชนเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัย สร้างความเคารพ รัก ผูกพันระหว่าง  
ผู้สูงอายุด้วย และยังเป็นการสร้างกลุ่มผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดีและสานต่อ
โครงการต่างๆ เพื่อชุมชนตำบลบ้านแฮดโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาล  
ในการพัฒนาชุมชน แต่ใช้พลังของกลุ่มผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อน   
ที่สำคัญมีเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลตำบลบ้านแฮด 
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แผนภาพแสดงการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของเทศบาลตำบล  

บ้านแฮดด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

เทศบาลตำบลวังผาง  
อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 

 

บทนำ 

เทศบาลตำบลวังผาง เป็นเทศบาลที่มีพื้นที่ 22.2 ตารางกิโลเมตร   

มีเขตการปกครองครอบคลุมจำนวน 10 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพด้านการเกษตร ประกอบกับพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นชนบทจึงทำให้

ประชาชนส่วนใหญ่มุ่งเน้นอาชีพเกษตรกรรมอินทรีย์ เน้นแนวทางในการ

ดำเนินชีวิตที่ยังคงสภาพการดำเนินชีวิตแบบใกล้ชิดธรรมชาติและยึดมั่นในวิถี

แบบดั้งเดิม พอกินพอใช้ ลักษณะชุมชนแบบเก่าไม่ถูกสลายกลืนไปเข้าสู่

ระบบเศรษฐกิจแบบแข่งขันผูกขาด แต่จะเน้นการให้ความช่วยเหลือ   

แลกเปลี่ยน พึ่งพาอาศัยจากแหล่งทรัพยากรในพื้นที่เป็นหลัก  

 

แผนภาพแสดงการดําเนินงานดานผูสูงอายุของเทศบาลตําบลบานแฮด 

ดวยกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
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ด้วยลักษณะเช่นนี้เอง ผู้บริหารเทศบาลตำบลวังผางจึงได้วางวิสัยทัศน์

ของเทศบาลตำบลวังผางที่ว่า “ชุมชนแห่งการศึกษา ศูนย์กลางการค้า

เกษตรอินทรีย์ วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นหลักให้กิจกรรมหรือ

โครงการที่เกิดขึ้นเน้นองค์ความรู้ ใกล้ชิดธรรมชาติและยึดหลักเศรษฐกิจแบบ

พอกินพอใช้มากกว่าที่จะใช้พาชุมชนเข้าไปสู่เศรษฐกิจแบบสมัยใหม่ที่มีการ

แข่งขันกันอย่างสูง ด้วยสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตโดยทั่วไปดังกล่าวเป็นปัจจัยที่

เอื้อและส่งผลให้หลักการการมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลวังผางประสบความ

สำเร็จทั้งโดยธรรมชาติและการกระตุ้นของเทศบาลตำบลวังผาง เพราะวิถีชีวิต

และสภาพแวดล้อมได้เชื่อมโยงให้ประชาชนพร้อมที่จะร่วมใจกันผลักดัน

โครงการที่ส่งเสริมและสร้างประโยชน์ต่ออาชีพ คุณภาพชีวิต ความเข้มแข็ง

ของชุมชนด้วยการใช้ทรัพยากรภายในชุมชน  

ดังนั้น เมื่อประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม จนเกิดเป็นความผูกพัน

ระหว่างชุมชนด้วยกันเองและระหว่างเทศบาลจนปรากฏชัดเจนว่าโครงการที่

เกิดขึ้นตอบโจทย์ปัญหาของชุมชนได้ ซึ่งการจัดทำบริการสาธารณะของ

เทศบาลจะเน้นให้กระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ

โดยการเปิดพื้นที่หลายช่องทาง และการมีส่วนร่วมดังกล่าวนี้เองจะสะท้อน  

ให้เห็นถึงความโปร่งใสในการทำงานของเทศบาลโดยปริยาย เพราะประชาชน

ได้เข้ามาร่วมรับรู ้รับทราบ ติดตาม และตรวจสอบการทำงานของเทศบาล 

กระบวนการเปิดพื้นที่เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม รวมถึงสะท้อนความโปร่งใส

ของเทศบาลตำบลวังผางจะมีการดำเนินการ ดังนี้ 

  การให้ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลวังผาง เห็นว่า การให้ข้อมูล

ข่าวสารแก่ประชาชนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม  

ในระดับต่ำที่สุด แต่มีความสำคัญมากที่สุดเพราะเป็นก้าวแรกที่

เทศบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการรับรู้

ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เทศบาลตำบลวังผาง ให้ข้อมูล  

ข่าวสารแก่ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์   

การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว งานแถลงข่าว การติดประกาศ 

และเว็บไซต์ เป็นต้น 

  การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เทศบาลตำบลวังผาง

เปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและแสดงความ  

คิดเห็น เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

โดยมีวิธีการหลากหลายรูปแบบ เช่น การสำรวจความคิดเห็น 

การจัดเวทีสาธารณะ เวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล 

และการแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

  การเกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลวังผาง เปิดโอกาสให้ประชาชน  

มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหรือร่วมเสนอแนะแนวทางในการ

ดำเนินงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าความคิดเห็น

และความต้องการของประชาชนจะได้รับการพิจารณาให้เป็นทาง

เลือกในการดำเนินงานของเทศบาล เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติ

การเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ และ

การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเสนอแนะนโยบาย เป็นต้น 

  ความร่วมมือ เทศบาลตำบลวังผางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจทุกขั้นตอนและดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องผ่าน

รูปแบบของการเป็นคณะกรรมการต่างๆ การเสริมอำนาจให้แก่

ประชาชน เทศบาลตำบลวังผาง ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ  

ด้วยตนเอง เช่น การลงประชามติ 

ด้วยเหตุนี้ จุดเริ่มต้นและกระบวนการมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบล  

วังผางสามารถค้นหาความสำเร็จได้จากโครงการ 
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โครงการจัดหาทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินในการก่อสร้าง 
โรงพยาบาลและโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ 

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

อำเภอเวียงหนองล่อง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอป่าซาง ต่อมาได้แบ่ง

พื้นที่การปกครอง ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเวียงหนองล่องและยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ

เวยีงหนองลอ่งในป ี2550 การถกูแบง่พืน้ทีส่ง่ผลใหพ้ืน้ทีอ่ำเภอเวยีงหนองลอ่ง 

มีงบประมาณน้อยในการสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จำเป็น เช่น 

โรงพยาบาลและโรงเรียนประจำอำเภอ เพราะแม้ว่าจะมีโรงพยาบาลประจำ

อำเภอป่าซางตั้งอยู่ แต่ด้วยความห่างไกลออกไปจากพื้นที่ของชุมชน  

เวียงหนองล่องถึง 30 กิโลเมตร ส่งผลประชาชนไม่สามารถเข้าถึงบริการ

สาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างสะดวก กล่าวได้ว่า คุณภาพชีวิต

ของชาวเวียงหนองล่องในการรับบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานค่อนข้างต่ำและ

ยังไม่ได้รับการพัฒนา  

ต่อมากระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง  

โรงพยาบาลประจำอำเภอเวียงหนองล่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่

ประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งการประชุมประชาคมระดับอำเภอ โดยมีเทศบาล

ตำบลวังผางเป็นผู้ริเริ่มจุดประกายความคิดในที่ประชาคมและบอกเล่าถึง

ปัญหาความเดือนร้อนซึ่งไม่สามารถที่จะชะลอการก่อสร้างได้อีกต่อไป แม้ว่า

จะมีข้อจำกัดในการก่อสร้างโรงพยาบาลและโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ จึงมี

มติให้ดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลและโรงเรียนมัธยมประจำ

อำเภออย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ดี เมื่อได้รับการอนุมัติให้มีการดำเนินการ  

ดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่คณะกรรมการดำเนินงานใช้ระยะเวลาในการสรรหา

ที่ดินที่เหมาะสมเป็นระยะเวลานานถึง 2 ปีเพราะราคาที่ดินมีราคาสูงมาก

แม้ว่าได้รับการอนุเคราะห์จากเจ้าของที่ดินในราคาที่ถูกลงเกือบกึ่งหนึ่งแล้ว

ก็ตาม  

ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้การก่อสร้างโรงพยาบาลมีความล่าช้าออกไป

และกลายเป็นปัญหาร่วมกันที่สำคัญและผลักดันให้ชาวเวียงหนองล่องรวม

พลังริเริ่มกิจกรรมระดมทุนหลากหลายรูปแบบ โดยจัดเป็นกิจกรรมระดมทุน

ที่มีสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของชุมชน กล่าวคือ ใช้ฐานทางศาสนาและ

วัฒนธรรมดึงดูดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการระดมทุนเพื่อนำเงิน  

มาก่อสร้างในที่ดินดังกล่าว จนกระทั่งสามารถซื้อที่ดินพร้อมวัสดุอุปกรณ์

ทางการแพทยแ์ละการศกึษาได ้โดยทีด่นิดงักลา่วตัง้อยูบ่รเิวณ ณ บา้นกลางทุง่ 

หมู่ที่ 9 ตำบลวังผาง มีเนื้อที่ประมาณ 61 ไร่ กิจกรรมระดมทุนที่เกิดขึ้นนี้ได้

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2552 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เช่น  

  พิธีปล่อยปลาเสริมดวงชะตาชีวิตและอุทิศส่วนกุศล ซึ่งหลังจาก

หักค่าใช้จ่ายแล้วมียอดเงินคงเหลือมากถึง 500,000 บาท และ

สามารถนำไปใช้วางมัดจำในการซื้อที่ดินได้จากนั้นจึงมีการประชุม

ร่วมกับทุกภาคส่วนอีกหลายครั้งโดยมีเทศบาลตำบลวังผางเป็น

แกนหลักในการดำเนินงานเพื่อหาเงินคงค้างมาใช้ในการโอนที่ดิน

ทั้งหมด 

  โครงการโฉนดการกุศล คือ กิจกรรมการบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อ

จัดซื้อที่ดินในราคาตารางวาละ 299 บาท 

  โครงการพิธีรุกขมูล (เข้ากรรม) โครงการจัดสร้างวัตถุมงคล และ

โครงการผ้าป่ามหากุศล 

  โครงการขอรับการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

ผลจากการร่วมมือและร่วมใจกันผลักดันให้มีการก่อสร้างโรงพยาบาล

และโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ โดยเฉพาะการเร่งการจัดหาซื้อที่ดิน ส่งผล
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ให้ชาวเวียงหนองล่องสามารถระดมทุนเพื่อจัดซื้อที่ดินได้และมีเงินคงเหลือถึง 

900,000 บาท โดยกลุ่มชาวเวียงหนองล่องนำเงินส่วนที่เหลือนี้ฝากธนาคาร

ไว้เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานของโรงพยาบาล หรือใช้ชดเชยในข้อจำกัดด้าน

งบประมาณทางการแพทย์บางประการของโรงพยาบาล  

หลังจากการก่อสร้างโรงพยาบาลแล้วเสร็จ ได้มีการจัดตั้งกองทุน

ทั้งหมด 3 กองทุนเพื่อเป็นแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนเครื่องมือเครื่อง

ใช้ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลคือ 1) กองทุนโดยพระสงฆ์ 2) กองทุนโดย

ผู้สูงอายุในพื้นที่ และ3) กองทุนสวัสดิการสัจจะออมทรัพย์วันละบาท การจัด

ซื้อที่ดินดังกล่าวไม่ได้เน้นการก่อสร้างโรงพยาบาลประจำอำเภอเวียงหนองล่อง

เพียงวัตถุประสงค์เดียว แต่สามารถแก้ไขปัญหาสำคัญในพื้นที่ทางด้าน

สาธารณะประโยชน์อื่นๆ ได้เนื่องจากได้มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน เพื่อ

สร้างประโยชน์ในระยะยาว กล่าวคือ การสร้างโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ

เวียงหนองล่อง และการสร้างพื้นที่สาธารณูปการต่างๆ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก   

ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลประจำอำเภอเวียงหนองล่องและศูนย์เด็กเล็กได้เปิดให้

บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ก็เพื่อให้การบริการสาธารณะขึ้นพื้นฐานทาง

ด้านสาธารณสุขและการศึกษาได้สร้างให้ชุมชนชาวตำบลวังผางได้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น  

สิ่งที่โดดเด่นจากโครงการดังกล่าว คือ กระบวนการมีส่วนร่วมและ

ความโปร่งใสในกระบวนงานนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการผลักดันให้ปัญหานี้

เปน็จดุรว่มทีส่ามารถระดมกำลงัทรพัย ์กำลงักาย กำลงัใจของชาวเวยีงหนองลอ่ง 

จนกระทั่งสามารถจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างประโยชน์สาธารณะได้อย่างชัดเจน 

สะท้อนให้เห็นถึงความเสียสละและการช่วยเหลือระหว่างกันเพื่อคุณประโยชน์

ส่วนรวมของพื้นที่ นอกเหนือไปจากชาวเวียงหนองล่องที่จะได้รับประโยชน์

โดยตรงจากโครงการดังกล่าวแล้วยังสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในการแก้ไข

ปัญหาข้อจำกัดทางงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ซึ่งสามารถเป็นบทเรียนให้กับ

พื้นที่อื่นหรือชุมชนอื่นให้สามารถพึ่งพาตนเองในการแก้ไขปัญหาเพราะเห็นว่า

เป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานที่ไม่สามารถรอเวลาได้แต่ต้องรีบดำเนินการเพื่อ

ชีวิตและคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยไม่ต้องเสียเวลารอหรือให้หน่วยงานอื่น

เข้ามาแก้ไขปัญหาให้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความเข้มแข็งของชุมชนที่ตระหนักถึง

ผลประโยชน์ส่วนรวมในระยะยาว 

 
โครงการ ‘จิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และเด็กบกพร่องทางสติปัญญา’  
ในเขตเทศบาลตำบลวังผาง ปี 2555 

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

ประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลวังผางประกอบไปด้วยกลุ่ม

ประชากรที่มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจและได้รับ

สวัสดิการจากภาครัฐเป็นจำนวนมาก ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1) กลุ่มผู้สูงอายุ 

2) กลุ่มผู้พิการ และ  

3) กลุ่มเด็กบกพร่องทางสติปัญญา 
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ประชาชนทั้งสามกลุ่มนี้มีสภาพปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน

ออกไป ที่สำคัญทั้งสามกลุ่มนี้ล้วนตกอยู่ในภาวะความเจ็บป่วยทั้งทางกายและ

ทางใจ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ และต้องการผู้ดูแลเอาใจใส่

อย่างใกล้ชิด หากได้รับการดูแลรักษาและคำแนะนำที่ไม่ต่อเนื่องและ  

ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยอื่นๆ ตามมาในระยะยาว อีกทั้ง  

ยังถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่การพัฒนาชุมชนได้ 

ด้วยเหตุนี้เอง เทศบาลตำบลวังผางจึงเห็นว่ากลุ่มดังกล่าวไม่ควรได้รับการถูก

มองว่าเป็นภาระแต่หากเป็นโอกาสอันนำไปสู่ประโยชน์เพื่อให้ประชาชนได้เข้า

มามีส่วนร่วมในการพัฒนาควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตได้  

ดังนั้น เทศบาลตำบลวังผางจึงได้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชนโดยใช้กลุ่มประชาชนทั้งสามกลุ่มนี้เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดจิตอาสา

สาธารณะของตำบลวังผาง ด้วยการให้กลุ่มจิตอาสาเข้าไปส่งเสริมศักยภาพ  

ในการดูแลประชากรกลุ่มนี้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องให้กับครอบครัวซึ่งเป็น  

ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชากรกลุ่มนี้มากที่สุด เพื่อให้ประชากรกลุ่มนี้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีเหมาะสมตามสภาพการณ์ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการ

ใช้บริการสถานพยาบาลด้วย  

โดยเทศบาลตำบลวังผาง ได้เริ่มกระบวนการดำเนินการเสริมสร้าง

อาสาสมัครดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็กบกพร่องทางสติปัญญา  

ทั้งรายใหม่และรายเก่า เพื่อเป็นผู้ดูแลสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย อันเป็นการ

พัฒนาระบบการ บริการการดูแลสุขภาพ (Long Term Care) และการ

บริการการดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care) โดยมีชุมชนและท้องถิ่น

เป็นฐานทั้งนี้ที่ประชุมหมู่บ้าน ประชาคมผู้สูงอายุ และแกนนำชุมชนทำการ

คัดเลือกจิตอาสาเพื่อเป็นอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน  

จากนั้นอาสาสมัครเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรพื้นฐานเพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดูแลสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง  

ถูกต้องเหมาะสม เมื่อผ่านการอบรมแล้ว อาสาสมัครทำการลงชุมชนเพื่อ

สำรวจกลุ่มเป้าหมาย คัดกรอง แบ่งกลุ่ม และให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย

ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจ

สุขภาพเบื้องต้น เช่น วัดความดัน การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และการทำ

กายภาพบำบัด ซึ่งอาสาสมัคร 1 คน รับผิดชอบการออกเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย

จำนวน 20 คน เป็นประจำทุกเดือน ประกอบกับเทศบาลตำบลวังผาง 

ทำการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอาสาสมัครเป็นประจำทุก

ไตรมาส ทั้งนี้เทศบาลตำบลวังผางจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนบุคลากรในการ

ดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมออกตรวจเยี่ยม รวมทั้งทำการติดตามประเมิน

ผลการดำเนินงานของอาสาสมัคร นอกจากนี้ทุกภาคส่วนยังเข้ามามีส่วนร่วม

ในการดำเนินงาน ดังนี้ 

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังผาง และโรงพยาบาล  

ส่งเสริมสุขภาพตำบลดงหลวง สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการให้  

ความรู้การติดตามเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย และให้คำแนะนำเทคนิค

การเยี่ยมบ้านที่ถูกต้อง รวมทั้งทำการออกเยี่ยมบ้านร่วมกับ  

อาสาสมัคร 

  โรงพยาบาลป่าซาง สนับสนุนอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ในการให้

ความรู้ และสาธิตการทำกายภาพบำบัดแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ

ขณะออกเยี่ยมบ้าน 

  สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย (ชมรมผู้สูงอายุตำบลวังผาง) ร่วม

ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในฐานะเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพบปะพูดคุย

กัน ซึ่งเป็นการคลายความเหงาให้แก่ผู้สูงอายุเมื่อต้องอยู่บ้าน

เพียงลำพัง ขณะที่ลูกหลานออกไปประกอบอาชีพ 
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  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลวังผาง สนับสนุนข้อมูล  

ผู้สูงอาย ุผู้พิการ และเด็กบกพร่องทางสติปัญญา เพื่อใช้เป็น  

ฐานข้อมูลในการดำเนินงาน 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

ความสำเร็จของโครงการนี้ ไม่ เพียงแต่จะสร้างประโยชน์ให้กับ  

กลุ่มเป้าหมายทั้งสามกลุ่มเท่านั้น แต่ความสำเร็จของโครงการพิจารณาได้จาก

การดำเนินงานของกลุ่มจิตอาสาที่ต้องการเข้ามาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครให้

กับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มเด็กบกพร่องทางสติปัญญา การเข้า

มามีส่วนร่วมดังกล่าวเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีลักษณะที่เชื่อมโยงมาจากสภาพ

สังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ที่ยึดโยงกับการพึ่งพาและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

โดยไม่ได้พิจารณาว่าทั้งสามกลุ่มเป็นภาระของชุมชนแต่พิจารณาว่าเป็นการ

ดูแลแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ก่อให้เกิดความผูกพัน ความรักและการสร้าง  

ความสุขเพื่อให้ชุมชนเกิดความสามัคคีและทำให้ชุมชนน่าอยู่ ที่สำคัญ  

โครงการนี้ได้จุดประกายให้มีการนำแนวคิดการบูรณาการองค์ความรู้

ทางด้านสมุนไพรพื้นบ้านในชุมชน และการนวดแผนไทยของกลุ่มอาชีพ  

ในพื้นที่มาใช้ในการออกเยี่ยมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายมีทาง

เลือกในการดูแลรักษาตนเองและสร้างความสะดวกสบายให้กับร่างกายและ

จิตใจให้กับกลุ่มเป้าหมายเมื่อกลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีขึ้น

แล้วจะส่งผลต่อความรู้สึกและความมีคุณค่าของตนเองว่าสามารถสร้าง

ประโยชน์ให้แก่ตำบลวังผางได้ จากความสำเร็จของโครงการดังกล่าวได้ถูกนำ

ไปต่อยอดการดำเนินงานด้วยโครงการรถพ่วงห่วงใยสุขภาพและอาสาสมัคร

ฝึกตัดผม รวมถึงบ้านรวมน้ำใจแก่ผู้สูงอายุซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกัน

ระหว่างอาสาสมัคร แกนนำชุมชน และผู้ใจบุญ จนเกิดเป็นคำขวัญที่ว่า 

“แกนนำฮ่วมคิด จิตอาสาฮ่วมสร้าง ผู้ใจบุญสุนทาน สรรสร้างบ้านใหม่ฮื้อ

คนเฒ่า” การต่อยอดด้วยการดำเนินโครงการใหม่ๆ เช่นนี้กลายเป็นการ

ขยายผลการดำเนินงานของอาสาสมัครกระทั่งเกิดเป็นเครือข่ายในการดำเนิน

งานที่ยั่งยืนต่อไป 

 
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเกษตร 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข…

การขาดการวางแผนด้านการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน ส่งผลให้ชุมชน

มีการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมและเลี้ยงชีพตามวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ ชุมชน

ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถต่อยอดหรือพัฒนาให้การเกษตรของตนเองสร้างรายได้

เลี้ยงชีพอย่างเพียงพอ ทำให้บางครอบครัวมีหนี้สินและยากจนอย่างต่อเนื่อง 

ประกอบกับประชาชนในชุมชนยังขาดแคลนองค์ความรู้อย่างเป็นระบบในเรื่อง

การทำการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยังมีพื้นที่ที่สามารถ

เข้าไปส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบยั่งยืนในระยะยาวได้ ทำให้

เทศบาลตำบลวังผางจึงเริ่มต้นวางแนวทางให้ชุมชนสามารถพัฒนาการทำการ

เกษตรของชุมชนแบบมีหลักวิชาการที่ถูกต้องและสามารถนำอาชีพดังกล่าวมา

พัฒนาส่งเสริมให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น จึงเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตร

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

โดยศูนย์การเรียนรู้ตั้งอยู่ในพื้นที่หนองปลิง หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าแมว   

บนเนื้อที่ทั้ งหมด 110 ไร่ โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากบริษัทลำพูน

การเกษตรเจ้าของที่ดิน จำนวน 102 ไร่ และเนื้อที่อีกส่วนเทศบาลตำบล  

วังผางได้จัดซื้อเพิ่มอีก จำนวน 8 ไร่ ศูนย์การเรียนรู้เปิดอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งบริการความรู้

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแบบครบวงจรให้เป็นทางเลือกของ

เกษตรกร เกษตรกรชาวบ้านวังผางสามารถศึกษาหาความรู้จากศูนย์เรียนรู้
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แห่งนี้และนำไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบเกษตรกรรมและพัฒนาระบบ

การผลิตทางการเกษตรของตน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน อันเป็น  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 

ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการของศูนย์  

ซึง่คดัเลอืกมาจากตวัแทนของแตล่ะหมูบ่า้น จำนวน 14 คน และมกีารประชมุ 

ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบ่อยครั้ง เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 

และการขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์ ทั้งนี้ทุกกลุ่ม/องค์กรสามารถเข้ามาใช้

บริการภายในศูนย์ได้ และจากการทำประชาคมหมู่บ้านได้มีการจัดสรรที่ดิน

ให้เกษตรกรครอบครัวละ 1 ไร่เพื่อทำกิน โดยคัดเลือกครอบครัวต้นแบบจาก

หมู่บ้านภายในเขตตำบลวังผาง จำนวน 10 หมู่บ้านๆ ละ 1 ครอบครัว และ

ต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนคนยากจน ณ ที่ว่าการอำเภอ / บัญช ีเกษตรกรผู้พัก

ชำระหนี้ของธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาใน

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งองค์กรพัฒนาธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม

ภายในศูนย์เรียนรู้ และเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนิน

กิจกรรมภายในศูนย์ โดยภายในศูนย์การเรียนรู้ได้วางระบบให้เกษตรกรที่เข้า

มาเรียนรู้ได้ดำเนินการฝึกหัดจากฐานการเรียนรู้มากถึง 8 ฐาน และแต่ละ

ฐานยังประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ย่อยๆ ทางด้านเกษตร การทำสวน   

การต่อยอดการสร้างรายได้จากฐานอาชีพเกษตรกรรม พร้อมทั้งมีวิทยากร 

คือ ปราชญ์ชาวบ้านและคนในชุมชนท้องถิ่นได้ผลัดเปลี่ยนมาให้ความรู้และ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยลักษณะการเรียนรู้ภายในศูนย์เป็นการบรรยาย

ประกอบการสาธิต และเรียนรู้จากสถานที่จริง ดังตัวอย่างจากฐานการเรียนรู้ 

อาทิเช่น  

  ฐานเรยีนรูก้ารทำการเกษตรผสมผสานปลอดสารพษิ ซึง่ประกอบดว้ย 

ฐานดิน น้ำ ปุ๋ยและฐานเรียนรู้การทำนา 1 ไร่ 1 แสน 

  ฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ซึ่งประกอบด้วย การทำอาหารสัตว์ใช้เอง

โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ฐานเรียนรู้วัวเชื้อและวัวนม ฐานเรียนรู้

สัตว์ปีก ฐานเรียนรู้สัตว์เศรษฐกิจเสริมรายได ้และฐานเรียนรู้  

การเลี้ยงสุกรพ่อแม่พันธุ์ (แบบหลุม) เพื่อจำหน่าย 

  ฐานเรียนรู้ด้านการขยายพันธุ์ไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งประกอบ

ด้วย ฐานการเรียนรู้พันธุกรรมพืช และฐานการปลูกพืชเพื่อใช้ใน

การปรับภูมิทัศน์และประโยชน์ใช้สอย 

  จุดเรียนรู้อาคารตลาดกลางรับซื้อผลผลิตและห้องเย็น 

  จุดเรียนรู้โรงสีข้าวชุมชน 

  จุดเรียนรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

  จุดเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน 

  จุดเรียนรู้การจัดการตลาดชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน

การเกษตร 

ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหลาย  

หน่วยงาน เช่น งบประมาณจากจังหวัดในการจัดสร้างโรงสีข้าวขนาดใหญ่และ

การจัดสร้างห้อง GMP เพื่อรองรับการแปรรูปทางการเกษตรและสร้างรายได้

ให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ การได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรม  

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมชลประทาน สำนักงานเกษตร องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำพูน กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมวิทยาศาสตร์

บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ สวทช. ภาคเหนือ ฯลฯ งบประมาณที่ได้รับได้

วางแผนเพื่อจัดทำโครงการต่างๆ ภายในศูนย์ เช่น โครงการจัดทำภาพถ่าย

ทางอากาศ/แผนผังภายในศูนย์ โครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน 4 อย่าง 
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แปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์ไม้ผล พืชสมุนไพรแบบผสมผสาน โครงการ

แปลงสาธิตพืชผัก โครงการแปลงสาธิตปลูกข้าวอินทรีย์ และโครงการสร้างรั้ว

ธรรมชาติรอบบริเวณศูนย์ นอกจากนี้ เพื่อรองรับนโยบายของจังหวัดลำพูนที่

จะพัฒนาจังหวัดลำพูนให้เป็นศูนย์เรียนรู้สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

ความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเกษตรตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงนี้มิได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อโยชน์ลำพังให้แก่เกษตรกรที่มีรายได้

ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ แต่ความสำเร็จของการศูนย์การเรียนรู้ได้ต่อยอด

ไปยังการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่างๆ เช่น โครงการสร้างการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้โครงการเลี้ยงหมูแม่พันธุ์ โครงการ

อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกและโครงการ

ก่อสร้างกำแพงรั้วพร้อมประตูลวดหนาม ทั้งนี้เพื่อสร้างให้เทศบาลตำบล  

วังผางกลายเป็นชุมชนแห่งการศึกษาทางด้านการเกษตรอินทรีย์ วิถีชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียง เพราะฉะนั้น ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลวังผางนี้จะได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียน

รู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแบบครบวงจร ทำให้เกษตรกรและ

ประชาชนทั่วไปหันมาให้ความสนใจ ศึกษาหาความรู้ และเข้าร่วมเป็น  

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการทางการเกษตรซึ่งเป็นการยกระดับความรู้  

และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของ

เกษตรกร อันช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนให้เกษตรกรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น ที่สำคัญศูนย์การเรียนรู้ยังเป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาทางด้าน

การเกษตร และยังเป็นสถานที่ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ผู้สนใจและ

หน่วยงานภายนอกพื้นที่ 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย  
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

บทนำ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควายมีพื้นที่ครอบคลุม 12 หมู่บ้าน   

ตั้งอยู่ในตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรในพื้นที่ 

9,970 คน กล่าวได้ว่าเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่ตั้งอยู่ ใกล้พื้นที่

เศรษฐกิจ ลักษณะชุมชนแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท จากสภาพพื้นที่มีส่วน  

เอื้ออำนวยให้เกิดโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ความ

เจริญและการเติบโตทางเศรษฐกิจจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การบริหาร

งานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองควายจำเป็นต้องปรับยุทธศาสตร์  

เพื่อรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตดังกล่าว อาทิเช่น ปัญหาการจัดการขยะ 

ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ ปัญหาการเจริญเติบโตแบบไร้ทิศทาง ดังนั้น   

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองควายจำเป็นต้องวางแผน

แนวคิดให้สอดรับการเปลี่ยนแปลง คือ การพัฒนาแบบยืดหยุ่นโดยใช้องค์กร

สามมิติ คือ ใช้องค์กรทางการเมือง องค์กรราชการ และองค์กรชุมชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดโครงการต่างๆ ผ่านแนวคิดการบริหารที่เรียกว่า 

4Cs เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน อันได้แก่  
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1. Creative Thinking หมายถึง การสร้างการกระตุ้นทางความคิดให้

แก่ชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนเพื่อชุมชน 

2. Commitment หมายถึง การมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหาร

จัดการและร่วมรับผิดรับชอบในโครงการร่วมกัน 

3. Connect with People หมายถึง การมีส่วนร่วมกับประชาชน  

ในพื้นที่ในการพัฒนา ส่งเสริมโครงการและกิจกรรมต่างๆ และ 

4. Continuous Improvement หมายถึง การพัฒนาและปรับปรุง

โครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควายมุ่ ง เน้นให้ เกิดการสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุด

กระบวนการ ไม่ใช่เป็นการจัดเวทีการมีส่วนร่วมครั้งเดียว เพื่อนำไปสู่การ

แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารและการจัดทำบริการสาธารณะโดยเปิดให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบ อันได้แก่ 

1) เริ่มตั้งแต่การเกิดจิตสำนึกในตนเองและถือเป็นภาระหน้าที่ของตน

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือชุมชนที่ตนเองอยู่ 

2) ร่วมคิดด้วยกันว่าอะไรที่เป็นปัญหาของชุมชน มีสาเหตุอย่างไร 

และจะจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเป้าหมายอย่างไร และควรที่จะจัดการ

กับปัญหาใดก่อนหลัง 

3) ร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน ว่าจะจัดกิจกรรมหรือโครงการอะไร

จะแบ่งงานกันอย่างไร ใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใด จะจัดหางบประมาณ

มาจากที่ใดและใครจะเป็นผู้ดูแลรักษา 

4) ร่วมดำเนินงาน ประชาชนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ

เต็มกำลังความรู้ความสามารถของตนเอง 

5) ร่วมกันติดตามประเมินผล ตลอดเวลาที่ทำงานร่วมกันประชาชนจะ

ต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรคและร่วมกันในการหาทาง

แก้ไขปัญหา เพื่อให้งานหรือภารกิจดังกล่าวสามารถสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

6) ร่วมรับผลประโยชน ์ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

ชุมชนแล้วย่อมที่จะได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งอาจไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ใน

รูปของเงิน วัตถุสิ่งของ แต่อาจเป็นความสุขสบายความพอใจในสภาพของ

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ความสำเร็จที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส

ในการทำงานในโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองควายสามารถ

อธิบายตัวอย่างผ่านโครงการ ดังนี้ 
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โครงการคลินิกช่าง 

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

การทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นตำบลหนองควายมกีารดำเนนิการจดัโครงการ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานหลายประเภท ได้แก่ อาคารพาณิชย์ สิ่งปลูกสร้าง 

เป็นต้น และเป็นที่ชัดเจนว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับที่ต้องเรียนรู้  

และทำความเข้าใจ บางโครงการเป็นเรื่องเทคนิค ความเชี่ยวชาญ เช่น   

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎหมายผังเมือง การระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2535 เป็นต้น การดำเนินโครงการดังกล่าวขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองควายต้องดำเนินการอย่างถูกต้องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ด้วยเหตุนี้ โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองควายจึงจำเป็นต้องให้ข้อมูลและความเข้าใจต่อประชาชนในเรื่อง

การช่าง การควบคุมงาน การจัดซื้อ จัดจ้าง การตรวจรับงาน ก่อนเพราะจาก

ปัญหาที่ฝ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองควายเป็นผู้พิจารณาแบบแปลน

การก่อสร้างอาคารก่อนออกใบอนุญาต แต่เมื่อมีการก่อสร้างอาคารจริง  

มีผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงและเกิดความเข้าใจผิดกับประชาชนและ

เจ้าของอาคาร รวมทั้งผู้ที่สัญจรไปมาภายในพื้นที่ การก่อสร้างอาจผิดแบบ

แปลนและระหว่างผู้รับจ้างและประชาชนในพื้นที่ เพราะโครงการประเภทนี้

เกี่ยวข้องและสร้างผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากเป็นสิ่งก่อสร้างที่

ก่อสร้างในที่ดินของประชาชนในตำบล และประชาชนต้องใช้ประโยชน์จาก

โครงการต่างๆปัญหาสำคัญนอกจากนี้ คือ เจ้าพนักงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองควายที่รับผิดชอบด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอในการ

ดูแล ตรวจรับงานและควบคุมงาน  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควายจึงใช้วิธีให้ผู้นำชุมชน ประชาคม

และประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส 

และสามารถประสานงานกับ อบต. ได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ช่างผู้ควบคุมงาน

เข้าตรวจสอบแก้ไขปัญหาได้ทันทีที่เกิดปัญหาในการก่อสร้างอาคาร โดยจัดตั้ง

เป็นจุดบริการคลินิกช่างอันประกอบด้วยส่วนโยธาและส่วนการคลังเข้ามาเป็น

หมอผู้คอยตรวจปัญหาและให้คำปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ

ให้ผู้นำชุมชน ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจการจ้าง เข้าใจเทคนิค

การควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบดูแลการก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงหรือ

เคลื่อนย้ายอาคาร รวมทั้งให้บริการคำปรึกษา แนะนำชี้แนวทางกรณีมีข้อ

สงสัยเกี่ยวกับแบบแปลนรายการและข้อกำหนดตามสัญญา เกี่ยวกับอำนาจ

หน้าที่และบทบาทกรรมการตรวจการจ้าง หากการก่อสร้าง ไม่ตรงกับแบบ

แปลนให้สามารถปรึกษาปัญหาที่ “คลินิกช่าง” หรือนายช่างผู้ควบคุมงาน  

ออกตรวจสอบและพบปะ ประชาคมหรือประชาชนในพื้นที่  

ขั้นตอนการดำเนินงานจะเริ่มจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบล  

หนองควายตรวจสอบรายการหรือโครงการที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สำหรับปีงบประมาณนั้นๆ หลังจากนั้นจะประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน

และประชาชนผู้สนใจ ในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง สาหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานภายในปีงบ

ประมาณนั้นๆ โดยใช้การประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างให้แก่ประชาชน  

ในพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง สิ่งที่โดดเด่นจากการจัดตั้งคลินิกช่าง คือ 

การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงในเรื่องที่ประชาชนไม่เคยรับทราบ

หรือเข้าใจด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานมาก่อน โดยมีเอกสาร แผ่นพับ 

แผนผังแสดงข้อมูลกำกับระยะเวลาการดำเนินงานไว้เพื่อให้ความรู้แก่

ประชาชนผู้มาขอรับคำปรึกษา  
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บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

จากการจัดตั้งคลินิกช่างได้สร้างมาตรฐานความโปร่งใสและสร้างความ

ไว้วางใจให้ชุมชนมากขึ้น การสร้างความเข้าใจอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ของกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นการวางแนวทางให้การตรวจรับการจ้างเป็น

ไปด้วยความถูกต้องรวดเร็ว เพราะคณะกรรมการตรวจการจ้าง กรรมการ  

จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง  

ขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร และความรู้ด้าน

การช่าง รวมทั้งกฎหมายตามอำนาจหน้าที่มากขึ้น เข้าใจบทบาทของการ

ทำงานฝ่ายช่างและฝายการคลังในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย   

อีกทั้งยังลดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายชุมชนกับองค์การบริหารส่วนตำบล  

หนองควาย ประชาชนมีความรู้สึกร่วมในการดำเนินการโครงการต่างๆ 

องค์การบริหารส่วนตำบล มีความสามัคคีเพิ่มขึ้น ลดความแย้งระหว่างชุมชน

กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย และช่วยให้เกิดการ

ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลได้อย่างราบรื่นมากขึ้น นอกจากนี้ 

ยังทำให้ปัญหาในการขณะดำเนินการลดลงทำให้การก่อสร้างเป็นไปตามแบบ

แปลนที่กำหนด และสามารถส่งมอบงานจ้างได้ตรงตามกำหนดเวลา  

      
โครงการจัดตั้งกองทุนจัดการขยะ 
โดยการมีส่วนร่วมในชุมชน 

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

ขยะเป็นปัญหาพื้นฐานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีภารกิจ

ต้องดำเนินการแก้ไขแต่ปัญหาขยะได้สร้างเงื่อนไขให้องค์การบริหารส่วนตำบล

หนองควายที่ไม่สามารถดำเนินการได้เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น การแก้ไขปัญหา

ขยะต้องให้คนและชุมชนที่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาได้เข้ามาร่วมกันแก้ไขให้

ประสบความสำเร็จ เพราะปัญหาขยะในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย

ปัจจุบันมีปริมาณเฉลี่ยมากกว่า 5 ตัน/วัน จากชุมชนทั้ง 12 หมู่บ้านซึ่งมี

ลักษณะสภาพกึ่งเมืองกึ่งชนบท เป็นที่แน่ชัดว่าชุมชนดังกล่าวมีประชากร  

เพิ่มขึ้นทุกปีอันเนื่องมาจากการมีหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นในพื้นที่อย่างรวดเร็ว

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา ทำให้มีปริมาณขยะจากกิจกรรมต่างๆ 

เพิ่มขึ้นจากชุมชนจนทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควายไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจ ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น คือ 

ปริมาณขยะดังกล่าวมีแนวโน้มที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย  

ไม่สามารถจัดเก็บได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ตำบลหนองควายมีปริมาณ

ขยะตกค้างในพื้นที่ ปัญหาดังกล่าวจึงกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนและต้องดำเนิน

การแก้ไขในระยะยาว 

วิธีการแก้ปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควายได้ร่วมกัน

หารือกับผู้นำชุมชน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย และ  

ผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน จนในท้ายที่สุดมีความต้องการให้มีการจัดตั้งกองทุน

จัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมในชุมชนทั้ง 12 หมู่บ้าน กำหนดให้มีระเบียบ 

กติกาและข้อตกลงกองทุนจัดการขยะในชุมชนกันเองในแต่ละชุมชน โดย  

จัดตั้งเป็นกองทุนและดำเนินการรับสมัครสมาชิกกองทุนฯ มีคณะกรรมการใน  

รูปแบบของกองทุนจัดการขยะในชุมชน เพื่อดำเนินการจัดส่งรายชื่อ  

ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควายเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล  

หนองควายจัดทำบัญชีรายชื่อหมู่บ้านที่ต้องการยืมถุงขยะในช่วงเริ่มต้น และ

แจ้งความประสงค์ให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองควายรับทราบ  

ถึงวันและเวลาในการเข้าไปจัดเก็บ ซึ่งแต่ละถุงขยะจะต้องมีการคัดแยกขยะ

เรียบร้อยแล้วจึงจะจัดเก็บให้ หากหมู่บ้านใดยังไม่ถึงเวลาในการจัดเก็บจะ

ตกลงกันว่าจะไม่นำถุงขยะมาวางไว้ในที่ที่กำหนด จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข  

ที่กำหนดไว้ในข้อตกลง หลังจากนั้น กองทุนจัดการขยะของแต่ละหมู่บ้าน

ดำเนินการจำหน่ายถุงขยะให้สมาชิกในบ้านของตนเอง เมื่อถุงขยะหมดแล้ว  

กองทุนฯ จะต้องดำเนินการสั่งซื้อถุงขยะจากบริษัทผลิตถุงเอง  
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บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

ความสำเร็จที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าได้รับการมีส่วนร่วมจากชุมชน  

เป็นอย่างสูง คือ การที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควายจะทำหน้าที่เพียง

จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขนขยะมูลฝอยตามข้อบัญญัติตำบล และให้มีการ

ติดตามและประเมินผลร่วมกันในการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะ เงินที่ได้จาก

การจำหน่ายถุงขยะแต่ละหมู่บ้านจะส่งมอบให้กับกองทุนฯ เพื่อนำไปใช้ใน

กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นสาธารณะประโยชน์ในชุมชนต่อไป เช่น การสนับสนุน

การควบคมุโรคในชมุชน การสนบัสนนุการแขง่ขนักฬีาในตำบล การสนบัสนนุ 

กิจกรรมหรืองานบุญต่างๆ ในหมู่บ้าน และดำเนินการจัดแผนการเฝ้าระวัง

ขยะสัญจรจากต่างถิ่นแอบนำเข้ามาทิ้งในพื้นที่ จนในท้ายที่สุด ไม่มีการตั้งถัง

วางขยะหน้าบ้านในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาขยะด้วยการจัดตั้ง

กองทุนขยะฯ ดังกล่าวไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะหน้าในการแก้ไขปัญหาขยะ

ตกค้างเท่านั้นแต่เป็นการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ  

อย่างยั่งยืน เพราะวิธีการนี้แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้ามา

แลกเปลี่ยนแนวคิดและร่วมกันปรึกษาหารือซึ่งวิธีการดังกล่าวสะท้อนให้เห็น

ถึงการให้ความสำคัญกับคน ชุมชนเพื่อสร้างมาตรการป้องกันหรือจัดการ

ปัญหาที่ต้นเหตุพร้อมกับใช้ประโยชน์จากขยะชุมชนให้มีราคาสูงสุดเพื่อนำ

กำไรจากกองทุนจัดการขยะที่ได้ไปใช้ในกิจการสาธารณะประโยชน์ต่างๆ   

ในชุมชน  

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควายใช้วิธีการดังกล่าวเพื่อ

สร้างการมีส่วนร่วมให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยการแบ่งความรับผิดชอบปัญหา

ขยะชุมชนให้กับทุกชุมชนอย่างเท่าเทียมเพื่อแบ่งเบาภารกิจขององค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองควายให้มีความสะดวก ง่ายต่อการเก็บขนขยะ   

ที่สำคัญชุมชนทั้ง 12 หมู่บ้านยังร่วมกันติดตามตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะ

ในพื้นที่ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควายด้วย กล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่

แห่งแรกในตำบลหนองควายที่มีการจัดตั้งกองทุนขยะฯ ทั้ง 12 หมู่บ้าน   

ผลจากการจัดตั้งกองทุนขยะฯ ดังกล่าวได้สร้างให้พื้นที่กลายเป็นชุมชน  

ปลอดถังขยะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจากขยะค้าง ปัญหาการสะสมของเชื้อโรค 

และปัญหาการคุ้ยเขี่ยของสัตว์ที่เข้ามากัดแทะขยะสาธารณะ 

 
โครงการอบรมและจัดตั้งอาสาสมัคร 
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

จากแนวคิดเริ่มต้นที่ชุมชนต้องการรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติในพื้นที่อันเนื่องมาจากสภาพสิ่งแวดล้อมถูกทำลายเพิ่มมากขึ้น 

ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองควายเป็นท้องถิ่นหนึ่งที่กำลัง

ประสบกับปัญหาดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากมีพื้นที่อยู่ใกล้เมือง

เชียงใหม่ที่นับวันมีการขยายตัวของเมืองมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ และส่ง  

ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนตำบลหนองควายโดยตรง และชุมชนเอง  

ไม่สามารถปิดกั้นการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก

อย่างรวดเร็วได ้จนในที่สุดได้มีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น  

ลดลงเรื่อยๆ  

แนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นสิ่งที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย ได้ให้ความสำคัญเป็นประเด็นแรกๆ   

ในการพัฒนา แต่แนวคิดและการดำเนินงานดังกล่าวจะขับเคลื่อนไปได้ย่อมจะ

ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชนและประชาชน

ในชุมชนเป็นสำคัญ เริ่มจากการปลุกจิตสำนึกของคนให้มีความรู้ความเข้าใจ

ว่าสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อความอยู่รอดของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต เพราะ

เชื่อมั่นว่าการมีส่วนร่วมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม  

จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  



26
4 265

ไม่ให้ถูกทำลายลงไปมากกว่านี ้ซึ่งทุกคนต้องมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อ

การทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ และกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้

หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ดังนั้น กลุ่มผู้นำชุมชนในพื้นที่องค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองควายจึงคิดวิธีการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ  

ลดลงด้วยการจัดตั้งโครงการอบรมและจัดตั้งอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นข้อแตกต่างจากหน่วยงานอื่นๆ ที่ภาครัฐ

ต้องเป็นผู้คิดโครงการและนำมาให้ประชาชนเป็นผู้ปฏิบัติ ดังนั้น องค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองควายจึงส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมและ

เป็นตัวแสดงที่เชื่อมโยงและสนับสนุนโครงการระหว่างกลุ่มผู้นำชุมชน  

ที่ต้องการให้แนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับประชาชนในพื้นที่ได้

ร่วมกันใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล วิธีการสำหรับบุคคล

ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะต้องสร้างการมีส่วนร่วมตามหลักการพัฒนา  

ที่ยั่งยืนด้วยการเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป  

ได้รับทราบถึงสภาพปัญหาและเข้าใจถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  

สิ่งแวดล้อม  

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

ความพยายามในการประชาสัมพันธ์และการร่วมกันทำงานตาม

โครงการอย่างจริงจังในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทำให้โครงการดังกล่าว

ขยายพื้นที่จนกลายเป็นการจัดทำพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีการจัดทำผลงานและ

กิจกรรม เช่น ชื่อและคุณลักษณะของต้นไม้แต่ละชนิด เพื่อให้เป็นสถานที่

ศึกษา ค้นคว้า และแหล่งเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เข้ามา

ศึกษา ประชาชนตำบลหนองควายมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม  

ในชุมชน อีกทั้งยังคอยเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ทั่วไปเกิดการยอมรับและมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  

ร่วมกัน  

นอกเหนือจากนั้น ชมรมอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและ  

สิ่งแวดล้อม ยังได้ต่อยอดการดำเนินงานไปเรื่อยๆ เห็นได้จากมีการต่อยอด

โครงการให้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันและควบคุมการบุกรุกทำลายป่า สำรวจ  

ติดป้ายแนวเขตป่าให้ชัดเจน ร่วมกันทำแนวกันไฟป่าเพื่อลดโอกาสในการเกิด

ไฟป่าลุกลาม ซ่อมแซมฝายแม้วเพื่อป้องกันปัญหาน้าท่วม เป็นต้น กิจกรรม

เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของกลุ่มผู้นำชุมชนและประชาชน  

ในพื้นที่ในการร่วมคิดและร่วมกันวางแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

ในพื้นที่ของตนเอง ทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ในการสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

และรักษาทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้ถูกทำลายมากขึ้นกว่าปัจจุบัน และ  

ที่สำคัญโครงการดังกล่าวยังสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  

สิ่งแวดล้อม โดยให้ชมรมดังกล่าวเป็นอาสาสมัครดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ในพื้นที่ตำบลหนองควาย และเป็นภาคีเครือข่ายในระดับอำเภอและจังหวัด 

 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้แก๊สชีวภาพ 
ระดับครัวเรือน 

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

จากปัญหาเกษตรกรบางรายในพื้นที่มีอาชีพเลี้ยงสุกรตามวิถีธรรมชาติ

สร้างผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง เช่น ผลกระทบด้าน

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ ความเสี่ยงต่อโรคที่อาจติดต่อสู่

คนและสัตว์เลี้ยงจากแมลงวัน แมลงหวี่ และจากการชะล้างมูลสุกรลงไปใน

แหล่งน้ำธรรมชาต ิจนทำให้กลายเป็นเหตุเดือดร้อนและรำคาญจากชุมชน  

ใกล้เคียงจึงเกิดการรวมกลุ่มเพื่อหยุดยั้งเหตุดังกล่าว ดังนั้น องค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองควาย ชุมชนหมู่บ้านไร่-กองขิง ซึ่งเป็นสถานที่เลี้ยงสุกร   

คิดเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสด้วยการจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิต  

แก๊สชีวภาพสำหรับครัวเรือนจากมูลสัตว์ เพื่อตอบโจทย์ใช้พลังงานทดแทน
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เชื้อเพลิงจากแหล่งอื่นๆ เช่น ฟืน ถ่าน ก๊าซหุงต้ม และไฟฟ้าได้ รวมทั้งส่งผล

ให้เกิดการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยการนำมูลสุกร ปัสสาวะและน้ำล้างคอก

มาหมักในบ่อลักษณะสุญญากาศซึ่งช่วยให้กลิ่นเหม็นและแมลงวันในบริเวณ

นั้นลดลง  สร้างมาตรฐานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญสร้างทักษะ

การจัดทำบ่อหมักแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนชุมชนให้ขยายกว้างขึ้น   

การดำเนินโครงการดังกล่าวมีความโดดเด่นในเรื่องการแก้ไขปัญหาเหตุ  

เดือดร้อนรำคาญที่มีสาเหตุจากการประกอบอาชีพ ใช้วิธีการเปิดเวที  

แลกเปลี่ยนปัญหาและนำมาซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการให้เกษตรกร   

ครัวเรือนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติงาน  

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

กระบวนการที่ถอดบทเรียนนี้ได้ให้ชุมชนในพื้นที่ได้ร่วมใจแก้ไขปัญหา

ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ผลสำเร็จของงานมิได้อยู่ที่ต้องการกำจัดชุมชน  

ที่เป็นต้นเหตุเดือดร้อนออกไปจากพื้นที่ หากแต่เป็นการร่วมกันนำปัญหามา

พูดคุยและช่วยกันหาให้ชุมชนยังมีอาชีพเลี้ยงสุกรต่อไปได้โดยไม่สร้างความ

เดือดร้อนให้ครัวเรือนที่อยู่ใกล้เคียง สร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนกันเอง  

ซึ่งเป็นแบบอย่างโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 

อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยสามารถใช้พลังงานจากแก๊ส

ชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนในการหุงต้มได้ นอกจากนี้ ยังลดการเกิด  

ผลกระทบจากสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดสัตว์/แมลงพาหะนำโรคต่างๆ 

และทีส่ำคญัทีส่ดุ ไดก้อ่ใหเ้กดิความสามคัคใีนชมุชน จากการรว่มกนัดำเนนิการ 

และแก้ไขปัญหาร่วมกัน และต่อยอดการเลี้ยงสุกรให้เป็นการใช้พลังงาน

ธรรมชาติจากมูลสัตว์ที่เลี้ยง ถือเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นชุมชนให้ใช้

พลังงานทดแทน เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ทำให้เกิดความ

สามัคคีระหว่างชุมชนมากกว่าสร้างความขัดแย้ง และลดผลกระทบทางด้าน

สิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน  
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 

บทนำ 

องค์การบริหารส่วนตำบลส้านเป็นองค์กรปกครองส่วนหนึ่งที่มีเขต  

การปกครองครอบคลุมทั้ง 10 หมู่บ้าน โดยมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา   

มทีีร่าบลุม่เปน็จำนวนนอ้ย ทำใหม้ทีรพัยากรปา่ไมแ้ละแมน่ำ้ไหลผา่นหลายสาย 

มทีัง้แรห่นิปนู ปา่สงวนแหง่ชาต ิตำบลสา้นมเีนือ้ทีป่ระมาณ 130 ตารางกโิลเมตร 

(81,250 ไร่) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ด้วยการทำ

ไร่ข้าวโพด ถั่วลิสง ถั่วเหลือง กระเทียม ทำสวน ลำใย มะขาม ทำให้ข้าวโพด 

ข้าว และลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของชาวตำบลส้าน  

การมเีอกลกัษณเ์ฉพาะของชมุชน และเปน็ตำบลทีม่ผีูส้งูอาย ุ(มากกวา่ 

60 ปี) ถึงร้อยละ 15 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ย  

ผู้สูงอายุในระดับประเทศที่อยู่ในระดับร้อยละ 11 ของจำนวนประชากรทั้งหมด 

และการเล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุที่มีทั้งประสบการณ์ เรื่องเล่า   

การผ่านร้อนผ่านหนาว การดำเนินชีวิตที่มีวิถีปฏิบัติเชื่อมโยงกับประเพณีและ
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วัฒนธรรมของชุมขนตำบลส้าน ภูมิปัญญาความรู้ต่างๆ ที่ผู้สูงอายุมีและ

สามารถก่อเกิดคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่นได้อย่างมหาศาล ในขณะเดียวกัน 

สิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปคือการดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ 

การดึงเอาศักยภาพและความรู้จากผู้สูงอายุ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการให้ความ

สำคัญกับผู้สูงอายุได้ภาคภูมิใจในการทำคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่น และ  

การช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพที่ดีขึ้น เป็นสังคมแห่งการพึ่งพาอาศัยและ  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นคนในวัยใด 

สภาพสังคมที่เชื่อมร้อยและสัมพันธ์กันอยู่แล้วของคนในชุมชนตำบล

ส้าน เป็นปัจจัยที่ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่าง

กันได้โดยง่าย โดยเฉพาะการเข้าหา เข้าถึง ด้วยอาศัยความเคารพและให้

ความสำคัญต่อบทบาทของกันและกันของชาวตำบลส้าน ผ่านการทำกิจกรรม

ในด้านวัฒนธรรม ความผูกพันในการดำเนินชีวิตประจำวัน เข้ามาร้อยเรียง

และผูกเข้ากับกิจกรรมที่ร่วมกันทำ ประกอบกับแผนพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนตำบลส้านที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชนด้วยทรัพยากรภายในชุมชนและเกิดการจัดการด้วย

ตนเองให้มีความยั่งยืน จึงได้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

ได้ร่วมตรวจสอบการดำเนินงาน การร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอ

ปัญหา ความต้องการ เสนอโครงการ การร่วมกันวางแนวทาง จัดกิจกรรม 

จัดทำแผนงานร่วมกัน และประชาสัมพันธ์ให้เห็นผลของการพัฒนาและ  

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเน้นความสำคัญของคนที่เป็นศูนย์กลางของ

การพัฒนา โดยเฉพาะคนที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับตำบลส้าน คู่บ้านคู่บุญมากับ

การพัฒนา การดำเนินชีวิต การเรียนรู้และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมจาก

บรรพบุรุษและเหลือตกทอดมาถึงปัจจุบัน 

สภาพพื้นที่ วิถีชีวิต และการมีผู้สูงอายุในเกณฑ์ที่สูงของตำบลส้าน 

กลับเป็นกำลังเสริมและทรัพยากรที่สำคัญต่อการนำไปพัฒนาและกำหนด

นโยบาย โครงการ กิจกรรมที่จะทำให้เกิดการพัฒนาให้กับตำบลส้านในรูป

โครงการกิจกรรมต่าง ๆ แตกต่างกันไปในแต่ละด้านยุทธศาสตร์ และเห็นผล

ที่เกิดขึ้นชัดเจน 

การดึงเอาเอกลักษณ์ และสภาพสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวชุมชนตำบลส้านมาสร้างสรรค์ให้เกิดโครงการที่เป็น

ประโยชน์ต่อชาวตำบลส้าน โดยเฉพาะ “ผู้สูงอายุ” ที่มีบทบาทสำคัญทั้งการ

เป็นตัวแสดงหลักและได้รับการดูแลใส่ใจและให้ความสำคัญทั้งองค์ความรู้ที่ม ี

ประสบการณ์ มาพัฒนาต่อยอดให้กับตำบลส้านในหลากหลายโครงการด้วย

กัน ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลส้านที่ว่า “สร้างชุมชน  

ให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ สู่ชุมชนที่น่าอยู่” นั่นคือ การให้

ความสำคัญกับการพัฒนาภายในชุมชนให้เข้มแข็งก่อนที่จะนำไปสู่การเป็น  

บทเรยีนและแบบอยา่งใหก้บัทีอ่ืน่ไดเ้ขา้มาศกึษาเรยีนรู ้แลกเปลีย่นประสบการณ ์

ด้วยการอาศัยทรัพยากรทั้งคนและสิ่งที่มีอยู่คู่กับตำบลส้านมาเป็นเวลาช้านาน

ทั้งขนมธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาจัดระบบ รวบรวม   

เรียบเรียง นำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ และถ่ายทอดให้แก่กัน 

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในตำบลส้าน ซึ่งมีบทบาทร่วมกัน  

ในหลากหลายกิจกรรมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และเป็นวิถีปฏิบัติ

อยู่แล้วของชาวตำบลส้านกับองค์การบริหารส่วนตำบลส้านและหน่วยงานของ

รัฐ โดยเฉพาะการทำกิจกรรมในช่วงวันสำคัญต่าง ๆ ตามประเพณี เข้าวัด 

ทำกิจกรรมทางศาสนา การมีเวทีประชาคม เข้าร่วมบริหารงาน รับรู้ เรียนรู้ 

แลกเปลี่ยน คิด ริเริ่ม และจัดวางแผนการพัฒนาร่วมกัน ทำให้การริเริ่ม  

จัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์และเกิดขึ้นจากปัจจัยและทรัพยากรที่มีอยู่ใน

ชุมชนอยู่แล้ว มาพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้ถ่ายทอดและดำเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง ดังที่ปรากฏตัวแบบที่ดีในโครงการ “ตำบลส้านน่าอยู่และ

สังคมอยู่ดีมีสุข” “การส่งเสริมการออกกำลังกายในวัยผู้สูงอายุตำบลส้าน” 

และ “การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์วัฒนธรรม 

ประเพณี” จนได้รับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี พ.ศ. 2555 ในด้าน “ความ
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โปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” โดยมีกระบวนงานที่เป็น

จุดเริ่มต้นของแต่ละโครงการและความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้นำไปสู่การต่อยอด... 

 
โครงการตำบลส้านน่าอยู่และสังคมอยู่ดีมีสุข 

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

เป้าหมายหลักที่ต้องการเห็นชาวชุมชนตำบลส้านเป็นสังคมที่น่าอยู่และ

อยู่ดีมีสุข โดยการมีส่วนร่วมของชาวตำบลส้านที่จะคิด ริเริ่ม และดำเนิน

กิจกรรม ในโครงการ ตำบลส้านน่าอยู่และสังคมอยู่ดีมีสุข ด้วยการจัด

ประกวดหมู่บ้าน เป็นประจำทุกปีๆ ละ 2 ครั้ง ซึ่งตัวชี้วัดที่ใช้การประกวด

หมู่บ้านเป็นการคิดริเริ่มและกำหนดโดยประชาชนและภาคีการพัฒนาใน  

พื้นที่ตำบลส้าน เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาตรวจเยี่ยมแต่ละหมู่บ้าน   

ใช้วิธีการสุ่มตรวจครัวเรือน ภาคีการพัฒนาในพื้นที่ตำบลส้าน ได้ร่วมเป็น

คณะกรรมการตรวจให้คะแนนหมู่บ้าน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

และได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในตำบลส้านทุกคน

ได้ประสานงานกับประชาชนในชุมชนของตนเอง เพื่อจัดเตรียมหมู่บ้านเข้า

ร่วมประกวด และประชาชนก็ได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมเช่นกัน 

เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละด้านการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้านที่เข้า

ร่วมประกวดในโครงการฯ แบ่งออกเป็น 3 ระดับด้วยกันและมีมิติการให้

คะแนนในแต่ระดับของการพัฒนา ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ระดับคุ้ม และระดับ

ครัวเรือน ซึ่งเกณฑ์เหล่านี้เกิดจากการคิดริเริ่มร่วมกันและกำหนดกันขึ้นมา

ของชาวตำบลส้าน องค์การบริหารส่วนตำบลส้านได้นำสิ่งเหล่านี้มาต่อยอด

การพัฒนาและปรับปรุง และเป็นกุศโลบายที่เกิดขึ้นจากความต้องการเห็น

การพัฒนาหมู่บ้านอันเกิดจากคนตำบลส้านเป็นคนสร้างสรรค์และกำหนดกัน

ขึ้นมาเอง ในแต่ละเกณฑ์เหล่านี้ มีการพิจารณาแต่ละระดับจาก... 

ระดับหมู่บ้าน ให้ความสำคัญใน 4 ด้าน ได้แก่ 

  การบริหารจัดการ พิจารณาจาก ฐานข้อมูล การประชุมหมู่บ้าน 

แผนชุมชน เป็นต้น 

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พิจารณาจาก กฎระเบียบ

หมู่บ้าน การป้องกันภัยในชุมชน เป็นต้น 

  สิ่งแวดล้อม พิจารณาจาก การจัดระเบียบในบริเวณชุมชน 

กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

  วัฒนธรรม พิจารณาจาก กลุ่มวัฒนธรรม การถ่ายทอดภูมิปัญญา

ท้องถิ่น เป็นต้น 

ระดับคุ้ม ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานทั่วไป ได้แก่ การมี

ส่วนร่วม ความสะอาด การริเริ่มสร้างสรรค์ และความสวยงาม 

ระดับครัวเรือน ให้ความสำคัญใน 4 ด้าน ได้แก่  

  เศรษฐกิจ พิจารณาจาก บัญชีครัวเรือน การปลูกผักสวนครัว 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน การประกอบอาชีพเสริม การใช้

พลังงานทดแทน เป็นต้น 

  สังคม พิจารณาจาก การลดละเลิกอบายมุข การออมทรัพย์ 

เป็นต้น 

  สิ่งแวดล้อม พิจารณาจาก การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน 

การจัดบ้าน ตกแต่งบ้าน เป็นต้น 

  สาธารณสุข พิจารณาจาก การออกกำลังกาย การตรวจสุขภาพ 

การปลอดลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น 
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เกณฑ์แต่ระดับนั้นได้แบ่งเป็นข้อคำถามที่เน้นให้เห็นความสำคัญต่อ

การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดียิ่งขึ้นและให้เกิดขึ้นในแต่ละระดับ 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

เมื่อผ่านการประกวดหมู่บ้านในแต่ละครั้งผ่านไป และการเห็นผลที่เกิด

ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในระดับต่างๆ และขยายผลไปยังหมู่บ้าน 

คุ้ม ครัวเรือนต่างๆ ได้ปรับเปลี่ยนภายในพื้นที่ของตนเองในการประกวด

แต่ละครั้ง เนื่องจากมีการประกวดปีละ 2 ครั้ง จึงเป็นการเพิ่มความถี่และ

กระตุ้นการพัฒนาและยกระดับของตนเองให้ได้เป็นที่ยอมรับและผ่านเกณฑ์

การตัวชี้วัดที่ใช้ในการให้คะแนน ผลที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและขยายต่อๆ กัน

ไปในระดับต่าง ๆ นั่นคือ หมู่บ้านมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย บ้านเรือน  

ดูสะอาดเรียบร้อย ครอบครัวมีความน่าอยู่มากขึ้น ประชาชนมีสุขภาพที่ดี   

มีความสามัคคีและเสียสละ และมีความกระตือรือร้นที่จะร่วมกันพัฒนากัน  

ต่อไป ชาวตำบลส้านได้รู้จักการพัฒนาตนเองและใช้ทรัพยากรที่มีการ

ปรับปรุงพัฒนาบ้านเรือนและชุมชนของตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องต่อเติม

ก่อสร้างให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก และการนำแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้เกิดเป็นสังคมที่น่าอยู่และอยู่ดีมีสุข

ขึ้นในตำบลส้าน 

รูปแบบความร่วมมือผ่าน “โครงการตำบลส้านน่าอยู่และสังคมอยู่ดี  

มีสุข” 

 

รูปแบบความรวมมือผาน “โครงการตําบลสานนาอยูและสังคมอยูดีมีสุข” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสงเสริมการออกกําลังกายในวัยผูสูงอายุตําบลสาน 

โครงการตําบลสานนาอยูและสังคมอยูดีมีสุข 

โครงการประกวดหมูบาน ปละ 2 ครั้ง 

 การบริหารจัดการ 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 สิ่งแวดลอม 
 วัฒนธรรม 

 

 การดําเนินงานทั่วไป ไดแก การมี
สวนรวม ความสะอาด การริเร่ิม
สรางสรรค และความสวยงาม 

 เศรษฐกิจ 
 สังคม 
 สิ่งแวดลอม 
 สาธารณสุข 

 

ตัวชี้วัดที่ใชในการประกวด  ประชาชนและภาคีการพัฒนาตําบลสานรวมกันคิดและกําหนด 

หมูบานมีความ

เปนระเบียบ

เรียบรอย 

บานเรือนดู

สะอาดเรียบรอย 

ครอบครัวมีความ

นาอยูมากขึ้น 

ประชาชน 

มีสุขภาพที่ดี 

มีความสามัคคี

และเสียสละ 

มีความ

กระตือรือรนที่จะ

รวมกันพัฒนา 
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การส่งเสริมการออกกำลังกายในวัยผู้สูงอายุตำบลส้าน 

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

สภาพสังคมผู้สูงอายุที่เกินเกณฑ์มาตรฐานของชาวตำบลส้าน ไม่ได้ถูก
ให้กลายเป็นภาระ แต่จะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์จากประชาชนกลุ่มนี้ให้มี
ส่วนร่วมต่อการพัฒนาตำบลส้าน และได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพควบคู่กัน
ไปด้วย และผู้สูงอายุเองก็ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่าสามารถเป็น
กำลังเสริมหนึ่งในการพัฒนาให้กับตำบลส้านได ้จึงทำให้เกิดการพัฒนา
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้ผู้สูงอายุได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นตัวแสดงหลัก และ  
วิธีการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
คือ การออกกำลังกาย นั่นคือการก่อเกิดกิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลัง
กายในวัยผู้สูงอายุตำบลส้าน เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของตัวแทน  
ผู้สูงอายุทั้งในระดับหมู่บ้านและตำบลที่ต้องการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับ
ผู้สูงอายุ ทั้งทางร่างกาย และจิตใจได้รับความสุขตามมาด้วย 

กระบวนการเริ่มต้นจากการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง การสนับสนุน
ด้วยงานวิจัยถึงเหตุผลของการไม่ออกกำลังกายจะส่งผลเสียอย่างไร   
โดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุและมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นกับคนใน
วัยดังกล่าวที่ถือเป็นอัตราเสี่ยงสูงกว่าวัยอื่น ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคกระดูกพรุน 
โรคเกี่ยวกับอาการปวดเมื่อย เป็นต้น การจัดเตรียมเวลา สถานที่ สิ่งอำนวย
ความสะดวก ที่จะมาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตำบลส้านได้จัดเตรียมความพร้อมของกิจกรรม ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้
เป็นคิดริเริ่มและวางแผนการทำกิจกรรมและลงมือทำกิจกรรมโดยตัวแทน  
ผู้สูงอายุ  

กระบวนงานเริ่มต้น ด้วยการจัดตั้งคณะทำงานระดับตำบล การ
ประสานแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การประชาสัมพันธ่ในรูปแบบ
ต่างๆ การจัดประชุมหารือจัดงานกีฬาผู้สูงอายุในระดับตำบล การจัดทำ

โครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน และได้รับการอนุมัติให้
ดำเนินกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุขึ้น โดยมีคณะกรรมการที่ได้
รับการประสานงานให้มาร่วมซึ่งมาจากภาคส่วนต่างๆ โดยมีการจัดทำ
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างเป็นทางการไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมการ
จัดการข่งขันกีฬา คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และออกหนังสือเชิญบุคคล  
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและเข้าร่วมกิจกรรม 

กิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายในวัยผู้สูงอายุตำบลส้าน ได้เกิด

ขึ้นเป็นประจำทุกปี คือ การจัดการแข่งขันกีฬาปีละ 4 ครั้ง หมุนเวียน  

ทุกหมู่บ้านสลับกันเป็นเจ้าภาพ มีกฎกติกาในการทำงานร่วมกัน โดยประเภท

การแข่งขันกีฬาแต่ละครั้งและแต่ละชนิดเกิดการระดมความคิดเห็นและ  

มีส่วนร่วมของตัวแทนผู้สูงอายุ และที่สำคัญคือให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย

ที่ผู้สูงอายุสามารถร่วมแข้งขันได้ เช่น การแข่งขันยิงหนังสติ๊ก การแข่งขัน

สะบ้า การแข่งขันเปตอง การรำไม้พอง และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการ

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเตรียมการในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง 

อีกทั้งยังมีการกำหนดกฎกติกาการแข่งขันที่ร่วมกันกำหนดขึ้นก่อนการแข่งขัน 

เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและการแข่งขันที่โปร่งใสและเป็นธรรม และยอมรับ

ในกฎกติการ่วมกัน 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

การร่วมและลงมาทำกิจกรรมตลอดกระบวนการร่วมกันของผู้สูงอายุ 

รวมไปถึงองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน เยาวชน ประชาชน ไม่ได้ปล่อยให้

เป็นการแข่งขันและทำกิจกรรมเพียงลำพังของผู้สูงอายุ แต่ให้เป็นตัวแสดง

หลัก และให้เกียรติเป็นผู้ริเริ่มและกำหนดประเภทกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง 

ไม่เพียงแต่ชนิดกีฬาที่ร่วมกันแข่งขันเท่านั้น แต่การเข้ามาร่วมสร้างความ

ผูกพันและความสามัคคีกับคนในช่วงวัยที่แตกต่างกัน ได้รับความสนุกสนาน

และความสุขร่วมกัน  
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นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาชีพอื่น ได้เข้ามาสนับสนุน เช่น กลุ่มสตรี  

แม่บ้าน เข้ามาทำอาหารกลางวันให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชนเข้ามาร่วมเล่น

กีฬากับผู้สูงอายุ ที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้นคือ การลด

อัตราเข้ารับการบริการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เมื่อย้อนหลังไป 

3 ปี นับตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจกรรมจากปี พ.ศ. 2553 คิดเป็นร้อยละ 33.13 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 มีผู้สูงอายุเข้ารับบริการลดลง คิดเป็นร้อยละ 25.13 

และในปี พ.ศ. 2555 มีผู้สูงอายุเข้ารับบริการด้านสาธารณสุข ลดลงเหลือ

เพียงร้อยละ 24.09 ซึ่งเป็นผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องต่อด้านสุขภาพของ  

ผู้สูงอายุหลังจากที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องปีละ 4 ครั้ง และยัง

ได้ร่วมกันพัฒนาความคิดและสมองในการจัดวางแนวทางการจัดทำกิจกรรม 

ในขณะเดียวกัน ก็มีอัตราจำนวนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกปี 

การต่อยอดในการจัดทำกิจกรรมในแต่ละครั้ง มีการปรับเปลี่ยน

หมุนเวียน นอกเหนือจากความสำเร็จทางด้านสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุ

ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมแลว้ การพฒันาในเชงิสรา้งสรรค ์คดิ รเิริม่ สรา้งกระบวนการ 

มีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขยายภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วม 

ให้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมและเป็นคณะทำงาน โดยขอความร่วมมือในการ

ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกโดยองค์การบริหารส่วนตำบลส้านได้ร่วม

รับผิดชอบดำเนินการให้ และก็ได้รับความร่วมมือทุกฝ่ายที่ตอบรับเข้าร่วมทำ

กิจกรรมในแต่ละครั้งและแต่ละปีเพิ่มขึ้นไม่เพียงแต่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม แต่ยัง

ร่วมถึงประชาชน เยาวชน และหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ได้เข้ามาให้การ

สนับสนุนและร่วมทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุ 

เมื่อผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้นแล้ว และองค์การบริหาร  

ส่วนตำบลส้านไม่เพียงแต่ให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังเฉพาะในกิจกรรมการ  

แข่งขันกีฬาในแต่ละครั้งร่วมกันเท่านั้น แต่ยังต้องการขยายพื้นที่การออก

กำลังกายไปนอกพื้นที่กิจกรรม ด้วยการมีสนามกีฬาในทุกหมู่บ้าน เพื่อให้

เป็นสถานที่ออกกำลังกาย ฝึกซ้อมก่อนการแข่งขัน ไม่เพียงแต่ผู้สูงอายุ

เท่านั้น แต่ร่วมถึงการส่งเสริมการออกกำลังกับทุกเพศทุกวัยในตำบลส้านได้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสามารถเป็นตัวแบบที่ดีในการส่งเสริมให้กับกลุ่ม  

ผู้สูงอายุในหลายพื้นที่ได้มีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น และถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียง

ลำพังในหมู่บ้าน เมื่อวัยกำลังแรงงานได้ออกไปประกอบอาชีพ และปล่อยให้

เด็กและผู้สูงอายุอยู่กันเพียงลำพัง ในหลายชุมชนได้เกิดสภาพเช่นนี้ขึ้น   

ด้วยเหตุนี้ กิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและ

จิตใจแก่ผู้สูงอายุ จากที่เกิดขึ้นกับชาวตำบลส้าน สามารถขยายผลและเป็น

แบบอย่างให้กับการเข้าไปช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนในพื้นที่อื่นได้   

แต่สิ่งสำคัญคือ กระบวนการมีส่วนร่วมและร่วมกันทำในทุกภาคส่วนอย่าง

แท้จริง 

รูปแบบความร่วมมือผ่าน “การส่งเสริมการออกกำลังกายในวัย  

ผู้สูงอายุตำบลส้าน” 

ผู้สูงอายุ 
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การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  
และการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี 

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

ความเป็นชุมชนเกษตรกรรมและพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ประกอบกับ

มีประชากรวัยสูงอายุอยู่อาศัยในตำบลส้านเป็นจำนวน ซึ่งมีความรู้ในวิถีชีวิต  

ที่อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น การสืบทอดและดำรงชีวิตกับประเพณีวัฒนธรรม

ของตำบลส้านซึ่งได้รับการถ่ายทอดต่อมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นที่ยังคง

หลงเหลือในความทรงจำและวิถีปฏิบัติในชีวิตประจำวันและในวันสำคัญต่างๆ 

ทางประเพณีและวัฒนธรรม หรือเทศกาลทางศาสนาที่จะทำให้เห็นถึง

ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของตำบลส้านที่มีเอกลักษณ์ 

ความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาทำให้วิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

ไปในสังคมที่ เน้นปัจจัยทางด้านวัตถุ ความทันสมัย ที่ส่งผลให้เกิดการ  

ปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย ไม่รีบร้อน ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงกับ

ผลผลิตที่เกิดขึ้นภายในชุมชน และพืชผักสวนครัวในแต่ละครัวเรือน ดำเนิน

ไปพร้อมกับการเข้าวัดฟังธรรม ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งตำบลส้าน  

มีวัดอยู่ด้วยกัน 8 แห่ง ใน 10 หมู่บ้าน แต่ยังไม่มีการจัดวางแนวทางการ

อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลส้าน  

ไว้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระเบียบแบบแผน จึงทำให้องค์การบริหาร  

ส่วนตำบลส้านได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น สภาวัฒนธรรมตำบลส้าน   

(จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553) ชมรมผู้สูงอายุตำบลส้าน   

จัดทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่อให้เกิดการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่กับตำบลส้าน 

กระบวนงานเริ่มต้นจากการเชิญชวนผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมต่างๆ ของตำบลส้าน ทั้งจากผู้สูงอายุ  

ในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน รวมไปถึงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ที่จะเป็น

ทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการถ่ายทอดและขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน 

โดยเฉพาะการทำให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลส้านให้กับลูกหลานและประชาชนทั่วไปได้  

เข้ามามีส่วมร่วมและต่อยอดการดำเนินโครงการ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี และวัฒนธรรมของตำบลส้านที่ได้รับ  

การถ่ายทอดและอนุรักษ์ ประกอบด้วย การเล่นดนตรีพื้นบ้านพวก จ้อย ซอ   

การตีกลองยาว การตีกลองปู่จา (เป็นการละเล่นดั้งเดิมของบ้านเวียงสา) 

การฟ้องเจิง การฟ้องล่องน่าน ประเพณีการสู่ขวัญ ประเพณีชะตาหลวง   

การตานก๋วยสลาก การสู่ขวัญควาย การสู่ขวัญข้าว ประเพณีขึ้นพระธาต ุ

การผลิตข้าวกล้องโดยใช้ครกมอง การทอผ้าลายน้ำไหล การจักสานแบบส้าน 

การแข่งเรือ ฯลฯ ผ่านกระบวนการที่จะมาปรับใช้เกิดการถ่ายทอดและ

อนุรักษ์ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลส้านได้ใช้วิธีการ...การบอกเล่า บรรยาย

ด้าวยวาจา การสาธิต การปฏิบัติจริง การให้เรียนรู้จากสื่อด้วยตนเอง การจัด

ในรูปของแหล่งเรียนรู้ และผนวกเข้ากับหลักสูตรในสถานศึกษา การใช้การ

แสดงพื้นบ้านเป็นสื่อ และการบันทึกองค์ความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

วิธีการดำเนินงานที่เริ่มต้นจากการเชิญชวนผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ในวัฒนธรรมต่างๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินกิจกรรม   

การเชิญตัวแทนส่วนราชการในพื้นที่ ร่ วมเป็นกรรมการ การแต่งตั้ ง  

คณะกรรมการเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้เกิดการดำเนินกิจกรรม เริ่มจากการจัด

ประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น จัดวางแนวทางในการทำงาน การจัดทำ

โครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลส้าน 

และจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาดำเนินกิจกรรมลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลใน  

วิธีการต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป 



28
0 281

กระบวนการเหล่านี้เพื่อให้ได้มาซึ่งการเข้าใจและรับรู้ถึงรายละเอียด 

เครื่องมือ อุปกรณ์ ขั้นตอนการจัดทำในแต่ละประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

องค์ประกอบ เอกลักษณ์เฉพาะ ที่แตกต่างกัน มาจัดทำเป็นระบบข้อมูลเพื่อ

นำไปสู่การถ่ายทอดและอนุรักษ์อย่างถูกวิธี และไม่ตกหล่นไปจากพื้นความรู้

และวิถีปฏิบัติเดิม ให้คงอยู่สู่ลูกหลานของชาวตำบลส้านสืบต่อไป 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

การผ่านกระบวนการที่หลากหลายเพื่อให้ ได้มาซึ่ งองค์ความรู้   

ความเข้าใจ การจัดลำดับ และร้องเรียงเรื่องราว วิถีปฏิบัต ิการใช้ประโยชน์ 

การดำเนินกิจกรรมในแต่ละประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

ซึ่งทำให้เกิดช่องทางที่หลากหลายในการดำเนินกิจกรรม จึงไม่ใช่เพียงองค์การ

บริหารส่วนตำบลส้านเท่านั้นที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จหรือสำเร็จไปได้   

แต่ความร่วมมือที่เกิดขึ้น ที่สำคัญคือการถ่ายทอดเรื่องราวเล่าสู่กันฟังจาก  

ผู้สูงอายูและผู้มีภูมิความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม

ต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวตำบลส้าน ได้ถ่ายทอดให้กับ  

คณะทำงานเก็บรวบรวมข้อมูล ได้บันทึกเรื่องราว และนำมาเรียงร้อยแต่ละ

ประเภทกิจกรรมเพื่อให้พร้อมนำมาถ่ายทอดและอนุรักษ์ 

กระบวนการที่กว่าจะได้มาซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี

ในแต่ละประเภทกิจกรรมที่ เกิดขึ้นสืบทอดต่อกันมาของชาวตำบลส้าน   

จึงไม่ใช่เรื่องง่ายและใช้ระยะเวลาอันสั้นกว่าที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน 

ทั้งจากการดำรงกิจกรรมอยู่จริงในช่วงเวลานั้น และการเก็บและหาหลักฐาน

อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีความ  

หลากหลาย การบันทึกข้อมูลจากเรื่องราวคำบอกเล่าและอธิบายกระบวนการ

ในแต่ละประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ จำเป็นต้อง

อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะทำงานที่ลงปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลส้าน 

เพื่อเป้าหมายให้เกิดการถ่ายทอดและอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้คู่กับชาวตำบลส้าน 

ดังผลที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมตามประเพณีต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลส้าน   

ได้เกิดการเข้าร่วมกิจกรรมและประกอบพิธีกรรมของคนรุ่นต่างๆ ที่เข้าร่วม

และทำกิจกรรมทั้งการแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของตำบลส้าน  

การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 

ได้ปรากฏผลขึ้น เช่น การถ่ายทอดดนตรีพื้นบ้านให้กับเด็กๆ ในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก การถ่ายทอดดนตรีพื้นบ้านให้กับเยาวชนตำบลส้าน ผู้สูงอายุสอน

การทำขนมพื้นบ้าน การถ่ายทอดการทำอาหารพื้นบ้าน การถ่ายทอดวิธีการ

ทำหัวกลอย การถ่ายทอดการจักสาน การปลูกพืชสมุนไพร การดูแลสุขภาพ

ด้วยวิถีไทย การนวดเพื่อสุขภาพ เรือจำลอง การถ่ายทอดการทอผ้าลาย  

น้ำไหล เป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดให้กับประชาชน 

เยาวชน เด็กน้อยในชุมชนได้เรียนรู้และทดลองปฏิบัติ และทำกิจกรรมร่วม

กับผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ได้บอกเล่าเรื่องราวและ  

ทำหน้าที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อย่างภาคภูมิใจในความเป็นคนตำบล

ส้าน และทำให้ผู้สูงอายุได้เห็นคุณค่าของตนเองว่ายังสามารถทำประโยชน์ให้

กับชาวตำบลส้านได้ ในขณะเดียวกัน องค์การบริหารส่วนตำบลส้านยังคง

สนับสนุนและเห็นความสำคัญที่จะต้องมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและ

ต่อยอด จนทำให้เกิดการรวมกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นเพื่อถ่ายทอดให้กับ

เยาวชน และมีองค์กรขับเคลื่อนอย่างชมรมผู้สูงอายุตำบลส้าน รวมถึงมีการ

มอบวุฒิบัตรให้กับผู้สูงอายุผู้มีภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ

แห่งความภาคภูมิใจแก่ผู้สูงอายุ 

ความสามัคคีและรักในความเป็นสังคมส้าน ที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประเพณี วัฒนธรรม ของตนเอง และเกิดการถ่ายทอดและอนุรักษ์ดูแลรักษา

ไว้ให้คงอยู่กับตำบลส้าน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดไปสู่  

ท้องถิ่นหรือชุมชนอื่นได้นำไปประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะกระบวนงานที่ให้ได้มาซึ่ง

การเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น

นั้นๆ ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายและการอาศัยทรัพยากรบุคคลที่จะเข้า
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ร่วมมาปฏิบัติภารกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้ให้พร้อมและถูกต้องตามวิถี

ธรรมเนียมปฏิบัติที่แท้จริงและได้รับการสืบทอดต่อๆ กันมา การเก็บรวบรวม

และร้อยเรียงข้อมูลเหล่านี้ เพื่อนำไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

ทุกภาคส่วน ดังที่เกิดขึ้นกับตำบลส้านและประสบความสำเร็จที่ทำให้เกิดการ

ต่อยอดไปยังคนรุ่นต่าง ๆ ในตำบลส้านได้รับรู้และเข้าใจ รวมถึงเข้าร่วมทำ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  

สังคมส้านที่เป็นสังคมหลอมรวมชาวตำบลส้านด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 

วัฒนธรรม ประเพณี ยังคงดำรงสืบสานและควบคู่ไปกับวิถีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น 

จากตำบลส้านสู่ต้นแบบการเรียนรู้สู่ตำบลอื่น   

รูปแบบความร่วมมือผ่าน “การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ

อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี” 

การดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม 

เชิญผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้าร่วม

เป็น คกก. 

เชิญตัวแทนส่วนราชการในพื้นที่ร่วมเป็น 

กรรมการ 

จัดประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น 

จัดวางแนวทางในการทำงาน 

จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาดำเนินกิจกรรม

ลงพื้นที่ 

กระบวนการเพื่อถ่ายทอดและอนุรักษ ์

การบอกเล่า  

บรรยายด้าวยวาจา  

การสาธิต 

การปฏิบัติจริง  

การให้เรียนรู้จากสื่อด้วยตนเอง 

การจัดในรูปของแหล่งเรียนรู้ และผนวก

เข้ากับหลักสูตรในสถานศึกษา 

การใช้การแสดงพื้นบ้านเป็นสื่อ และ  

การบันทึกองค์ความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์

อักษร 

ผลสำเร็จของการถ่ายทอดและอนุรักษ ์

เช่น 

การถ่ายทอดดนตรีพื้นบ้านให้กับเด็ก ๆ 

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

การถ่ายทอดดนตรีพื้นบ้านให้กับเยาวชน

ตำบลส้าน 

ผู้สูงอายุสอนการทำขนมและอาหาร  

พื้นบ้าน 

การดูแลสุขภาพด้วยวิถีไทย 

การถ่ายทอดการทอผ้าลายน้ำไหล 

ฯลฯ 

ตัวแสดงร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม 

อย่างมีส่วนร่วม 

ชมรมผู้สูงอายุตำบลส้าน 

สภาวัฒนธรรมตำบลส้าน 

องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน 

หน่วยงานภาครัฐ 

ประชาชนและเยาวชนตำบลส้าน 

 

ตัวแสดงหลัก 
คือ 

ผู้สูงอายุ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก  
อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 

 

บทนำ 

องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอกเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล

ขนาดเล็ก ส่วนใหญ่เป็นชุมชนชนบทพึ่งพาอาศัยกันส่วนใหญ่ ชุมชนประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักซึ่งให้ความสำคัญในการร่วมมือทำงานตาม  

แบบฉบับการลงแขกทำงานที่มีมาแต่เดิมในการสังคมต้าผามอก เพราะพื้นที่  

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้องรับผิดชอบกว้างใหญ่มีงบประมาณไม่มากที่จะ

ครอบคลุมทุกพื้นที่ การได้รับความสำเร็จในเรื่องการมีส่วนร่วมและ  

ความโปร่งใสในการดำเนินงานมาจากความไว้วางใจและสร้างความใกล้ชิด  

เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งแนวคิดนี้เป็นหัวใจหลักสำคัญ  

ในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ในชุมชน การเข้ามามีส่วนร่วมของ

ชุมชนที่จะประสบความสำเร็จได้จึงผสมผสานระหว่างความศรัทธาการทำงาน

และความไว้วางใจของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล  

ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอกจึงใช้กลยุทธ์ดังกล่าว

ด้วยการให้สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เริ่มจาก  

การเปิดให้ประชาชนเสนอปัญหาและความต้องการผ่านบุคคลที่มีความ  

ไว้ วาง ใจ เช่น ผู้ นำชุมชน สมาชิกสภา ผู้ ใหญ่บ้ าน กำนัน เป็นต้น   

ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นการเปิดพื้นที่การตรวจสอบในการดำเนินงาน

โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอกโดยปกติ 

ซึ่งประเด็นนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอกจะให้ความสำคัญ  

เป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการสร้างชื่อและความศรัทธาต่อการทำงานในพื้นที่

อย่างยั่งยืน ความโปร่งใสที่เกิดขึ้นมาจากการเน้นประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

ข้อมูลเพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้เข้าถึงข้อมูลได้มากที่สุดแม้ว่าจะมีพื้นที่  

ห่างไกลก็ตามขณะเดียวกันยัง เป็นการส่งข้อมูลสะท้อนกลับถึงการ

กระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอกด้วย เช่น การใช้

สภาข่าวชาวบ้าน เครือข่ายศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน องค์การบริหาร

ส่วนตำบลเคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรับติดต่อร้องทุกข์ 

 

โครงการบริหารราชการในตำบลภาคประชาชน 

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

ปัญหาการทำงานเรื่องข้อมูลของการบริหารงานราชการต่างๆ ภายใน

ตำบลต้าผามอกที่ไม่มีเอกภาพเพราะองค์กรในหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น 

ผู้ใหญ่บ้าน กำนันให้ข้อมูลแก่ทางประชาชนล่าช้าจากการมีพื้นที่ขนาดใหญ่ 

และไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับองค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้การแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนไม่ตรงประเด็นและเกิดปัญหาระหว่างหน่วยงานราชการ

ด้วยกันเอง  
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แต่เดิมการดำเนินลักษณะดังกล่าวเป็นเพียงการให้ข้อมูลแบบแจ้งข่าว

ทางตรงหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการสั่งการ เพื่อรับทราบซึ่งในไม่ประสบความ

สำเร็จในการได้รับความร่วมมือ ซึ่งปรับวิธีการทำงานแบบเชิงรุกเข้าถึง

ประชาชนในพื้นที่โดยตรงมากขึ้น จึงปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบใหม่จาก

เดิมที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอกเคยใช้วิธีการบริหารงานแบบเชิงรับ 

เช่น สภาข่าวชาวบ้านซึ่งเป็นการจัดรูปแบบพูดคุยกลุ่มชาวบ้านในแต่ละชุมชน

ในแต่ละเดือนโดยจัดเวลาเช้าๆ ในชุมชน เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบล  

รับเรื่องจากชาวบ้านแล้วก็จะนำมาช่วยเหลือหรือแก้ไขต่อไปหรือใช้วิธีการ

ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสร้างเครือข่ายศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประจำหมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านข้อมูลโดยตรงและรวดเร็วขึ้น

และสามารถตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ เช่น   

เครือข่ายศูนย์ข้อมูลข่าวสารบ้านใหม่พม่า เครือข่ายศูนย์ข้อมูลข่าวสารบ้านน้ำ

ริน เครือข่ายศูนย์ข้อมูลข่าวสารบ้านม่วงเจริญ  

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำหน่วยข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร  

ส่วนตำบลเคลื่อนที่อันเป็นเพิ่มช่องทางการสื่อสารสำหรับชุมชนที่ห่างไกลจาก

ตัวเมืองที่จัดองค์การบริหารส่วนตำบลไว้บนรถยนต์เคลื่อนที่ไปตามจอดรถไว้

ตามชุมชนหรือจุดต่างๆ ที่ประชาชนสะดวกและใกล้ตัวไว้ เสมือนเป็น  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาดย่อยที่บริการให้ชุมชนที่

ห่างไกลออกไป  

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

โครงการนี้ได้สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้แก่สมาชิกชุมชนได้มาก 

เพราะการแก้ไขปัญหามีความรวดเร็ว ประชาชนเห็นผลลัพธ์จึงให้ความร่วม

มือเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการมีองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนล้อรับติดต่อ  

ร้องทุกข์เป็นรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ต้องการทำงานเชิงรุก  

เพื่อให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้นโดยการเพิ่มการร้องทุกข์โดยตรงแก้

ปัญหาความล่าช้า  

วิธีการเหล่านี้ไม่ได้เป็นการสื่อสารเพียงทางเดียวอีกต่อไปแต่จะเป็นการ

สื่อสารสองทางที่สมาชิกได้มีโอกาสพูดคุย ให้ข้อมูลข่าวสารและบอกปัญหา  

ที่คับข้องใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ผู้บริหารท้องถิ่นให้ได้รับทราบ

ถึงแบบใกล้ชิด สร้างความรู้สึกและความมั่นใจถึงความใส่ใจของฝ่ายผู้นำและ  

ผู้บริหารท้องถิ่น การแสดงออกให้ประชาชนได้เห็นถึงวิธีการทำงานแบบ  

ใกล้ชิดนี้จะสร้างความไว้วางใจและความเป็นกันเองมากขึ้น ทำให้ทั้งฝ่าย  

การปกครองท้องถิ่นและฝ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับทราบปัญหาและ

ความต้องการในการจัดทำโครงการต่างๆ ไปในแนวทิศทางเดียวกัน เพื่อแก้ไข

ปัญหาให้มีความเป็นเอกภาพมากขึ้น และลดความขัดแย้งของทั้งสองฝ่าย  

ที่ไม่สอดคล้องกัน แนวคิดเชิงรุกนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการ  

ปรับตัว ปรับวิธีคิด และการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เข้าถึงปัญหา  

เชิงลึก การเข้าถึงข้อมูลในลักษณะเช่นนี้จะได้รับข้อมูลที่น่าสนใจมากกว่า  

แบบเดิม กล่าวคือ ประชาชนจะไม่รับทราบว่าตนเองมีความสำคัญในฐานะ

ส่วนหนึ่งของชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาตำบล  

ดังนั้น การให้ข้อมูลเชิงลึกด้วยการทำงานแบบประชิดตัวเชิงรุกเป็น  

วิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอกคิดว่าจะสามารถแสดงให้เห็นถึง

ความห่วงใย ความสนใจถึงความต้องการของชุมชนมากกว่าแบบเดิม รวมทั้ง

ยังเป็นการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน ตำบลให้เป็นเอกภาพเพื่อ

ให้การทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอกมีความคล่องตัวในการ

แก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี เพราะได้มีการร่วมคิด ร่วมรับรู้มาก่อน 

ประชาชนในตำบลต้าผามอกจึงให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลอย่างเต็มที่เพื่อให้

เกิดการพัฒนาตำบลให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
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โครงการปิดต่อมน้ำตาสั่งลายาเสพติด 

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

ปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งของสังคม  

ต้าผามอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่ห่างไกลจากการเข้าถึงของข้อมูล  

ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบล ในอดีตองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก

เคยประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาแล้วอันเนื่องมาจาก

การกระบวนการแก้ไขปัญหาโดยลำพัง ไม่และเป็นการสั่งการให้สมาชิก  

ในชุมชนแก้ไขปัญหาจึงไม่ได้รับความร่วมมือเพราะไม่มีการสร้างความรู้สึกว่า

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่จะทำลายสมาชิกในชุมชนและมีผลกระทบต่อ

ภาพรวมของสังคม นอกจากนี้ ยังขาดการประสานงานจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการผลักดันกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง  

ในยาเสพติดชองชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติด  

ในชุมชนอยู่ในระดับที่ต้องเข้าไปดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอกจึงได้นำวิธีการในลักษณะ

ระบบกลุ่มหรือระบบสังคมชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งการปฏิบัติ

การในรูปแบบดังกล่าวจะมีการแบ่งกลุ่มครัวเรือน มีหัวหน้ากลุ่มครัวเรือน

กลุ่มละประมาณ 10 ครัวเรือนให้เข้ามาเป็นกลุ่มหลักในการแก้ไขปัญหา และ

จัดแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มเฝ้าระวัง สอดส่อง ให้ข้อมูล รายงาน  

ผลการติดตามปัญหายาเสพติดในกลุ่มด้วยกันเอง  

ทั้งนี้ แต่ละกลุ่มจะกำหนดให้มีวิทยากรที่คอยให้ความช่วยเหลือ 

แนะนำ ให้คำปรึกษาถึงวิธีการทำงาน โดยเป้าหมายของแต่ละกลุ่มจะต้อง

ปฏิบัติงานให้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นมาจากชาวบ้าน 

ข้าราชการ และผู้นำชุมชน การปฏิบัติงานตรวจตราและสอดส่องสมาชิกด้วย

กันเองนี้เป็นการเฝ้าระวังพฤติกรรมและปรับพฤติกรรมของสมาชิกให้ห่างจาก

ยาเสพติด หากสมาชิกของกลุ่มใดที่ยังคงมีจดหมายร้องเรียน บัตรสนเท่ห์ 

หรือถูกแจ้งจากสายตำรวจว่ามีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะทำให้กลุ่มนั้น  

ไม่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ  

ดังนั้น การใช้ระบบสังคมเพื่อแก้ไขปัญหานี้เป็นแนวคิดดั้งเดิมในการ

แก้ไขปัญหาของชุมชนก่อนที่รอให้คนอื่นเข้ามาแก้ไขปัญหาแทนให้ ซึ่งในกลุ่ม

จะต้องหาทางแก้ไขปัญหากับสมาชิกผู้นั้นเท่าที่จะดำเนินการได้ ด้วยการ

กดดัน แนะนำ ช่วยเหลือของสมาชิกผู้นั้นจนกว่าจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับ  

ยาเสพติดอีกและที่สำคัญจะต้องมีการพิสูจน์หลักฐานโดยการตรวจทาง

วิทยาศาสตร์ไปพร้อมกับการสอดส่องพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง หากแต่ละกลุ่ม

ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแล้วจะได้รับมอบสติกเกอร์ให้สมาชิก  

ทุกคนในกลุ่มนำไปติดไว้ที่หน้าบ้านหรือคณะกรรมการจะมอบธงขาวให้ชักขึ้น

หน้าบ้านของสมาชิกไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายรับประกันมาตรฐานและสร้าง

ความเชื่อมั่นว่าบ้านนี้ปราศจากการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างสิ้นเชิง   

ซึ่งเป็นการประกาศชัยชนะในการทำงานและความมุ่งมั่นในการขจัดปัญหา

สำคัญของชุมชน  

อย่างไรก็ตาม หากค้นพบและตรวจจับได้ในภายหน้าว่าบ้านหลังใดของ

สมาชิกในแต่ละกลุ่มยังคงวนเวียนหรือกลับเข้าไปสู่วงจรความเกี่ยวข้องกับ  

ยาเสพติดอีกครั้ง บ้านหรือสมาชิกของผู้นั้นจะถูกยึดสติ๊กเกอร์และธงขาวคืน 

ซึ่งเป็นการย้ำให้เห็นถึงความพ่ายแพ้ต่อปัญหายาเสพติดพร้อมกับการสร้าง

ความเสื่อมเสียต่อวงศ์ตระกูล ด้วยเหตุนี้ แต่ละกลุ่มจึงต้องเฝ้าระวังสมาชิก

ด้วยกันเองมิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  

ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ หากกลุ่มสมาชิกใดผ่านการรับรองแล้ว  

จะมีการประกาศเกียรติคุณผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเพื่อเป็นการ

ยกย่อง ชื่นชม อีกทั้งยังเป็นวิธีการกดดันทางอ้อมให้กลุ่มต่างๆ ที่ยังไม่ผ่าน

การรับรองต้องเร่งหาวิธีการต่างๆ เพื่อที่จะได้เป็นกลุ่มที่ผ่านการรับรองด้วย 
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อย่างไรก็ดี หากกลุ่มใดหรือสมาชิกในแต่ละกลุ่มต้องการขอความช่วยเหลือ  

ในการเข้ารับการบำบัดยาเสพติดก็จะมีการประสานงานส่งตัวสมาชิกเข้ารับ

การรักษา หรือหากต้องการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ เชี่ยวชาญในการป้องกัน  

ยาเสพติดเข้ามาให้ความรู้ก็สามารถแจ้งเรื่องและขอข้อมูลได้จากทาง  

องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอกได้  

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

โครงการนี้มีจุดเด่นที่นำการใช้ระบบกลุ่มกดดันและควบคุมปัญหา  

ยาเสพติดในชุมชนจึงมักจะได้ผลลัพธ์ที่พึงพอเป็นอย่างมากเพราะภาพลักษณ์

ของกลุ่มมีความสำคัญอย่างมากในชุมชนที่มีขนาดเล็ก ข้อมูลข่าวสารและ  

การตรวจสอบสมาชิกด้วยกันเองจะทำได้ง่าย รวดเร็ว มีความกระตือรือร้น  

ในการแก้ไขปัญหาเพราะกลัวที่จะเสียภาพลักษณ์ ความเกรงกลัวการได้รับ

การประณามและเสียชื่อวงศ์ตระกูลเป็นเรื่องที่จะถูกตีตราและนินทาในสังคม

แบบชนบท บรรดาสมาชิกจะอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ ญาติพี่น้องอย่าง

เคร่งครัด สมาชิกแต่ละคนจะพยายามป้องกันและระมัดระวังไม่ให้ปัญหา  

ยาเสพติดเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเองและเพื่อนสมาชิก หรือหากเข้าไป

เกี่ยวข้องก็จะใช้ระบบช่วยเหลือ แนะนำและรีบแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว   

โดยไม่ต้องรอการแก้ไขปัญหาจากองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก  

จึงถือได้ว่าการใช้วิธีปฏิบัติการดังกล่าวได้ทำให้ชุมชนต้าผามอก  

ปลอดยาเสพติดอย่างมากโดยใช้ความร่วมมือจากชุมชนในการแก้ไขปัญหา  

ยาเสพติดด้วยการให้ความสนใจ ใส่ใจ ดูแลสมาชิกเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัว

ของตนเอง วิธีการนี้ได้สร้างการแก้ไขปัญหาได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน  

อันเนื่องมาจากการใช้ความสัมพันธ์ ความห่วงใยซึ่งกันและกันของสมาชิก

ทำให้สมาชิกต้องช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกันในการผลักดันปัญหายาเสพติด

ในพื้นที่เป็นสำคัญ 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

 

บทนำ 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อยู่ที่ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน 

จังหวัดลำพูน โดยมีพื้นที่ 55.675 ตารางกิโลเมตร (34,796 ไร่) มีเขตการ

ปกครองที่ครอบคลุม 18 หมู่บ้าน จึงเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ 

และสภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมผสมผสานกัน กล่าวคือ เป็นที่ราบสูงภูเขาอยู่ทางทิศตะวันออก

ของตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย อยู่ใกล้ย่านนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือจังหวัดลำพูน และเป็นที่ตั้งของบริษัทในเครือสหพัฒนาอินเตอร์  

โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ทำให้ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

และรับจ้างทั่วไปในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน ด้วยความเจริญที่ขยายวงกว้าง  

ในพื้นที่อย่างรวดเร็ว ส่งผลไปถึงความแตกต่างในวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน

อย่างชัดเจน ในขณะที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่  

ทั้งสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา (ทั้งของรัฐและเอกชน) และระดับ
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มัธยมศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การมีหอกระจายข่าวและที่อ่านหนังสือพิมพ์

ทั้ง 18 หมู่บ้าน แต่ยังคงมีวิถีชีวิตที่พึ่งพิงและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

จึงมีวัดถึง 16 แห่งด้วยกัน โดยมีสถานบริการสาธารณสุขคือ โรงพยาบาล  

ส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง  

พื้นที่คาบเกี่ยวที่ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนแตกต่างกัน

ออกไป ในขณะที่ชาวตำบลป่าสักที่ยังคงดำเนินชีวิตไปตามวิถีดั้ งเดิม 

วัฒนธรรม ประเพณี การประกอบกิจกรรมทางศาสนา การทำเกษตรกรรม 

การมีเมล็ดพันธุ์ข้าวของชุมชน พออยู่พอกินและดำเนินไปในแนวทาง  

ที่สวนทางกับประชาชนส่วนหนึ่งได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่อุตสาหกรรม  

ที่ต้องใช้แรงงานและมีค่าใช้จ่ายและรายได้มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตมาก

ยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ การดึงเอาทรัพยากรและพลังของชาวตำบลป่าสักผ่าน

แนวคิดริเริ่มและจัดทำโครงการ วางแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อ

จัดทำกิจกรรมที่ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการดำเนิน

งานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักจึงเกิดขึ้นตามมาเป็นลำดับ 

สภาพความเจริญที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบล

ป่าสัก ภายใต้วิสัยทัศน์ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย ใช้หลักธรรมาภิบาล บริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

เพื่อเป็นการวางแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในพืน้ที ่ดว้ยการดงึภาคประชาชนใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มกบัการบรหิารงาน 

ขององค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมไปกับการพร้อมให้ภาคประชาชน  

ได้ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักควบคู่กัน  

ไปด้วย  

แม้ว่าการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการเป็นพื้นที่ทั้งเกษตรกรรม

และอุตสาหกรรม ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างในการดำรง

ชีวิตของทั้ง 18 หมู่บ้าน ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักได้ตระหนักถึง

ความสำคัญของการกลับมาสู่วิถีชีวิตที่ ไม่ทำให้สภาพความเป็นชุมชน

เกษตรกรรม วิถีชีวิตความผูกพันที่ไม่ให้ถูกกลืนไปกับการเข้าไปสู่ระบบ

เศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับรายได้ การแข่งขัน ให้ประชาชนส่วนใหญ่ใน

ชุมชนได้หันกลับมาใช้วิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การให้ความสำคัญ

กับผลผลิตชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่ยังคงมีความเป็นชาวตำบล

ป่าสัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักได้ดำเนินกิจกรรมในหลายรูปแบบ  

ที่เปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมไปถึงการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

ทั้งภายในพื้นที่และนอกพื้นที่ แต่ก็ยังให้ประชาชนตำบลป่าสักได้เข้ามาร่วม

ด้วย ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เกิดจากการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก หรือการมี

ส่วนร่วมในรูปคณะกรรมการต่างๆ เช่น การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ

เพือ่รบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนในเรือ่งตา่งๆ คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ 

คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ อบต.ป่าสัก เคลื่อนที่ เป็นต้น และ

ให้ความสำคัญกับด้านความโปร่งใสที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมตรวจสอบ

การบรหิารงาน และเปดิชอ่งทางการตดิตอ่สือ่สารผา่นจดหมายขา่ว เสยีงตามสาย 

เสียงไร้สาย วารสาร จุดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน เวทีประชาคม ฯลฯ 

ความพยายามในการคิดริเริ่ม สนับสนุนการจัดทำกิจกรรม โครงการ 

การกำหนดแผน แนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 

จนประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับจากทั้งคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ได้

มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จและกระบวนงานระหว่างกัน 

ดังที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2555 ในด้าน “ความโปร่งใส

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” โดยมีตัวแบบที่ดีปรากฏให้เห็นใน 

โครงการเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ตำบลป่าสัก (กิจกรรมประกวดคุ้มน่าอยู่) 
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โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวพระราชดำริปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าสัก กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลป่าสัก 

บ้านสันคะยอม โครงการ “ของกิ๋นปื้นบ้าน ขนมหวานปื้นเมืองอวดพญา   

12 เมษา” ที่สามารถเป็นต้นแบบในการต่อยอดให้กับองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นที่ต้องการคิดริเริ่ม และดึงภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม   

ในสภาพสังคมที่ต่างคนต่างอยู่ให้มาร่วมและเห็นความสำคัญของการทำ

กิจกรรมร่วมกันว่าสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนได้อย่างไร โดยเฉพาะการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนได้มา

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างผลงาน  

ที่เน้นให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสูดและเป็นศูนย์กลางของเป้าหมาย  

การพัฒนา  

 
โครงการเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ตำบลป่าสัก  
(กิจกรรมประกวดคุ้มน่าอยู่) 

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

ปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักที่ทำให้ต้อง

ใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก การเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   

การจัดการสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การเกิดภาพ

ภูมิทัศน์ที่ไม่น่ามอง ต่างคนต่างไม่ช่วยกันดูแล และที่สำคัญคือ ผลกระทบต่อ

สุขภาพของประชาชน เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงนำโรค 

แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น เกิดโรคไข้เลือดออก ทำให้มีอัตราการป่วยด้วย

โรคนี้เกินค่ามาตรฐาน ปัญหาที่สะสมและเพิ่มมากขึ้นจากปริมาณขยะที่ส่งผล

กระทบในวงกวา้ง ไดน้ำมาสูก่ารเสนอแนวทางการขบัเคลือ่นจากเวทปีระชาคม 

หมู่บ้านและนำมาบรรจุในยุทธศาสตร์ด้านการรักษาและพัฒนาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพื่อดำเนิน โครงการเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ตำบลป่าสัก มีวัตถุประสงค์... 

 1. เพื่อพัฒนาและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้อต่อ  

การมีสุขภาพดี 

 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน

ก่อนการกำจัด โดยเน้นใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาจัดการกับ

ปัญหา 

 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะและ

สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

เริ่มต้นกระบวนงานจากการคัดเลือกตัวแทนหมู่บ้านให้ส่งตัวแทน  

เข้าร่วมเพื่อรับทราบถึงปัญหาขยะในพื้นที่ ก่อนที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับ

เกณฑ์การพิจารณาเข้าสู่โครงการ เพื่อทำการประเมินหา “คุ้มน่าอยู่” ออก

เป็นการประเมินด้านต่างๆ และแนวทางการประเมินให้ตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน

ได้นำไปบอกเล่าในที่ประชุมระดับหมู่บ้านเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาคุ้ม

ของตนเองและพื้นที่ อีกทั้งได้มีการเชิญหน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมกำหนด

หลักเกณฑ์ เพื่อให้ครอบคลุมแต่ละด้าน เช่น ตัวแทนจากสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบล สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงาน  

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้ร่วมกับ

ผู้นำชุมชน ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เพื่อให้

เกิดการระดมความคิดเห็นและกำหนดเกณฑ์ที่ เหมาะสมกับการทำให้   

“คุ้มน่าอยู่” สามารถเป็นแบบอย่างให้กับคุ้มอื่นๆ ได้นำไปปรับปรุง พัฒนา 

ปรับภูมิทัศน์ได้ตามเกณฑ์ประเมินในแต่ละด้าน  










29
6 297

ขั้นตอนการประเมินจะมีกรรมการลงทำการประเมินจำนวน 4 รอบ 

โดยรอบที่ 1-3 เป็นการนิเทศงานโดยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล  

ป่าสักเพื่อให้คำแนะนำ ติดตามผลการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ก่อนที่จะมา

ถึงรอบที่ 4 เป็นการตัดสินให้รางวัล ซึ่งจะเป็นกรรมการจากภายนอกทั้งหมด

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการให้รางวัลแก่คุ้มที่มีเหมาะสมตามเกณฑ์ประเมิน 

โดยหลักเกณฑ์และข้อกำหนดจะเน้นและให้ความสำคัญในด้านการบริหาร

จัดการขยะ (20 คะแนน) ควบคู่กับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม   

(20 คะแนน) จากคะแนนการประเมินคุ้มน่าอยู่ทั้งหมด 100 คะแนน)   

ซึ่งแบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านประเพณีและวัฒนธรรม 

จิตสำนึกต่อชุมชน ด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านอบายมุข สิ่งเสพติด ด้านการ

ป้องกันโรค ด้านอาชญากรรม ด้านการสงเคราะห์ 

เป้าหมายหลักของโครงการนี้ต้องการกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้ามามี

ส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเอง

อย่างมีส่วนร่วม โดยใช้รูปแบบคุ้มน่าอยู่ เป็นแบบอย่างที่ดี ในทุกด้าน   

ทุกหมู่บ้านร่วมปฏิบัติการและดำเนินการตามโครงการร่วมกัน ซึ่งมีการ  

แต่งตั้งคณะทำงานติดตามโครงการเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ (คุ้มต้นแบบ) 

ทำหน้าที่ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำ ทั้ง 18 หมู่บ้าน พร้อมกับการจัดเวที

แลกเปลี่ยน จัดนิทรรศการ ผลการดำเนินงานที่แต่ละหมู่บ้านจัดเตรียมมา  

นำเสนอด้วยตนเอง 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

ความสำเร็จที่ เกิดขึ้นกับคุ้มที่ได้รับรางวัลเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญคือ   

การทำให้ชุมชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม  

ในพื้นที่ของตนเองว่าจะทำให้คุ้มของตนเองนั้นน่าอยู่เพียงใด โดยเริ่มต้นจาก

การทำความสะอาด จัดการขยะในคุ้มของตน จนเกิดให้เห็นสภาพพื้นที่

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เช่น ไม่มีการเลี้ยงสัตว์ปีก, วัว, ควาย หรือสุกร 

บริเวณใต้ถุนบ้าน การจัดการสุขลักษณะภายในบ้านด้วยการทำให้ไม่มีน้ำขัง

ภายในบริเวณบ้าน ชุมชนมีการคัดแยกขยะเป็นรูปธรรม ก่อนนำไปกำจัด   

ลดการใช้สารเคมี โดยใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ ขยะเปียกนำมาทำเป็นปุ๋ยโดยการ

ใช้จุลินทรีย์มาหมักกับเศษอาหาร การนำของเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ใหม่/ขาย 

การส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้ถุงผ้า/ถุงใหญ่ใบเดียว สร้างสรรค์ผลงานเพื่อ

คนในชุมชน (การทำป้ายสัญลักษณ์และคำอธิบายต่าง ๆ) กำหนดจุดหรือ

บริเวณห้ามจอดในชุมชน ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ระดมทุนในชุมชน   

ทำราวกั้น ป้องกันอุบัติเหตุในจุดเสี่ยง ทำความสะอาดถนน ตีเส้นสัญลักษณ์ 

เครื่องหมายจราจร เป็นต้น ซึ่งให้ภาพของการมีส่วนร่วมแบ่งกันทำหน้าที่ของ

คนในชุมชนได้ร่วมกันคิด วางแนวทางและดำเนินการ เพื่อพัฒนาชุมชนของ

ตนเองให้น่าอยู่และปลอดภัย 
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นอกจากนี้ คณะทำงานในโครงการยังคงมีการติดตามและให้คำแนะนำ

สม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ไม่เพียงช่วงเวลาในการประกวดหรือ  

ให้รางวัลเท่านั้น แต่การขยายผลและทำให้เกิดผลในคุ้มอื่นๆ รวมทั้งการ  

ต่อยอดไปยังโครงการพัฒนาอื่นๆ เช่น การเป็นชุมชนปลอดขยะ (Zero 

Waste) เพื่อส่งเสริมให้ทุกหลังคาเรือนมีการคัดแยกขยะ จนได้รับการ  

คัดเลือกเป็น 1 ใน 84 ชุมชนที่มีการปลอดขยะระดับประเทศที่ผ่านการ  

คัดเลือกของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม นั่นคือ หมู่ที่ 7 บ้านน้ำพุ 

การจะจัดการบ้านเรือนให้สะอาดน่าอยู่น่ามองไม่เพียงแต่การทำความ

สะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เท่านั้น แต่ยังต้องเริ่ม

จัดการจากต้นตอของปัญหาที่ส่งผลกระทบทั้งต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

และสิ่งแวดล้อม นั่นคือ ขยะ ด้วยการใช้แนวคิด “ถ้าหากจะรก ก็ให้รกได้แค่

จุดเดียว” แม้กระทั่งภาชนะที่จะบรรจุขยะเป็นวัสดุเหลือใช้เช่น ตระกร้า   

ถุงกระสอบ ถุงปุ๋ย ถังบรรจุสีทาบ้านที่ใช้แล้ว เนื่องจากองค์การบริหาร  

ส่วนตำบลป่าสักได้แก้ปัญหาร่วมไปด้วยคือการไม่ซื้อถังขยะใหม่แจกชาวบ้าน

เหมือนที่ผ่านมา และต้องการให้เกิดการแก้ไขปัญหาขยะที่ริเริ่มและหา

แนวทางจากชาวตำบลป่าสักเอง เพื่อให้การจัดการขยะเกิดจากคนในชุมชน

คิดหาวิธีการร่วมกัน และจัดการในแนวทางที่เห็นว่าเหมาะสมและทำให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของชุมชนได้ ด้วยการทำให้ชาวชุมชนมีความ

รู้สึกเป็นเจ้าของ และตระหนักถึงความสำคัญที่จะดำเนินการจัดการร่วมกัน

เพื่อชุมชนของตนเอง จนเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ในการดัดแปลงวัสดุ

เหลือใช้ มาดัดแปลง ทาสี ตกแต่งให้สวยงาม เช่น การขวดน้ำอัดลมมา

ดัดแปลงเป็นตู้รับจดหมาย การนำยางรถยนต์มาทาสีสันต่างๆ ให้เป็นที่ปลูก

ต้นไม้ลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การทำป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ตามบ้านเรือน

และพื้นที่สาธารณะ  

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่เกิดขึ้นกับชาวตำบลป่าสัก ทำให้เกิดการ

สร้างความปลอดภัยทางถนน ด้วยการทำป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆ เพื่อเป็น

สัญญาณเตือนติดตั้งไว้ในแต่ละจุดของทางโค้ง หรือจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุ

บ่อยครั้ง พร้อมกับแผ่นป้ายรณรงค์กิจกรรมต่างๆ ซึ่งมาจากการออกแบบและ

คิดริเริ่มจัดทำกันเองของชาวตำบลป่าสักเกี่ยวกับข้อความต่างๆ ที่จะนำมาติด

ตั้ง ดังเช่นข้อความ “โค้งอันตราย! โปรดลดความเร็ว คนต่างถิ่นระวัง!”   

“มาร่วมกันแยกขยะในครัวเรือน กันเถิด!” “ห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้...ฝ่าฝืนปรับ 

2,000 บาท” โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักจะนำแผ่นป้ายจาก  

ชาวชุมชนและข้อความมาทาสีใหม่และเขียนให้ ในกรณีแผ่นป้ายที่มีอยู่เดิม  

แต่เก่าแล้ว ยกเว้นแผ่นป้ายขนาดไม่ใหญ่และเป็นวัสดุเหลือใช้จะเป็นการ

ดัดแปลงและดำเนินการกันเองในชุมชน ภาพเหล่านี้ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน

ตำบลป่าสัก นอกจากส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวชุมชนแล้ว ยังเป็น

แหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของบุคคล/หน่วยงานอื่นๆ ได้เข้ามาเรียนรู้และเก็บ

ภาพเรื่องราวต่างๆ กลับไปด้วย 

ความเปลี่ยนแปลงให้เกิดสภาพบ้านเรือนที่น่าอยู่น่ามอง มีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย มีสีสันของวัสดุเหลือใช้ต่างๆ ที่ปรากฏตามบ้านเรือนและ  

ที่สาธารณะซึ่งเกิดจากการสร้างสรรค์โดยคนในชุมชน นั่นคือ การทำให้ชุมชน

เห็นว่าชุมชนร่วมมือกันเองก็สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับ

ชุมชนของตนเองได้ ผ่านการแลกเปลี่ยนรู้ หาแนวทางร่วมกัน และวางแผน

การดำเนินการ และลงมือปฏิบัติร่วมกัน จึงเกิดเป็นผลของการร่วมมือร่วมใจ

ของชาวชุมชนขึ้น เกิดพัฒนาการของการต่อยอดโครงการจาก... 

บ้านน่าอยู่     หมู่บ้านน่าอยู่     คุ้มต้นแบบน่าอยู่     ชุมชนปลอดขยะ 
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รูปแบบความร่วมมือผ่าน “โครงการเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ตำบล

ป่าสัก (กิจกรรมประกวดคุ้มน่าอยู่)” 
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนว 
พระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าสัก 

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

ผลกระทบที่เกิดขึ้นวิถีชีวิตของชาวชุมชนป่าสัก จากการพัฒนาที่มีทั้ง

พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่อุตสาหกรรม ทำให้วิถีชีวิตดั้งเดิมที่บางส่วนยังคง

ดำเนินอยู่ และบางส่วนได้ปรับเปลี่ยนไปสู่การมีงานทำในภาคอุตสาหกรรม 

ด้วยเหตุดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักได้มีแนวคิดต้องการให้อาชีพ

เกษตรกรรมที่สามารถเลี้ยงตนเองได้ของชาวชุมชนตำบลป่าสักยังคงดำรงอยู่

และใช้ชีวิตได้อย่างพอเพียง จึงได้เกิดการริเริ่มโครงการส่งเสริมการประกอบ

อาชีพตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียงตำบลป่าสัก  

ขึ้นมา เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในพื้นที่ ประกอบกับเพื่อเป็นการ

ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ท้องถิ่นจัดทำโครงการส่งเสริมการประกอบ

อาชีพตามแนวพระราชดำริของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อฉลองการ  

ครองราชย์ครบ 60 ปี และเฉลิมพระชนม์มายุครบ 80 พรรษา ใน พ.ศ. 

2550 และจากปี พ.ศ. 2550 โครงการในด้านการเกษตรขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลป่าสักยังไม่มี เนื่องจากเป็นปีที่ยังไม่มีกองส่งเสริมการเกษตร และ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงได้เริ่มจัดตั้งกองส่งเสริม

การเกษตร และได้จัดทำโครงการขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2551 

กระบวนการดำเนินโครงการเริ่มจากการคัดเลือกเกษตรกรหมู่บ้านละ 

1 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการให้เป็นสมาชิกรุ่นที่ 1 และเกษตรกรที่เป็นตัวแทน

เหล่านี้และคณะกรรมการหมู่บ้านก็จะเป็นผู้คัดเลือกตัวแทนเกษตรกรในรุ่น

ต่อๆ ไป ในการคัดเลือกรอบที่ 1 ส่วนรอบที่ 2 จะต้องผ่านการคัดเลือก  

โดยเวทีประชุมประจำเดือนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล หลังจากนั้น  

จึงจะเข้าสู่การอบรมวิชาการด้านต่างๆ เกี่ยวกับการเกษตรเพิ่มเติมโดยการ

 

รูปแบบความรวมมือผาน “โครงการเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู ตําบลปาสัก (กิจกรรมประกวดคุมนาอยู)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู ตําบลปาสัก  

(กิจกรรมประกวดคุมนาอยู) 

กิจกรรมประกวดคุมนาอยู กระบวนการรวมกันทําชุมชนใหนาอยู 

 การชี้แจงและทําความเขาใจ
และเกณฑการประเมินให
ตัวแทนแตละหมูบาน 
 แตละชุมชน หมูบาน 

ดําเนินการจัดประชุมชี้แจง
และคัดเลือกคุมสงเขารวม 
 อบต.จัดประชุมทีมงานชี้แจง 

หลักเกณฑเงื่อนไขการ
ประเมิน 
 เจาหนาท่ี อบต.ลงให

คําแนะนําและคําปรึกษา
รอบท่ี 1-3 
 รอบท่ี 4 เพ่ือใหรางวัล โดย

การประเมินจากหนวยงาน/
บุคคลภายนอก 
 การยังคงมีการติดตามผล

อยางสม่ําเสมอ 

ปริมาณขยะลดลง เกิดการคัดแยกในคุม 

ชาวชุมชนรวมกันคิดออกแบบปรับภูมิทัศน 

การนําวัสดุเหลือใชมาดัดแปลงทําชุมชนใหนาอยู 

คิดขอความเพ่ือรณรงคขยะและความปลอดภัย 

นําวัสดุที่ดัดแปลงใหสวยงามไปติดตั้งใชประโยชน 

พัฒนาเปนแหลงเรียนรู ศึกษาดูงาน 

อบต.ใหการสนับสนุนทั้งงบและวัสด ุ

ชาวชุมชนระดมทุนและประดิษฐกันขึ้นมาเอง 
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สนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก กลุ่มเกษตรกรเหล่านี้จะไปทำ

หน้าที่จัดประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาภาคเกษตรในพื้นที่และลงมือปฏิบัติ  

ให้เห็นผลเป็นแบบอย่าง 

คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการฯ นั้น มีการออกระเบียบ

หลักเกณฑ์ในการเป็นสมาชิกโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามแนว

พระราชดำริของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัด

ลำพูน เช่น สมาชิกต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านตำบลป่าสักไม่น้อยกว่า 1 ปี

ขึ้นไป สมาชิกต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป มีที่ดินในการเข้าร่วมโครงการฯ 

โดยชอบธรรม ใช้ดำเนินงานเป็นจุดสาธิตการประกอบอาชีพตามโครงการฯ 

อย่างน้อย 4 ปี สมาชิกจะต้องมีพื้นที่ที่สะดวกต่อการตรวจเยี่ยมของ  

เจ้าหน้าที่ อีกทั้งต้องมีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการฯ เป็นต้น 

เป็นการเริ่มจากการทำคุณสมบัติและทรัพยากรที่มีอยู่มาปรับประยุกต์และ  

จัดวางแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างมีระเบียบแบบแผนและรู้จักรับผิดชอบ

ต่อผลของงานที่เกิดขึ้น จึงมีการจัดทำสัญญาข้อตกลงเพื่อรับเงินอุดหนุน  

และชำระคืนเงินแก่โครงการฯ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักให้การ

สนับสนุนหมู่บ้านละ 20,000 บาท ดูแลผ่านคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับ

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และมีกำหนดการคืนเงินภายใน 4 ปีๆ ละ 

5,000 บาท นั่นคือ เมื่อถึงสมาชิกโครงการฯ รุ่นที่ 5 ก็จะได้เงินคืนครบ

จำนวนที่ได้รับการสนับสนุน จึงถือเป็นความรับผิดชอบของแต่ละหมู่บ้าน  

ในการบริหารจัดการโดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน เกษตรกร สมาชิกองค์การ

บริหารส่วนตำบลป่าสัก (ส.อบต.ป่าสัก) ก็ร่วมเป็นกรรมการในการบริหาร

โครงการระดับหมู่บ้านด้วย โดยมีเกษตรอำเภอและองค์การบริหารส่วนตำบล

ป่าสักเป็นปรึกษา   

การสร้างกระบวนการทำงานที่โปร่งใส จึงได้ให้เกษตรกรจัดทำแผน  

งบประมาณชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการโครงการและการใช้จ่าย  

งบประมาณ ทั้งนี้ มีระบบการตรวจประเมินและติดตามผลโครงการฯ   

โดยคณะกรรมการที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักแต่งตั้งขึ้น ประกอบด้วย 

เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ผู้นำเกษตรกรระดับหมู่บ้าน 

จะทำการตรวจเยี่ยมปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการประเมินเบื้องต้น เพื่อเป็น

ขวญัและกำลงัใจพรอ้มกบัใหค้ำแนะนำตชิม แลกเปลีย่นความคดิเหน็ ในขณะที ่

การตรวจเยีย่มครัง้ที ่2 เปน็การประเมนิตดัสนิผลการดำเนนิการตามโครงการฯ 

เพื่อรับองค์ศักยภาพให้เป็นจุดสาธิตเกษตรประจำหมู่บ้านได้หรือไม่ 

กระบวนการมีส่วนร่วมนอกเหนือไปจากการประชุมชี้แจง การเปิดรับ

ฟังความคิดเห็น การอบรม ศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทดลอง

ปฏิบัติ การลงมือปฏิบัติ กระบวนการตรวจติดตามและประเมินผลในรูป  

คณะกรรมการ และจนนำมาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ หรือการพูดคุยอย่างไป

เป็นทางการและเป็นทางการ ยังมีการใช้ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่ช่วยขยาย

ผลของโครงการและประชาสัมพันธ์ รวมถึงความเคลื่อนไหวและผลการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในรูปการแถลงข่าว การแสดงนิทรรศการ หรือ  

ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม เป็นต้น 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ หลังจากได้เรียนรู้และได้รับการ

อบรมการทำเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การติดตามถามไถ่  

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหา อยู่อย่างสม่ำเสมอ 

ระหว่างเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการและคนอื่น ๆ ทั้งจากคณะกรรมการ หรือ

คณะทำงานที่ลงไปตรวจเยี่ยม และจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร  

ส่วนตำบล หรือแม้แต่เกษตรกรด้วยกันเอง จนในที่สุดความสำเร็จของ  
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การดำเนินงานและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของโครงการฯ ได้รับการ  

คัดเลือกเป็น “จุดสาธิตการเกษตรตำบลป่าสัก” โดยแต่ละจุดสาธิตมี

ประเภทเกษตรกรรมที่แตกต่างกันตามความถนัดและกลายเป็น แหล่งเรียนรู้ 

ให้กับทั้งเกษตรกรในชุมชนและคนนอกพื้นที่ ที่สำคัญคือ การเป็นแหล่งเรียน

รู้ให้กับเกษตรกรรุ่นต่อๆ ไปที่จะเข้าร่วมโครงการ ไม่เพียงแต่การเรียนรู้จาก

ภายนอกแต่ภายในท้องถิ่นของตนเองก็สามารถเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่  

ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น 

กระบวนการทำงานที่ให้ความสำคัญทั้งความโปร่งใสและกระบวนการมี

ส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ทั้งกับภายในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักเอง และ

ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักกับประชาชนในพื้นที่ รวมไปถึง

ประชาชนด้วยกันเองโดยเฉพาะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รู้จักการ

รายงานชี้แจงรายละเอียด ความโปร่งใสในการบริหารจัดการในแต่ละหมู่บ้าน 

การเปิดโอกาสให้มีการซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้มี

การสับเปลี่ยนเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกและ

การมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนให้ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ   

ในแต่ละรุ่น จึงทำให้กระบวนการทำงานในแต่ละขั้นตอน มิได้เป็นการทำงาน

เพียงลำพัง แต่มีลักษณะการร่วมกันและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมที่

จะให้ตรวจติดตาม และให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำ ชี้แจง และเป็น  

ที่ปรึกษาที่เกื้อกูลแบ่งปันกัน ภายใต้หลักการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

ด้วยการทำสัญญาข้อตกลงร่วมเพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ถึงกฎเกณฑ์กติกา  

ที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อข้อตกลงที่ได้ลงนามร่วมกัน อย่างไรก็ดี 

เป้าหมายสำคัญนั้นคือ ผลดีต่อตัวเกษตรกรเองได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต   

การดำเนินชีวิตด้วยการบริหารจัดการตนเองและสามารถเป็นแบบอย่างและ

แหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรายอื่นหรือพื้นที่อื่นได้ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน

ความรู้ระหว่างกัน และเป็นความภาคภูมิใจทั้งต่อตนเองและบุคคลหรือ  

หน่วยงานอื่นได้รับผลผลิตจากความสำเร็จนั้นไปด้วย 

ผลผลิตที่ต่อยอดไปยังการขยายผลดำเนินโครงการอื่นๆ เช่น โครงการ

ปราชญ์เกษตรตำบลป่าสัก โครงการบริหารและจัดการศัตรูพืชในชุมชน 

โครงการสาธิตการทำนาข้าวอินทรีย์ โครงการ 5 ศูนย์เด็ก 5 จุดสาธิต 

โครงการธนาคารกล้าไม้ โครงการขยะสดเพื่อการเกษตร ในขณะเดียวกัน   

จุดสาธิตหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่ เกิดขึ้น ก็พร้อมให้ตรวจสอบและชม

กระบวนการทำงานที่มีการจัดทำอย่างเป็นระบบ และสม่ำเสมอ ให้เห็นถึง

ความต่อเนื่องและการเปลี่ยน การใช้จ่าย การบริหารงบประมาณที่ได้รับการ

สนับสนุน การดำเนินกิจกรรมในจุดสาธิต รายละเอียดของผลสำเร็จที่เกิดขึ้น 

จึงไม่ใช่เพียงการเป็นจุดสาธิตให้เยี่ยมชมเห็นผลงานเท่านั้น ยังเป็นแหล่งเรียน

รู้ได้จริง เช่น บัญชีครัวเรือน แผนงานการปฏิบัติงานในจุดสาธิต เป็นต้น   

การเป็นวิทยากรแนะนำจุดสาธิตในฐานะเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ และ

ลงมือปฏิบัติให้เห็นผล ดังนวัตกรรม... 

นวัตกรรมพอเพียง : พอเพียง พอประมาณ สืบสานวิถีที่ยั่งยืน 

พอเพียง    โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าสัก, โครงการ

ธนาคารเมล็ดพันธุ์ผัก, โครงการสาธิตการผลิตอาหาร

หมักสัตว์จากหยวกกล้วย 

พอประมาณ   โครงการของสดเพื่อการเกษตร, โครงการจุดสาธิตการ

ทำบ่อแก๊สชีวภาพอย่างง่ายจากปศุสัตว์ , โครงการ

ธนาคารกล้าไม้ 

สืบสานวิถีที่ยั่งยืน   โครงการ 4 โรงเรียน 4 จุดสาธิต, โครงการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง 
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รูปแบบความร่วมมือผ่าน “โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  

ตามแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลป่าสัก” 
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลป่าสัก  
บ้านสันคะยอม 

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

จากปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัเกษตรกรทีป่ระกอบอาชพีทำนาในบา้นสนัคะยอม 

ตำบลป่าสัก เกิดโรคระบาดซึ่งข้าวไม่สามารถต้านทานโรคได้ การแพร่ระบาด

ของแมลงศัตรูพืช เป็นปัญหาที่สืบเนื่องจากเมล็ดพันธุ์ข้าวที่นำมาใช้ทำนาเป็น

เมล็ดพันธุ์ที่ชาวนาเก็บไว้ปลูกเอง จนเกิดการรวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อหาแนวทาง

การแก้ไขปัญหาดังกล่าวและต้องการพัฒนาพันธุ์เมล็ดข้าวเป็นพันธุ์ดี ให้เกิด

เป็นกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลป่าสัก บ้านสันคะยอม ใน พ.ศ. 

2542 มีการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ จำนวน 9 คน ซึ่งได้รับ

ความร่วมมือจากนักวิชาการเกษตรจากศูนย์ขยายพันธุ์ข้าวที่ 7 จังหวัด

เชียงใหม่ได้เข้ามาให้ความรู้และแนวทางการแก้ไขปัญหาพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว

ใหก้บักลุม่เกษตรกรบา้นสนัคะยอม โดยการชกันำของ นายประพจน ์พรหมฟงั 

เจ้าหน้าที่ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอ

เมืองลำพูน และใน พ.ศ. 2544 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ได้จัดตั้ง

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนจากกรมส่งเสริมการเกษตร อำเภอ

เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี นายพิพัฒน์ อินกองงาม เจ้าหน้าที่ส่งเสริม

การเกษตรประจำตำบล ได้คัดเลือกเกษตรกรบ้านสันคะยอม จัดตั้งเป็น  

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชนของจังหวัดลำพูน จากทั้งหมด 8 ศูนย์ 

นั่นคือ การก่อตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ใน พ.ศ. 2544 โดยมี

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี เป็นศูนย์กลางการ

พัฒนาข้าวในชุมชน และพัฒนาเกษตรกรชาวนาในชุมชนให้มีความรู้ด้าน  

การผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนใน 

พ.ศ. 2550 ซึ่งภายในศูนย์ฯ ได้มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรม 

สืบสานวิถีท่ียั่งยืน - โครงการ 4 โรงเรียน 4 จุดสาธิต, โครงการพํมนากระบวนการเรียนรู เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

รูปแบบความรวมมือผาน “โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพตามแนวพระราชดําริปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงตําบลปาสัก” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสงเสริมการ

ประกอบอาชีพตาม

แนวพระราชดําริ

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงตําบลปาสัก 

การคัดเลือกเกษตรกร 

เขารวมโครงการ 

การขยายผลและ 

การตอยอดความสําเร็จ 

- คกก.หมูบานสงตัวแทนเกษตรกรเขารวมหมูบานละ 1 คน 
- รุนที่ 2 เปนตนไป เกษตรกรรุนที่ 1 รวมเปนกรรมการคัดเลือกดวย 
- การจัดทําบันทึกขอตกลงเพ่ือรับงบประมาณสนับสนุน-ดําเนินกิจกรรม-

จัดทํารายละเอียดและการใชจาย – คืนเงินปละ 5,000 บาทใน 4 ป  
- ศึกษาอบรม – แลกเปลี่ยนเรียนรู – ลงมือปฏิบัติ 

- คกก.ตรวจติดตามและประเมิน  “จุดสาธิต” และ “แหลงเรียนรู” 

- โครงการปราชญเกษตรตําบลปาสัก    - โครงการธนาคารกลาไม  
- โครงการ 5 ศูนยเด็ก 5 จุดสาธิต        - โครงการขยะสดเพ่ือการเกษตร 
- โครงการบริหารและจัดการศัตรูพืชในชุมชน  
- โครงการสาธิตการทํานาขาวอินทรีย  

คกก.หมู่บ้านส่งตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมหมู่บ้าน
ละ 1 คน 
รุ่นที่ 2 เป็นต้นไป เกษตรกรรุ่นที่ 1 ร่วมเป็น
กรรมการคัดเลือกด้วย 
การจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อรับงบประมาณ
สนับสนุน-ดำเนินกิจกรรม-จัดทำรายละเอียดและ
การใช้จ่าย – คืนเงินปีละ 5,000 บาทใน 4 ปี 
ศึกษาอบรม – แลกเปลี่ยนเรียนรู้ – ลงมือปฏิบัติ 
คกก.ตรวจติดตามและประเมิน      “จุดสาธิต”   
และ “แหล่งเรียนรู้” 

โครงการปราชญ์เกษตรตำบลป่าสัก  
โครงการธนาคารกล้าไม้ 
โครงการ 5 ศูนย์เด็ก 5 จุดสาธิต  
โครงการขยะสดเพื่อการเกษตร 
โครงการบริหารและจัดการศัตรูพืชในชุมชน 
โครงการสาธิตการทำนาข้าวอินทรีย 
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GAP SEED ข้าว (การตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เมล็ดข้าว) กิจกรรม

การเพิ่มมูลค่าผลผลิต กิจกรรมการพัฒนากลุ่ม ลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้

สารเคมี และปุ๋ยเคมี ใช้เชื้อรา น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ ร่วมกับ  

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ประดิษฐ์เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว 

ปรับปรุงเครื่องอบลำไยใช้อบเมล็ดพันธุ์ข้าว ศึกษานำรถดำนามาใช้แทน

แรงงานคน 

ไม่เพียงแต่ชาวชุมชนบ้านสันคะยอมเท่านั้นยังมีสมาชิกจากหมู่บ้าน

อื่นๆ ทั้ง 18 หมู่บ้านได้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของศูนย์ฯ ด้วย ไปสู่การพัฒนา

เป็นศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลป่าสัก และได้รับการสนับสนุน  

งบประมาณ วิทยากร และประสานงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 

การขยายตัวสมาชิกเพิ่มขึ้น ใน พ.ศ. 2553 ส่งผลต่อให้มีปริมาณ

เมล็ดพันธุ์ข้าวหลังจากการคัดเมล็ดพันธุ์แล้วสามารถนำไปบริโภคกันเอง

ภายในครัวเรือน แต่ก็ยังมีปัญหาที่ตามมาเนื่องจากการคัดแยกข้าวเปลือกนั้น

มีราคาสูง แม้เกษตรกรจะนำข้าวเปลือกที่เหลือจากการคัดแยกแล้วเพื่อจะนำ

ไปบริโภคจำเป็นจะต้องเข้าโรงสีในเมือง ส่งผลให้เกิดแนวคิดเพื่อลดค่าใช้จ่าย

ในส่วนนี้ด้วยการสร้างโรงสีชุมชน และเพื่อมูลค่าทางการเกษตรจากการ

แปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร นอกจากนี้ ยังสามารถนำรำข้าวที่เหลือจาก

การสีแล้วไปทำเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ได้อีกต่อหนึ่ง 

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลป่าสัก บ้านสันคะยอม ได้ทำ

โครงการเพื่อรับงบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้างโรงสีจากองค์การบริหาร

ส่วนตำบลป่าสัก จากเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน คือ 

กู้ยืมเงินได้โดยชำระเงินภายใน 5 ปี ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย เว้นแต่ผิดนัดชำระ 

และเมื่อได้รับงบประมาณสนับสนุนดังกล่าวมาแล้ว ก็ได้ดำเนินการจัดตั้ง  

โรงสีข้าวชุมชนขึ้น 

บทบาทของกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลป่าสัก บ้านสันคะยอม 

ที่สำคัญคือ...เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ดีให้ชุมชน เป็นศูนย์กลางในการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว โดยมีชาวนาสมาชิกเป็นวิทยากรอาสาสมัคร 

บริหารจัดหาปัจจัยการผลิต เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิต ในชุมชนเพื่อการ

จำหน่าย เป็นเครือข่ายสนับสนุนการทำงานของกรมการข้าวและกรมส่งเสริม

การเกษตร เช่น เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่เกษตรกรชาวนา 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการตระหนักในปัญหาร่วมกัน และผลกระทบ

ที่เกิดร่วมกันจากการทำประกอบอาชีพเดียวกันและอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ได้นำ

มาสู่การรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเริ่มจากปัญหาที่เกิดขึ้นมาสู่การหาวิธีการที่จะ  

แก้ปัญหาก่อนที่จะส่งผลเสียหายต่อข้าวไปมากกว่านี้ และการได้รับแรง

สนับสนุนและส่งเสริมในด้านวิชาการ งบประมาณ การประสานงาน วิทยากร 

จากทั้งหน่วยงานภาครัฐด้านการเกษตรและองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 

ให้มาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกื้อกูลร่วมกัน จนในที่สุดศูนย์ผลิต

เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีออกวางจำหน่ายในราคาที่ถูก และกลายเป็น ศูนย์เรียนรู้ 

สาธิตการทำนาในตำบลป่าสัก ประกอบกับการมีโรงสีของตนเองที่เป็นผลจาก

การหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเกษตรที่เข้าร่วมกลุ่มว่ามีความจำเป็น

อย่างไร และไม่ต้องส่งต่อไปยังพ่อค้าคนกลางหรือโรงสีที่ทำให้เกษตรกร  

เสียผลประโยชน์ไปอีกหลายต่อ กลายเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยตรงในราคา

ที่ถูกกว่าการผ่านพ่อค้าคนกลาง เจ้าของโรงสีอย่างที่เคยกระทำกันมา และ

เป็นการดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ทำนาข้าวไว้บริโภค  

ที่เหลือจำหน่าย 

นอกเหนือจากเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีที่เป็นผลผลิตของเกษตรกรในกลุ่ม

แล้ว ยังมีการลดต้นทุนการผลิตทั้งการมีโรงสีข้าวเป็นของกลุ่มเองและยังการ
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ผลติปุย๋อนิทรยีช์วีภาพประยกุตไ์วใ้ช ้การเกบ็ตวัอยา่งดนิเพือ่ปรบัปรงุคณุภาพดนิ 

โดยได้รับความร่วมมือในการตรวจสอบปรับปรุงพัฒนาดินจากสถานี

พัฒนาที่ดินจังหวัดลำพูนเป็นประจำทุกปี การปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพัง

ทลายของดิน การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ สมุนไพรและน้ำส้มควัน

ไม้สำหรับใช้ในกลุ่มฯ การได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากศูนย์ประสาน

งานวิจัยเพื่อการพัฒนา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์การ

บริหารส่วนตำบลป่าสัก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ดำเนินการวิจัย

แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดให้เกษตรกรชาวนา  

รู้วิธีคิดต้นทุนและผลผลิตที่คุ้มต้นทุนมีกำไรในการผลิตรักษาสภาพดิน  

ให้สมบูรณ์เพื่อการผลิตในฤดูทำนาต่อไป และการประดิษฐ์เครื่องคัดทำความ

สะอาดเบื้องต้น เพื่อใช้ในการคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จึงไม่ใช่เป็น

เพียงกระบวนการเพื่อให้ได้ผลผลิตในรูปเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีเพื่อวางจำหน่าย

เท่านั้น แต่กระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ กับ

เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกลุ่มได้เกื้อกูลกันทำงานและสร้างผลผลิตใน  

รูปแบบอื่นๆ ก่อนที่จะออกมาเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าววางจำหน่าย 

การอยู่ได้โดยพึ่งพากันเองและช่วยเหลือระหว่างกัน หลังจากการรวม

กลุ่มและสร้างผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีให้กับชาวชุมชนตำบลป่าสัก และ

ยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีความเจริญหรือการ

เปลีย่นแปลงในสภาพสงัคมและวถิชีวีติภาวะเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไปเพยีงใด 

แต่เกษตรกรก็ยังคงสามารถรวมกลุ่มประกอบอาชีพมีกินมีใช้อย่างพอเพียง 

สร้างผลผลิตที่ดีออกสู่ตลาดในราคาที่ถูก รวมไปถึงการกลายเป็นแหล่งศึกษา

ดูงานยิ่งจำเป็นต้องทบทวนปรับปรุงและดำเนินกิจกรรมที่ยั่งยืนและต่อเนื่อง  

ให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น เพราะจะเป็นแบบเรียนและต้นแบบให้กับกลุ่มบุคคลอื่น  

ได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ รวมไปถึงคุณภาพของผลผลิตที่จะได้รับการ

ยอมรับในวงกว้างมากยิ่งขึ้น 

บทเรียนที่ เกิดขึ้นจากการนำปัญหามาแลกเปลี่ ยนและรับฟั ง   

หาแนวทางแก้ไขปัญหา และการรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ที่มี

ความรู้ความเชี่ยวชาญและกำลังในด้านต่างๆ ที่จะมาช่วยเหลือการขับเคลื่อน

งานให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาอย่างเปิดเผยด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารแก่

ประชาชนได้รับรู้และรับทราบเกี่ยวกับ นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล

ป่าสักในการดำเนินโครงการฯ การประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

ข้าวชุมชนตำบลป่าสัก บ้านสันคะยอม และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี  

ที่ออกวางจำหน่าย จนสามารถได้รับ รางวัลศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่นใน พ.ศ. 

2546 และ พ.ศ. 2549 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านกลุ่มผู้ผลิตเมล็ด

พันธุ์ดีเด่น ระดับประเทศ พ.ศ. 2551 รางวัลชนะเลิศกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

ข้าวดีเด่นภาคเหนือตอนบน พ.ศ. 2551 ศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่น จังหวัดลำพูน 

พ.ศ. 2551 

การสร้างกระบวนการทำงานที่โปร่งใสผ่านรูปแบบคณะกรรมการต่างๆ 

เช่น คณะกรรมการบริหารกลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

ตรวจแปลง คณะกรรมการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน และการมี

ระเบียบปฏิบัติของกลุ่มเพื่อให้สมาชิกปฏิบัติตาม ซึ่งมีหน่วยงานวิจัยและ  

วิชาการจากภายนอกได้เข้ามาร่วมติดตามตรวจสอบผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว   

จึงไม่จำกัดพื้นที่อยู่เพียงการรับรู้และการแสดงให้เห็นคุณภาพของเมล็ดพันธุ์

ข้าวภายในชุมชนตำบลป่าสักเท่านั้น แต่ทำให้เกิดการรับรองมาตรฐานผ่าน

หน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การรับรองและเผยแพร่ผลงานให้กับกลุ่มฯ ออกไปสู่

ภายนอกได้อีกขั้นหนึ่ง  
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รูปแบบความร่วมมือผ่าน “กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลป่าสัก 

บ้านสันคะยอม” 
โครงการ “ของกิ๋นปื้นบ้าน ขนมหวานปื้นเมืองอวดพญา 
12 พรรษา” 

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

วิถีชีวิตชนพื้นเมืองดังเดิมของทางภาคเหนือที่มีวัฒนธรรมประเพณี  

พื้นบ้านควบคู่กับชาวชุมชน ซึ่งชาวตำบลป่าสักก็เช่นกัน มีอาหารพื้นบ้าน 

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่อยู่ควบคู่กับชุมชน และมีการ

ดำเนินกิจกรรมทางด้านประเพณีวัฒนธรรมให้สืบทอดต่อๆ กัน ซึ่งโครงการ 

“ของกิ๋นปื้นบ้าน ชนมหวานปื้นเมืองอวดผญา 12 เมษา” นับเป็นโครงการ

ที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวชุมชนป่าสักที่ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง  

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2549 เริ่มจากหมู่บ้านหนองไซ หมู่ที่ 14 ตำบลป่าสัก   

จัดกิจกรรมในช่วงวันปีใหม่ไทย เน้นการจัดกิจกรรมในวันที่ 12 เมษายนของ

ทุกปีก่อนวันสงกรานต์ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ว่างเว้นจากการเพาะปลูก 

เก็บเกี่ยวพืชผล และเป็นช่วงฤดูร้อน กลุ่มเยาวชนปิดภาคเรียน จึงเป็นช่วง

เวลาที่เหมาะสมต่อการให้คนเหล่านี้ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมสร้างความอบอุ่น

ร่วมกันภายในหมู่บ้าน และได้เชิญชวนทุกหมู่บ้านเข้ามาร่วมแข่งขันประกอบ

อาหารพื้นเมือง ขนมพื้นเมือง  

การดำเนินโครงการที่สืบทอดและจัดกิจกรรรมติดต่อกันมาเป็นประจำ

ทุกปีนี้ มีวัตถุประสงค์... 

 1. เพื่อให้ประเพณี วัฒนธรรม ได้คงอยู่คู่สังคมล้านนา 

 2. เพื่ อให้ประชาชน เยาวชน ในท้องถิ่นได้สืบสานประเพณี

วัฒนธรรมล้านนาต่อรุ่นสู่รุ่น 

 3. เพื่อให้ประชาชน เยาวชนได้มีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์

วัฒนธรรม 








 

รูปแบบความรวมมือผาน “กลุมผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบลปาสัก บานสันคะยอม” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบล

ปาสัก บานสันคะยอม 

ศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชนตําบล

ปาสัก 

จดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน 

โรงสีชุมชน 

2542 

2544 

2550 

2553 

 
o นักวิชาการเกษตรจากศูนยขยายพันธุขาวท่ี 7 จ.เชียงใหม – ใหความรูและแนว

ทางการพัฒนาเมล็ดพันธุขาว 
o บริหารงานรูปแบบคณะกรรมการ 9 คน 
o องคการบริหารสวนตําบลใหการสนับสนุนงบประมาณ ประสานงานวิทยากร 

การสรางโรงสีชุมชนเพ่ือผลิตเอง ณ ตนทาง และในราคาถูก และตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง “ทนาขาวไวบริโภคท่ีเหลือจําหนาย” 

o การเปนแหลงสาธิตการทํานา ศึกษาดูงาน และไดรับการยอมรับจากหนวยงาน
ภายนอกใหเผยแพรและเพ่ิมมูลคาใหกับเมล็ดพันธุขาวพันธุดี 

o เกิดวิทยากร อาสาสมัครท่ีเกิดข้ึนจากสมาชิกในกลุมในฐานะผูลงมือปฏิบัติงาน
และเห็นผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจริง 

o เปนเครือขายสนับสนุนการทํางานของกรมการขาวและกรมสงเสริมการเกษตร 

การสนับสนุนจากทุกภาคสวนตามบทบาท

และศักยภาพที่เก้ือกูลกัน 

นักวิชาการเกษตรจากศูนย์ขยายพันธุ์ข้าวที่ 7 จ.เชียงใหม่ – ให้
ความรู้และแนวทางการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว 

บริหารงานรูปแบบคณะกรรมการ 9 คน 

องค์การบริหารส่วนตำบลให้การสนับสนุนงบประมาณ ประสานงาน
วิทยากร 

การสร้างโรงสีชุมชนเพื่อผลิตเอง ณ ต้นทาง และในราคาถูก และ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ทำนาข้าวไว้บริโภคที่เหลือ
จำหน่าย” 

การเป็นแหล่งสาธิตการทำนา ศึกษาดูงาน และได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานภายนอกให้เผยแพร่และเพิ่มมูลค่าให้กับเมล็ดพันธุ์ข้าว
พันธุ์ดี 

เกิดวิทยากร อาสาสมัครที่เกิดขึ้นจากสมาชิกในกลุ่มในฐานะผู้ลงมือ
ปฏิบัติงานและเห็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง 

เป็นเครือข่ายสนับสนุนการทำงานของกรมการข้าวและกรมส่งเสริม
การเกษตร 
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 4.  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ในท้องถิ่นได้แสดงออกถึงความ

เป็นเอกลักษณ์ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละหมู่บ้าน 

 5.  เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่บ้าน การมีส่วนร่วมของเยาวชน 

ประชาชน ทั้งในหมู่บ้านและตำบล และหน่วยงานองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

กระบวนการดำเนินกิจกรรม เริ่มจากการปรึกษาหารือระหว่างตัวแทน

ประชาชน เยาวชนของแต่ละหมู่บ้าน จากการเชิญชวนขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลป่าสัก ซึ่งปรากฏเป็นโครงการหนึ่งในแผนพัฒนาอยู่แล้ว จากนั้น  

จึงดำเนินการคัดเลือกตวแทนของแต่ละหมู่บ้านเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงาน 

โดยแบ่งกันทำหน้าที่ เช่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ทำการเชิญชวน กลุ่มพลัง

มวลชนเข้าร่วมทำกิจกรรม การแบ่งตัวแทนเยาวชนทำกิจกรรมตามความ

สามารถของแต่ละกลุ่ม เช่น การร้องเพลง แสดงการตีกลองสะบัดชัย   

การแกะสลักผลไม้ การฟ้อนรำ เป็นต้น ส่วนกลุ่มตัวแทนเยาวชนจาก

โรงเรียนในพื้นที่ตำบลป่าสักได้มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการ สำหรับกลุ่ม

ตัวแทนผู้อายุมีการสอนวิธีการตัดตุงให้กับเยาวชนที่สนใจเพื่อเกิดการสืบทอด

วิธีการตัดตุงอย่างถูกวิธีและวิถีปฏิบัติสืบต่อกันมา นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาสา

สมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร

ส่วนตำบลป่าสักก็เข้ามาร่วมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้เข้ามา

ร่วมในกิจกรรม “ของกิ๋นปื้นบ้าน ขนมหวานปื้นเมืองอวดพญา 12 พรรษา” 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

การเข้าร่วมทำกิจกรรมแข่งขันกันประกอบอาหารและขนมพื้นบ้าน   

ไม่เพียงแต่การทำให้เห็นอาหารและขนมพื้นบ้านของชาวชุมชนป่าสักเท่านั้น 

ยังได้เห็นความแข็งขัน ความสามัคคี การร่วมไม้ร่วมมือกันทำกิจกรรม   

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดให้กับเยาวชนได้เห็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน

ต่างๆ ในตำบลป่าสัก การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาแสดงความสามารถในการ

ประกอบอาหาร ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

ต้องการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น 

ใหเ้กดิการอนรุกัษว์ฒันธรรม ผา่นกระบวนการมสีว่นรว่มของทัง้จากประชาชน 

เยาวชนที่อยู่อาศัยในตำบลป่าสัก และที่สำคัญคือ การให้ประชาชนเป็นคน  

นำเสนอและคิดขึ้นมาเอง  

เนื่องจากชาวตำบลป่าสักโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีวิถีชีวิตผูกพันและ  

ผูกติดอยู่กับขนมธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของล้านนามาจากบรรพบุรุษ

และสืบทอดต่อกันมา ยังคงดำรงอยู่ในอาหารและขนมที่บริโภคในครัวเรือน 

การบริโภคพืชผักสวนครัวและเก็บของจากป่า ซึ่งเป็นผลผลิตที่ปลูกขึ้นเอง  

ในครัวเรือนและของจากธรรมชาติจึงมีความปลอดภัยจากสารเคมี อาหาร  

ส่วนใหญ่ที่ผลิตจากสิ่งธรรมชาติเหล่านี้จึงมีความปลอดภัย ประกอบกับ  

สภาพอาการทางภาคเหนือที่มีอากาศหนาวเย็น ร่างกายจึงต้องการความ

อบอุ่น ทำให้การประกอบอาหารที่ใช้บริโภคจึงมีไขมันเป็นจำนวนมาก เช่น 

น้ำพริกอ่อง ไส้อั่ว และรูปแบบวัฒนธรรมการกินขันโตก ที่มีการจัดสำรับ

อาหารเป็นชุดทั้งบริโภคเองและไว้รับแขก และมีวัฒนธรรมการแสดง ที่ทาง

ภาคเหนือนิยมไว้แสดงพร้อมกับการต้อนรับด้วยขันโตก เช่น การตีกลอง

สะบัดชัย การฟ้องรำ การแสดงศิลปะการต่อสู้ผสมผสาน  

การดำเนินชีวิตที่ยังผูกพันกับการทำกิจกรรมในวัด การเข้าวัดฟังธรรม

และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวล้านนา ทำให้มีภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น การตัดตุงล้านนาด้วยกระดาษ เพื่อนำไปวัด  

ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งจะพบความหลากหลายของวัฒนธรรม

ประเพณีในเชิงสัญลักษณ์ที่ถูกผลิตและประดิษฐ์มาประกอบพิธีในวันสำคัญ

ต่างๆ  
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การเชิญชวนทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมทำกิจกรรมในฐานะผู้ร่วมแสดง  

และมีบทบาททำหน้าที่ในส่วนต่างๆ และในฐานะผู้เข้าร่วมชมการแสดง  

ทีห่ลากหลายและการแข่งขันอาหารปื้นบ้านและขนมปื้นเมอืง เช่น การแข่งขนั 

ประกอบอาหาร การแขง่ขนักิน๋ปืน้บา้น โดยมคีณะกรรมการตดัสนิแบง่ออกเปน็ 

คณะกรรมการตัดสินอาหารปื้นบ้าน คณะกรรมการตัดสินขนมหวานปื้นเมือง 

และมีการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขัน ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับ

กลุ่มคนที่เข้าร่วมแข่งขันที่เป็นตัวแทนของหมู่บ้านนั้นๆ นอกเหนือจากความ

สนุกสนาน เพลิดเพลิน ความสามัคคีและร่วมมือการจัดกิจกรรมในส่วน  

ต่างๆ แล้ว ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน

และผู้สูงอายุที่ต่างวัยกันแต่สามารถทำกิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้และถ่ายทอด

ประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา  

การต่อยอดของกิจกรรมไม่เพียงการจัดกิจกรรมที่เริ่มจากระดับ

หมู่บ้าน ได้ขยายไปสู่ระดับตำบล และยังเปิดให้คนนอกพื้นที่ได้เข้ามาร่วม

กิจกรรม เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้มาเห็นวัฒนธรรมประเพณี 

วิถีชีวิตดั้งเดิมที่ยังคงอยู่คู่กับชาวตำบลป่าสัก และยังไม่ได้สูญหายไปตาม  

กาลเวลา และหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับชาวตำบลป่าสักยังได้

ช่วยต่อยอดกิจกรรมในการดูแลพืชผักสวนครัวที่จำเป็นต่อการนำมาประกอบ

อาหารและขนมพื้นบ้าน โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูนและ

กลุ่มเศรษฐกิจแบบพอเพียงตำบลป่าสัก ให้คำแนะนำวิธีการปลูกพืชสวนครัว 

สารสกัดชีวภาพป้องกันแมลงในแปลงผัก และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ให้คำแนะนำ ปรึกษา การบริโภคผักสวนครัว

อาหารพื้นเมืองเพื่อต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย จนเกิดการเป็นเครือข่าย

การทำงานที่นอกเหนือจากกระบวนการมีส่วนร่วมแล้ว  

รูปแบบความร่วมมือผ่าน “โครงการ “ของกิ๋นปื้นบ้าน ขนมหวาง  

ปื้นเมืองอวดพญา 12 พรรษา”” 

ใหกับผูชนะการแขงขัน ซึ่งสรางความภาคภูมิใจใหกับกลุมคนท่ีเขารวมแขงขันท่ีเปนตัวแทนของหมูบาน
นั้น ๆ นอกเหนือจากความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ความสามัคคีและรวมมือการจัดกิจกรรมในสวนตาง 
ๆ แลว ยังเปนการสะทอนใหเห็นการมีสวนรวม โดยเฉพาะกลุมเยาวชนและผูสูงอายุท่ีตางวัยกันแต
สามารถทํากิจกรรมรวมกัน เรียนรูและถายทอดประเพณีวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของชาวลานนา  

 การตอยอดของกิจกรรมไมเพียงการจัดกิจกรรมท่ีเร่ิมจากระดับหมูบาน ไดขยายไปสูระดับ
ตําบล และยังเปดใหคนนอกพ้ืนท่ีไดเขามารวมกิจกรรม เชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ไดมาเห็น
วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตดั้งเดิมท่ียังคงอยูคูกับชาวตําบลปาสัก และยังไมไดสูญหายไปตามกาลเวลา 
และหนวยงานภาครัฐท่ีเขามารวมกิจกรรมกับชาวตําบลปาสักยังไดชวยตอยอดกิจกรรมในการดูแล
พืชผักสวนครัวท่ีจําเปนตอการนํามาประกอบอาหารและขนมพ้ืนบาน โดยเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตร
อําเภอเมืองลําพูนและกลุมเศรษฐกิจแบบพอเพียงตําบลปาสัก ใหคําแนะนําวิธีการปลูกพืชสวนครัว สาร
สกัดชีวภาพปองกันแมลงในแปลงผัก และกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลปา
สัก ใหคําแนะนํา ปรึกษา การบริโภคผักสวนครัวอาหารพ้ืนเมืองเพ่ือตอตานอนุมูลอิสระในรางกาย จน
เกิดการเปนเครือขายการทํางานท่ีนอกเหนือจากกระบวนการมีสวนรวมแลว 

  

รูปแบบความรวมมือผาน “โครงการ “ของกิ๋นปนบาน ขนมหวางปนเมืองอวดพญา 12 พรรษา”” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของกิ๋นปนบาน  

ขนมหวางปนเมือง 

อวดพญา 12 พรรษา 
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องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่  
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

 

บทนำ 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ประกอบด้วยชุมชนที่ยังยึดโยงอยู่กับ

ธรรมชาติเพื่อการดำรงชีวิตอันเนื่องมาจากสภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้งรายล้อมไป

ด้วยภูเขาและพื้นป่าธรรมชาติ ประกอบด้วยชุมชนทั้ง 12 ชุมชน ตั้งอยู่ใกล้

จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน มีพื้นที่ประมาณ 150 ตารางกิโลเมตร พื้นที่  

ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ใช้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากกว่าการอยู่อาศัย   

ดังนั้น ชุมชนจึงมีความใกล้ชิดธรรมชาติ และยังคงดำเนินวิถีชีวิตดั้งเดิม   

ใช้จารีตประเพณีของชุมชนเป็นแนวปฏิบัติ สร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด

ระหว่างชุมชนกับธรรมชาติ และระหว่างชุมชนด้วยกันเอง ให้ความสำคัญกับ

ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้อาวุโสในชุมชน 

ดังนั้น การวางวิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลป่าไผ่จึงใช้หลัก “ตำบล

บริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา” วิสัยทัศน์ดังกล่าว

เป็นสิ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ต้องการให้โครงการต่างๆ ในตำบลยึด

หลักการดังกล่าวเพราะการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลจะสร้างให้โครงการ

ต่างๆ ได้รับความร่วมมือจากชุมชน และทำให้ประชาชนในชุมชนรู้สึกเป็น

ส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนและเป็นเจ้าของโครงการต่างๆ กระบวนการมี

ส่วนร่วมจะส่งเสริมให้กระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่

มีความโปร่งใสเพราะประชาชนสามารถรับทราบ เข้าใจ สามารถร่วมตรวจ

สอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ และมีการรายงานการ

ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพขององค์การ

บริหารส่วนตำบลที่มีความรับผิดชอบต่อประชาชนเพราะตระหนักดีกว่าทุก

โครงการหรือกิจกรรมใดๆ ก็ตามล้วนมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตประจำวันของ

ประชาชน ดังนั้น การยึดหลักการมีส่วนร่วมจึงเป็นพื้นฐานสำคัญขององค์การ

บริหารส่วนตำบลป่าไผ่ ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมจาก

โครงการ ดังนี้ 
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โครงการเวทีประชาคมการมีส่วนร่วม 
ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

ปัญหาสำคัญของพื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาและป่าธรรมชาติจึงยากที่จะ

หลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องน้ำป่าไหลหลากและอุทกภัย พื้นที่ในหมู่ 3 บ้านป่าจี้ ห  

มู่ 11 บ้านป่าไผ่วั งน้ำลี้ หมู่ 1 บ้านป่าไผ่และหมู่ 7 บ้านห้วยน้ำเย็น   

โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำป่าไหลหลากเกินจนท่วมพื้นที่เกษตรและพื้นที่

อยู่อาศัยของประชาชน ปัญหาน้ำล้นตลิ่งในอีกหลายหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 4 

บ้านหล่ายท่า หมู่ 5 บ้านชีวิตใหม่ ซึ่งหมู่บ้านทั้งสองนี้จะมีแม่น้ำลี้ไหลผ่าน

ตลอดแนว ปัญหาข้างต้นเกิดขึ้นในทุกๆ ปี สาเหตุหลักคือการตัดไม้ทำลายป่า 

การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่พักอาศัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งปลูก

สร้างได้สร้างขวางกั้นทางไหลผ่านของน้ำประกอบกับไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่สามารถ

ชะลอความเร็วของน้ำหรือช่วยขวางทางน้ำในช่วงฤดูฝนได้ อีกทั้งท่อระบายน้ำ

เดิมของกรมทางหลวงในพื้นที่มีขนาดเล็กทำให้น้ำที่ไหลหลากระบายไม่ทันเกิด

ล้นและท่วมขังในพื้นที่หลายวัน นอกจากนี้ ปัญหาน้ำล้นตลิ่งมิได้มาจากเหตุ

ภาวะอุทกภัยแต่เพราะความกลัวที่จะเสียหายในพื้นที่ไร่ นาหากมีการเปิด

ประตูกั้นน้ำหน้าฝาย 3 แห่งได้แก่ ฝ่ายดอยดั้งบ้านป่าจี้ ฝ่ายหล่ายท่า

บ้านหล่ายท่า ฝ่ายห้วยน้ำเย็นบ้านห้วยน้ำเย็น ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมเปิดประตู

กั้นน้ำดังกล่าวจึงทำให้ปริมาณน้ำล้นตลิ่งอย่างฉับพลันและมีความแรง  

ไหลเชี่ยวและเกิดการเปลี่ยนแปลงกระแสทางเดินของน้ำที่หันเข้าไปสู่พื้นที่อยู่

อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชนบริเวณรอบๆ แม่น้ำกินบริเวณเป็นพื้นที่

กว้าง  

นอกจากนี้ ยังมีความบกพร่องในเรื่องการบริหารจัดการดูแลเฝ้าระวัง 

กล่าวคือ โดยปกติความรับผิดชอบการถือกุญแจเปิดปิดประตูฝ่ายจะ  

มอบหมายให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแล ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อ

ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ในพื้นที่หากเกิดเหตุกรณีที่ประชาชนไม่สามารถเปิดประตู

ฝายได้ ดังนั้น ฝายบางแห่งจึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยวิธีลัด คือ การหา

ขวานมาตัดโซ่เหล็กที่คล้องประตูฝายทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหาย  

ไม่สามารถซ่อมแซมได้  

ด้วยเหตุปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจึงทำให้ประชาชนในพื้นที่ตัดสินใจว่า

ปัญหาดังกล่าวมีความสำคัญมากที่สุดที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนก่อน

ปัญหาอื่น จึงใช้วิธีแจ้งปัญหาพร้อมขอความช่วยเหลือฝ่ายกำนันผู้ใหญ่บ้าน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มายังฝ่ายบริหารเป็นหนังสือร้องทุกข์ 

หลังจากนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตำบล โดยสภามีมติให้จัดเวทีประชาคมและร่วมกันระดม

ความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบของชุมชน  

ให้ชัดเจนเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 

โดยข้อสรุปจากเวทีประชาคมต้องการให้มีการก่อสร้างท่อขนาดใหญ่

เพื่อเป็นเส้นทางระบายน้ำให้ไหลลงไปยังแม่น้ำลี้ซึ่งเป็นการลดปริมาณน้ำที่

ไหลบ่าจากภูเขามายังพื้นที่การเกษตรและพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนได้ และ

มีการจัดทำแผนป้องกันน้ำท่วมร่วมกันทุกส่วนโดยวางแผนป้องกันตั้งแต่แรก

เริ่มคือการตัดไม้ทำลายป่าโดยขอให้หน่วยงานป่าไม้ร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน

ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครชุมชน อาสาสมัครตำรวจบ้านให้มีการออกพื้นที่

ตรวจตราและลาดตระเวนในการลักลอบตัดไม้โดยใช้การจับค่าพิกัด GPS 

ของพื้นที่ป่าไม้ในตำบลเพื่อนำมาซึ่งการตรวจสอบกรณีมีผู้บุกรุกในพื้นที่  

สำหรับการก่อสร้างพื้นที่อาศัยที่ขัดขวางทางไหลของน้ำป่าได้ขอให้

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ตรวจสอบการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  

ในพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดการรุกล้ำสร้างสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางเดินของน้ำ  

ในพื้นที่ และขอให้มีการเสริมท่อระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติม ทั้งนี้ได้รับความ
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ร่วมมือจากชุมชนในหมู่ 11 บ้านป่าไผ่วังลี้ในการขุดอ่างเก็บน้ำในพื้นที่  

สวนลำไยเพื่อชะลอการไหลบ่าของน้ำก่อนที่จะไหลลงมาสู่พื้นที่เกษตรกรรม

และพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชน 

นอกจากนี้ ยังดำเนินการเสนอแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาผู้รับผิดชอบ

การถือกุญแจเปิดปิดน้ำในแต่ละฝาย โดยปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการ

เปน็การแตง่ตัง้ผูร้บัผดิชอบเพิม่เตมิอกี 2 คน นอกเหนอืไปจากการครอบครอง 

ของกำนันผู้ใหญ่บ้านในกรณีที่กำนันผู้ใหญ่บ้านติดภารกิจไม่สามารถมาเปิด

ปิดประตูฝายได้โดยดำเนินการคัดเลือกจากคณะกรรมการเหมืองฝายขึ้น  

ฝา่ยละ 10 คน เพือ่ชว่ยเหลอืในกรณปีรมิาณนำ้ในแมน่ำ้ลีม้ปีรมิาณเพิม่มากขึน้ 

และให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในแต่ละฝายประสานงานทำความเข้าใจให้ตรงกัน

กรณีที่ปริมาณแม่น้ำลี้เพิ่มมากขึ้นว่าฝายใดควรจะเปิดหรือควรจะปิด รวมทั้ง

ขอสนับสนุนจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ให้จัดซื้อครุภัณฑ์ที่ชำรุด

เสียหาย 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

แนวคิดในการแก้ไขปัญหาในลักษณะเช่นนี้สร้างจุดเด่นของโครงการ

เนื่องจากแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการ

ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบและบูรณาการแนวทางแก้ไขปัญหาจาก

หลายฝ่ายในการจัดทำแผนป้องกันอุทกภัยที่เกิดขึ้น ได้แก่ การประสานงาน

แผนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องมือ

ในการขุดเจาะอ่างเก็บน้ำในพื้นที่สวนลำไยของเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่  

การประสานไปยังงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน

มายังองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่เพื่อแจ้งข่าวสารในกรณีที่มีฝนตกชุกหนา

แน่นเพื่อส่งสัญญาณเตือนให้ชุมชนได้รับทราบกรณีเกิดน้ำล้นตลิ่งหรือน้ำท่วม 

การดำเนินการร่วมกับสำนักงานหมวดการทางลี้ที่ 1 อนุมัติโครงการและ  

จัดสร้างท่อระบายน้ำอย่างโปร่งใสตามระเบียบพัสดุจากองค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัดลำพูนกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ซึ่งประชาชนได้รับทราบ

รายละเอียดความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของ

กำนันผู้ใหญ่บ้าน เสียงผ่านทางศูนย์ประชาสัมพันธ์วิทยุชุมชนตำบลป่าไผ่ 

จดหมายข่าวประจำเดือน เป็นต้น  

วิธีการดังกล่าวเป็นการแบ่งงานและความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในการ

เปิดปิดประตูฝาย การดูแลรักษาทรัพย์สินไม่ให้เกิดความเสียหายภายใต้การ

ประสานงานร่วมกัน กระบวนการนี้ชุมชนได้ร่วมสังเคราะห์และค้นหาแนวทาง

แก้ไขปัญหาเร่งด่วนก่อนแม้ว่าจะมีบางชุมชนยินยอมให้ดำเนินการขุดพื้นที่  

บางส่วนเพื่อป้องกันน้ำป่าที่อาจสร้างความเสียหายบริเวณกว้างเพราะเวที

ประชาคมได้สร้างความเข้าใจร่วมกันในผลประโยชน์ของส่วนรวม เป็นที่

ชัดเจนว่าผลสำเร็จดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหา

เพราะจากการที่ชุมชนได้มีประสบการณ์เข้าร่วมเวทีประชาคมได้ส่งผลต่อการ

เรียนรู้และสังเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา และจัดลำดับความสำคัญ

ของโครงการก่อนหลังในการแก้ไขปัญหาจนเกิดแผนป้องกันน้ำท่วม   

เวทีประชาคมดังกล่าวได้กลายเป็นการประชุมเพื่อดึงศักยภาพ และกระตุ้นให้

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกระบวนการดังกล่าว และค้นหาแนวทางแก้ไขของ

ตำบลป่าไผ่จนกลายเป็นวิธีปฏิบัติปกติที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ได้นำ

มาใช้เป็นหลัก 
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โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณีและ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
(พิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตา เทศกาลปี๋ใหม่เมือง) 

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

ทุกปีองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่จะจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุในช่วง

เดือนเมษายนมาโดยตลอดโดยได้จัดสรรเงินอุดหนุนให้แต่ละหมู่บ้านไป

ดำเนินกิจกรรมของแต่ละชุมชนเอง เมื่อมีการประชาคมหมู่บ้านเพื่อสะท้อน

ปัญหาจากประชาชน ได้มีการเสนอความคิดเห็นใหม่จากกลุ่มผู้สูงอายุว่า

ต้องการให้มีการรวมการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุในระดับตำบลขึ้นแทนการจัด

แบบกระจัดกระจายและซ้ำซ้อนในแต่ละหมู่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุได้เสนอให้การ

จัดกิจกรรมที่เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนและเชิดชูความ

สำคัญของการมีผู้สูงอายุในชุมชน ด้วยเหตุนี้ กลุ่มผู้สูงอายุจาก 12 หมู่บ้าน

จึงเสนอความต้องการที่จะจัดกิจกรรมการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณี

และวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบล้านนาในระดับตำบลขึ้น คือ พิธีสืบชะตาและ  

พิธีสะเดาะเคราะห์ เพราะร่วมกันเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นประเพณีสำคัญ

อย่างยิ่งของชาวล้านนาที่เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุหรือต่อชีวิตของบ้านเมือง

หรือของคนให้ยืนยาว มีความสุข ความเจริญ ตลอดจนเป็นการขจัดภัย

อันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นให้ปลอดภัย กลุ่มผู้สูงอายุเห็นว่าพิธีดังกล่าวได้

หายไปในกลุ่มผู้สูงอายุรุ่นก่อนๆ และประสงค์ให้ประเพณีล้านนานี้ได้รับการ

อนุรักษ์และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติซึ่งจะช่วยให้ชุมชนมีขวัญและกำลังใจ   

รวมทั้งความเชื่อมั่นในการทำงานหรือการต่อสู้กับชะตาชีวิตของคนในชุมชน 

พิธีสืบชะตาแบบพื้นเมืองล้านนาได้เคยยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมานานและ  

ทุกชุมชน หมู่บ้านรู้จักกันดีจึงควรได้รับการพลิกฟื้นอนุรักษ์อีกครั้ง  

การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มจากการที่กลุ่มผู้สูงอายุทำพิธีสะเดาะ

เคราะห์ก่อนทำพิธีสืบชะตา เทศกาลปี๋ใหม่เมืองตามประเพณีท้องถิ่นล้านนา  

ที่เชื่อว่าจะเป็นการปัดเป่าเรื่องไม่ดี เรื่องร้ายที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนหรือในชีวิต

ของคนให้หลีกหนีไปยังที่อื่น โดยผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้านได้นัดหมายเรื่อง  

วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ในท้องถิ่นมาช่วยในการจัดเตรียมเครื่องสืบชะตาและนำ  

ภูมิปัญญาที่ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดความรู้และวิชาด้านการจัด

เครื่องประกอบพิธีสืบชะตา  

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

ประเพณีนี้สร้างการมีส่วนร่วมอย่างเห็นได้ชัดเพราะพิธีกรรมดังกล่าว

เป็นพิธีกรรมใหญ่ต้องพึ่งพาอาศัยคนในชุมชนและเครื่องประกอบพิธีกรรม

หลากหลาย รวมทั้งการจัดให้มีการละเล่นที่แสดงความสามารถของกลุ่ม  

ผู้สูงอายุ เช่น การแสดงรำดาบของผู้สูงอายุชนเผ่าปากายอ การแสดง  

รอ้งจอ้ย คา่ว ซอ การแสดงเครือ่งดนตรพีืน้เมอืงของกลุม่ผูส้งูอายบุา้นหลา่ยทา่ 

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งของผู้สูงอายุ การมอบประกาศเกียรติบัตรยกย่อง

และเชิดชูให้กับผู้สูงอายุที่มีความรู้และความสามารถด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การทำขนม การสอนการทำข้าวทิพย์เพื่อแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทาน 

การเสนอให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีนี้ทำให้เกิดความสามัคคีและการมี  

ส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ได้แก่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอาสาสมัคร 

(อสม.) ฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ที่ช่วย

สนับสนุนให้กิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จ กิจกรรมนี้สร้างความ  

โดดเด่นที่เน้นให้ให้กลุ่มผู้สูงอายุแสดงถึงบทบาทในการเป็นผู้นำทางความคิด

จิตวิญญาณ และความเชื่อมั่นในประเพณีที่มีคุณค่าของชุมชน และแสดงให้

เห็นถึงศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังคงมีคุณค่าและควรได้รับสืบทอดความรู้

ให้คงอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างกลมกลืน นอกจากนี้ กิจกรรมนี้ถือเป็น

กุศโลบายที่คนโบราณวางแนวทางไว้โดยเป็นการให้กำลังใจให้กลุ่มผู้สูงอายุ  

ได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในชุมชน 
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โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลป่าไผ่ :  
การพัฒนาฝีมือการทอผ้าลายกะเหรี่ยงบ้านน้ำดิบชมพู 

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

ปัญหาการการสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชนเผ่ากะเหรี่ยง คือ ไม่มีตลาด

รองรับผลิตภัณฑ์ชุมชนและไม่เป็นที่ต้องการตามกระแสความนิยม แม้ว่าจะมี

ความพยายามในการจำหน่ายผ้าทอกะเหรี่ยงนานๆ ทีจะขายได้สักผืน หรือ

แม้กระทั่งการฝากสินค้าไปจำหน่ายที่บ้านห้วยต้มเพื่อช่วยเหลือก็ยังไม่

สามารถกระตุ้นยอดขายหรือเพิ่มความสนใจผลิตภัณฑ์ได้ เพราะคุณภาพ  

ของผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับการยอมรับในตลาดการแข่งขันปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้   

กลุ่มแม่บ้านน้ำดิบชมพู (หมู่บ้านชนเผ่ากะเหรี่ยง) ได้นำเสนอความต้องการ

ของกลุ่มแม่บ้านไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ให้ช่วยทำการศึกษา

วิเคราะห์ปัญหาจุดแข็งและจุดอ่อนเรื่องดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นร่วมกันว่า

หากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการจะต้อง  

ส่งเสริมให้ถูกต้องตามหลักอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่จึงจัดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  

ผลจากการอบรมจะทำให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้านมีความรู้เชิงลึกและมี

กรอบทฤษฎีในการสร้างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีคุณภาพตามหลักการที่ถูกต้อง 

เช่น สีของด้ายที่ใช้ทอ การสร้างกลุ่มตลาด การสร้างความหลากหลายใน  

ชิ้นงาน และการกระจายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านให้มีชื่อเสียง หลังจากการ

อบรมกลุ่มแม่บ้านน้ำดิบชมพูได้ทำการปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานแบบเดิมที่ไม่เป็น

ที่ต้องการของตลาดเพราะการใช้สีที่ฉูดฉาดตามแบบดั้งเดิมและผลิตภัณฑ์

ไม่มีความหลากหลายให้ผู้ซื้อได้เลือกใช้ มีเพียงเสื้อทรงดั้งเดิมกับย่ามสะพาย

เท่านั้น โครงการส่งเสริมอาชีพดังกล่าวยังเน้นถึงความโปร่งใสเพราะทุก  

ขั้นตอนสมาชิกและชาวบ้านเห็นความสำคัญและคุณค่าตั้งแต่แรกเริ่ม   

ด้วยการคิด ลงมือปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ส่งเรื่องไปยังองค์การบริหาร  

ส่วนตำบลป่าไผ่ เข้าร่วมและตั้งใจฝึกอบรมโครงการนี้จนครบหลักสูตร  

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลป่าไผ่โดยเฉพาะการพัฒนาฝีมือการทอ

ผ้าลายกะเหรี่ยงบ้านน้ำดิบชมพูกล่าวได้ว่าเป็นโครงการที่เปิดพื้นที่ให้กลุ่ม

หมู่บ้านชนเผ่ากะเหรี่ยงและชุมชนที่สนใจได้เข้ามาร่วมรับรู้กระบวนการ

ปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตั้งแต่ต้นและทราบถึงการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ สะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในเนื้อหาของ

งานที่ร่วมกันคิดและฟื้นฟูลายผ้าหลายชิ้นที่ยากและใช้เวลาในการทอนาน  

ซึ่งถือว่าเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชนเผ่า เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร  

ส่วนตำบลป่าไผ่เป็นเพียงเจ้าหน้าที่ที่คอยอำนวยความสะดวกและไม่ละเลย

ปัญหาโดยที่งบประมาณเป็นเพียงปัจจัยสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียน

รู้มากกว่าสั่งการให้เกิดการเรียนรู้  

โครงการส่งเสริมอาชีพดังกล่าวทำให้อาชีพการทอผ้าของหมู่บ้านได้รับ

ความสนใจและสร้างชื่อเสียง และถูกต่อยอดการอบรมในด้านการแปรรูป  

ให้แตกต่างและเพิ่มความหลากหลายขึ้น ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน  

เพิ่มขยายตัวขึ้นประกอบเป็นอาชีพเสริมมากขึ้น ความสำเร็จของการสร้าง

อาชีพทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ได้เพิ่มความช่วยเหลือในการ

ประชาสัมพันธ์และติดต่อการตลาดให้โครงการดังกล่าวได้รับความนิยมไปยัง

พื้นที่อื่นๆ นอกจากการประสบความสำเร็จเรื่องการมีส่วนร่วมแล้ว ไม่เพียง

แต่ประโยชน์โดยตรงในการจำหน่ายผ้าทอที่มียอดจำหน่ายได้มากขึ้นกว่า 

พ.ศ. 2544 แล้ว การส่งเสริมอาชีพของกลุ่มแม่บ้านน้ำดิบชมพูสร้าง

ประโยชน์ต่อยอด ต่างๆ ดังนี้  
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  กลุ่มแม่บ้านเห็นคุณค่าของลายผ้าดั้งเดิมนำไปสู่การขึ้นทะเบียน  

ผู้ผลิตสินค้าชุมชน 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ 

  เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าลายต่างๆ ของชุมชนที่มีมากกว่า 20 ลาย 

และบางลายไม่ได้มีการทอมานานแล้ว 

  สมาชิกในชุมชนมีรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้นจากเฉลี่ยเดือนละ 

2000 บาท 

  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ร่วมกับภาคประชาชนมีแนวคิด  

ในการต่อยอดให้ตำบลป่าไผ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 

การส่งเสริมการแปรรูปกาแฟและลำไย 

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

จากความต้องการของกลุ่มผู้สนใจในการแปรรูปกาแฟจากดอยป่าแป๋ 

อำเภอบ้านโฮ่ง ที่มารวมกับลำไยที่มีจำนวนมากในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ ซึ่งวิธีการ

เดิมที่สมาชิกในชุมชนดำเนินการแปรรูปและบรรจุลงในผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับ

ความสนใจในตลาด จึงประสงค์ที่จะพัฒนารูปแบบการผลิตให้มีความทันสมัย

มากขึ้น ทางกลุ่มผู้สนใจในการแปรรูปกาแฟและกลุ่มแปรรูปลำไยจึงร่วมกัน

ปรึกษาปัญหาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ในการของบประมาณเพื่อ

ปรับปรุงกระบวนการผลิต แปรรูป และบรรจุทั้งผลิตภัณฑ์กาแฟและลำไย   

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่จึงให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ การให้

คำแนะนำเรื่องบรรจุภัณฑ์ การฝึกอบรมความรู้ในการผลิตกาแฟที่ทันสมัย

จากศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน รวมทั้ง

การให้กลุ่มดังกล่าวกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนจำนวน 35,000 บาท  

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

ความสำเร็จที่มาจากความพยายามในการปรับปรุงกระบวนการผลิต 

แปรรปู และบรรจทุัง้ผลติภณัฑก์าแฟและลำไย ไดน้ำไปสูก่ารจดัตัง้ศนูยเ์รยีนรู ้

ชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกาแฟและลำไย ซึ่งได้สร้างรายได้ให้แก่

สมาชิกกลุ่ม โดยสมาชิกสามารถรับทราบยอดขายและการดำเนินงานใน  

งบประมาณดังกล่าวอย่างเปิดเผย จนกระทั่งมีการซื้อหุ้นรวม 118400 บาท 

ทำให้สมาชิกมีรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 150 บาทต่อคนต่อวัน สมาชิกไว้วางใจ

ในเรื่องงบประมาณและประสงค์ที่จะเข้ามารวมกลุ่ม การส่งเสริมการแปรรูป

กาแฟและลำไยดังกล่าวจึงเป็นโครงการที่เกิดจากพื้นฐานความคิดที่ต้องการใช้

ทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีคุณภาพและสร้างทรัพยากรดังกล่าวให้มีมาตรฐาน
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โครงการเด่น
รางวัลพระปกเกล้า  

ด้านการเสริมสร้างสันติสุข
และความสมานฉันท์



ใหม่และต่อยอดเป็นอาชีพจนทำให้สินค้าของกลุ่มผ่านมาตรฐาน อย. และ

ต่อยอดโครงการด้วยการผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP 

ประจำตำบลป่าไผ่ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เข้าจำหน่ายในศูนย์ดังกล่าว โครงการ

ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จจากร่วมมือของกลุ่มอาชีพที่ต้องการ

แก้ไขปัญหาและพัฒนาฝีมืออาชีพการทำกาแฟและลำไยให้เป็นไปหลักวิชา   

ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าให้เป็นที่ต้องการมากขึ้น และ  

นำมาซึ่งรายได้ที่แน่นอนของสมาชิกในตำบลโดยการใช้ผลิตภัณฑ์และสินค้า

ในท้องถิ่น  

ส่วนที่

2
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ปี 2555 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ด้านการ

เสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ มีจำนวน 1 แห่ง และมีโครงการ

เด่นที่ สะท้อนให้ เห็นถึ งการบริหารงานที่ เสริมสร้ างสันติสุขและ  

ความสมานฉันท์ ดังนี้  

1. เทศบาลนครปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

 ๏ โครงการส่วนร่วมชุมชน-วัด-เทศบาล บริหารจัดการน้ำ 

(นครปากเกร็ดโมเดล) 

 ๏ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาตลาดเก่าริมน้ำปากเกร็ดแบบมี

ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี

 

บทนำ

“ปากเกร็ดนครแห่งความสุข” เป็นโมเดลที่มาจากฐานของชุมชนและ

สังคมที่ไร้ความขัดแย้ง การสร้างนครแห่งความสุขเป็นเรื่องที่ท้าทายในสังคม

แบบผสมผสานระหว่างชุมชนดั้งเดิมกับชุมชนสมัยใหม่ที่มีลักษณะเป็นเขต

เศรษฐกิจที่สำคัญรองรับความเจริญเติบโตจากกรุงเทพมหานคร จากการที่

เทศบาลนครปากเกร็ดเป็นเขตที่มีประชากรพำนักอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น 

ความเจริญเติบโตดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ของชุมชนดั้งเดิมที่เคยตั้งอยู่

ริมแม่น้ำหายไปอย่างรวดเร็วและถูกแทนที่ด้วยชุมชนสมัยใหม่อันประกอบไป

ด้วยหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม ลักษณะสังคมสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นจึงมี

ความสัมพันธ์กับชุมชนดั้งเดิมน้อยมาก ประชาชนโดยส่วนใหญ่มักไม่ทำความ

รู้จักคุ้นเคยกับชุมชนดั้งเดิมมากนัก และมักจะมีปัญหาความขัดแย้งในการ

อาศัยอยู่ร่วมกันบ่อยครั้ง  
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ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าชุมชนของชาวปากเกร็ดมีลักษณะผสมผสาน

ระหว่างชุมชนดั้งเดิมกับชุมชนเมือง ด้วยเหตุนี้เอง ทั้งสองชุมชนจึงมีความ

ต้องการที่แตกต่างเทศบาลนครปากเกร็ดจึงต้องนำหลักธรรมาภิบาลมาเป็น

แนวทางในการบริหารงาน โดยเฉพาะหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

โดยให้มีการจัดตั้งตัวแทนจากชุมชนทั้งสองฝ่ายมาร่วมบริหารงานกับเทศบาล 

เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน เทศบาลนครปากเกร็ด  

เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน

ตั้งแต่ การเสนอปัญหา การวางแผน การร่วมในโครงการต่างๆ  

นอกจากนี้ เทศบาลยังมีช่องทางให้ประชาชนได้ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการทำงานได้หลายช่องทาง ทั้งการประชาสัมพันธ์ การรับฟัง

ความคิดเห็น และการจัดให้มีเครือข่ายการสื่อสารระหว่างกันทั้งภายในและ

ภายนอก เพื่อสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างกลุ่ม

ประชาชนในชุมชนดั้งเดิมและชุมชนสมัยใหม่ และกับสานสัมพันธ์ที่ดีกับ

เทศบาล ซึ่งจะทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน  

และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ อันจะก่อให้เกิดความสันติสุขและสมานฉันท์  

ในสังคม และตอบโจทย์ “ปากเกร็ดนครแห่งความสุข” ดังกล่าวกระบวนการ

จุดเริ่มต้น และรูปแบบการดำเนินงาน รวมทั้งผลความสำเร็จในแต่ละ

โครงการสามารถอธิบายผ่านโครงการ ดังนี้ 

 

โครงการส่วนร่วมชุมชน-วัด-เทศบาลบริหารจัดการน้ำ
(นครปากเกร็ดโมเดล)

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

จากพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาและถูกรอบล้อมไปด้วย

คลองประปา คลองบางตลาด คลองบ้านใหม่ นอกจากนี้ ยังมีแนวคูคลอง

สาธารณะพาดผ่านในพื้นที่เพื่อระบายน้ำลงเจ้าพระยากว่า 14 สาย และถนน

สายหลักสำคัญที่เชื่อมต่อจากพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร คือ ถนน

ติวานนท์ แจ้งวัฒนะ ศรีสมาน ซอยวัดกู้ และถนนเลี่ยงเมือง ดังนั้น หากปีใด

ที่มีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่าพื้นที่ของเทศบาลนครปากเกร็ดจะกลาย

เป็นพื้นที่รองรับน้ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบายน้ำ

ไม่ทันจนทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชั้นในบริเวณหมู่บ้านจัดสรร และ

คอนโดมิเนียม และหากในช่วงน้ำหลากจะเป็นลักษณะน้ำไหลบ่าท่วมล้นตลิ่ง

มาทางแม่น้ำเจ้าพระยา  

ปัญหาเหล่านี้ทำให้เทศบาลต้องป้องแนวริมน้ำไม่ให้น้ำไหลท่วมล้น  

เข้าเมือง และสูบน้ำออกจากคูคลอง และปิดประตูน้ำไว้เพื่อรับน้ำหลากหาก

เกิดสถานการณ์น้ำฝนควบคู่กันไปด้วย ดังนั้น การวางแนวคิดเพื่อป้องกันและ

แก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนของเทศบาลนครปากเกร็ดจึงใช้นโยบายการลด

พื้นที่เสี่ยงริมน้ำให้เหลือน้อยที่สุดจากการมีส่วนร่วมของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัย

จากทั้งสองชุมชน เพื่อลดความขัดแย้งที่จะเกิดจากการป้องกันระหว่างผู้อาศัย

อยู่ในแนวคันกั้นน้ำกับนอกคันกั้นน้ำโดยเทศบาลได้พัฒนาโครงสร้างทาง

สาธารณูปโภคเพื่อป้องกันน้ำ และนำแนวทางการเฝ้าระวังและการช่วยเหลือ

กันอย่างเข้าใจระหว่างชุมชนมาปรับใช้ 
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โครงการที่โดดเด่นในการสะท้อนตัวอย่างของนครแห่งความสุข คือ 

โครงการในปี 2554 ที่พื้นที่ของเทศบาลนครปากเกร็ดเกิดอุทกภัยอย่าง  

ฉับพลัน และสร้างความขัดแย้งแก่ประชาชนทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่อย่าง

รุนแรง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องข้อมูลข่าวสารทางด้านการบริหารจัดการน้ำ 

การแย่งชิงทรัพยากรระหว่างเกิดอุทกภัย และความไร้ประสิทธิภาพ  

การบริหารจัดการทั้งภาครัฐและท้องถิ่นในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 

ด้วยเหตุนี้เอง เทศบาลนครปากเกร็ดจึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกัน  

น้ำท่วมขึ้น  

ในช่วงที่เกิดปัญหาข้อมูลข่าวสารโดยการใช้เสียงตามสายชุมชน และ

การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่โดยคนในพื้นที่ ก่อนแจ้งให้ประชาชนทราบ

ในทศิทางเดยีวกนั ดว้ยขอ้มลูทีถ่กูตอ้งตรงกนั จนสามารถควบคมุสถานการณ ์

ให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าปากเกร็ดเป็นพื้นที่ที่น้ำจะท่วมน้อยที่สุดและให้

ประชาชนไว้วางใจที่จะอยู่ในพื้นที่เทศบาล 

ด้วยเหตุนี้ เทศบาลจึงต้องมีแผนการป้องกันอุทกภัยทั้งแผนระยะยาว

และแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำที่ต้องประสาน

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชน และวัดริมน้ำ เพื่อบริหาร

จัดการน้ำร่วมกันระหว่างในคันกั้นน้ำกับนอกคันกั้นน้ำ ให้สามารถป้องกัน

และควบคุมไม่ให้น้ำเข้าท่วมในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดโดยมีกระบวนการดำเนิน

งานที่สำคัญ กล่าวคือ ให้โดยนายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้าศูนย์อำนวยการใหญ่ 

และศูนย์ย่อยพื้นที่ริมน้ำ และให้มีการกำหนดวัดริมน้ำเป็นพื้นที่ตั้งศูนย์ย่อย 

และตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันน้ำท่วมเพื่อเป็นหน่วยทำความเข้าใจกับชุมชน

ในเรื่องข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ให้มีการจัดทำแผนฉุกเฉินบริหาร

จัดการน้ำ และแต่งตั้งคณะกรรมการและชุดปฏิบัติการอำนวยการเฉพาะกิจ

ในการบริหารจัดการน้ำกำหนดให้ทุกส่วนราชการรับผิดชอบภารกิจร่วมกับวัด

และชุมชน และกำหนดให้แบ่งแยกเป็น 8 หน่วยตามภารกิจที่ เรียกว่า 

“ปากเกร็ดโมเดล” ดังนี้ 

ภารกิจที่ 1 เฝ้าระวัง ตรวจสอบ แก้ไขสถานการณ์ 24 ชม. โดยให้

เทศบาลร่วมรับผิดชอบร่วมกับชุมชน และวัดในพื้นที่ ดำเนินการตรวจสอบ

ติดตามสถานการณ์น้ำ ระดับน้ำวางแผนในการวางแนวกระสอบทราย   

แนวคันดิน โดยพิจารณาสภาพพื้นที่และแรงดันของน้ำรวมทั้งผลกระทบต่างๆ 

เป็นหลัก ตรวจสอบประตูน้ำและเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งานพื้นที่ชั้นใน

เตรียมการระบายน้ำออกจากในพื้นที่ให้อยู่ในระดับพร้อมรับน้ำท่วมขังให้มาก

ที่สุด ขุดลอกคูคลอง ท่อระบายน้ำในชุมชนและจัดเวรเฝ้าระวังและรายงาน

สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง 

ภารกิจที่ 2 หน่วยประชาสัมพันธ์ ประสานงานแจ้งเตือนภัยโดย

คนในพื้นที่ผ่าน “ศูนย์ประสานงานป้องกันภัยน้ำท่วม เทศบาลนคร

ปากเกร็ด” แจ้งเตือนอุทกภัย แจ้งช่องทางการประสานงานขอความช่วยเหลือ 

ผ่านทางเสียงตามสายและผู้นำชุมชน มีเมนูเฉพาะกิจรายงานสถานการณ์  

น้ำท่วม และการแจ้งเหตุอุทกภัยในเว็บไซต์ของเทศบาล และกำหนดช่องทาง

สือ่สาร เชน่ โทรศพัทส์ายดว่น รถประชาสมัพนัธ ์เสยีงตามสาย ปา้ยแจง้เตอืน 

ประกาศ ใบปลิว แผ่นพับ แจ้งเหตุทาง SMS FACEBOOK ด้วยข้อมูลที่ถูก

ต้อง จากสถานการณ์จริงในพื้นที่แล้วแจ้งชุมชนถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์

ผ่านเครือข่าย 

ภารกิจที่  3 หน่วยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ทั้งในและนอกพื้นที่   

จัดตั้งหน่วยควบคุมและจัดหาพัสดุ อุปกรณ์ ในการเตรียมป้องกันน้ำท่วม 

เช่น ทราย ดิน ถุง เรือ รถ น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ จัดเตรียมเสบียง การปฐม

พยาบาล ประสานจัดหาอาสาสมัคร ชุมชน จิตอาสาและการรับบริจาคสิ่งของ

ที่ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลที่ไม่ประสบภัย อาทิ เทศบาลเมืองชะอำ 

เทศบาลเมืองมุกดาหาร เป็นต้น รวมทั้งภาคเอกชน ชุมชน และหน่วยงาน  

ในพื้นที่ 
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ภารกิจที่ 4 หน่วยบรรเทาทุกข์ ฟื้นฟูจิตใจ สุขภาพ ซ่อมแซม  

บ้านเรือน ให้สำรวจครัวเรือนริมน้ำที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและอาจจะเกิดปัญหา  

น้ำท่วมต่อเนื่องระยะยาว โดยจัดทำทางเดินเท้า ถุงยังชีพ เรือหน่วยกู้ภัย รวม

ทั้งการอนุมัติค่าดัดแปลงที่อยู่อาศัย ให้ผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 2,000 บาท 

ก่อนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล จัดตั้งหน่วยสาธารณสุขเชิงรุก สำรวจ   

จัดเวรลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งตรวจสอบ สภาพพื้นที่  

น้ำท่วมขังเพื่อปรับสภาพน้ำและดูแลเรื่องโรคติดต่อทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นได้ 

ภารกิจที่ 5 ศูนย์ฟื้นฟูผู้ประสบภัย พักปลอดภัย ห่างไกลน้ำ จัดตั้ง

หน่วยเตรียมศูนย์ฟื้นฟูผู้ประสบภัย กรณีอาจต้องดำเนินการอพยพประชาชน

ในพืน้ทีก่รณฉีกุเฉนิ โดยมอบกองการศกึษา พจิารณาประสานงานสถานศกึษา 

ในพืน้ที ่เพือ่เตรยีมการเปน็ศนูยฟ์ืน้ฟซูึง่ชว่ยเปน็พืน้ทีพ่กัพงิทีด่ขีองผูป้ระสบภยั 

ทั้งนอกและในพื้นที่เทศบาล รวมทั้งจัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจให้กับผู้พักพิง โดย

ครู อาจารย์ในโรงเรียน โรงพยาบาลใกล้เคียง  

ภารกิจที่ 6 หน่วยประเมินสถานการณ์แก้ปัญหาเฉพาะหน้า กรณี

น้ำมาฉุกเฉิน ให้ทีมเทศบาลต้องประเมินสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง 

โดยต้องมีหน่วยฉุกเฉิน เครื่องจักร ถุงทราย ดิน รวมทั้งการสั่งการที่ชัดเจน 

ภายใต้ข้อมูลที่แม่นยำ เพื่อควบคุมสถานการณ์น้ำ  

ภารกิจที่ 7 หน่วยสนับสนุนจากชุมชน วัดและจิตอาสา แรงเสริม

หลักเฝ้าระวัง การร่วมมือจากกลุ่มคนในพื้นที่ เช่น วัด ชุมชน และอาสา

สมัครเข้ามาร่วมกันดูแลพื้นที่ทั้งในคันและนอกคันกั้นน้ำที่จะต้องบริหาร

จัดการด้านความขัดแย้งสำหรับพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ ต้องให้กำลังใจ เยียวยา 

ดูแลในฐานะที่พื้นที่ดังกล่าวประสบภัย รับน้ำเพื่อปกป้องพื้นที่ชั้นใน ทั้งวัด 

ชุมชน ผู้ประกอบการริมน้ำโดยต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนหลัง และ

ระหว่างประสบปัญหาจนกว่าสถานการณ์น้ำจะคืนสู่ภาวะปกติสำหรับพื้นที่  

ในคันกั้นน้ำ เทศบาลจะดำเนินกำหนดแนวทางและระดับการตั้งคันกั้นน้ำ  

ให้ชุมชนและวัดจะเป็นหน่วยที่ดูแลและบริหารพื้นที่และแนวคันกั้นน้ำดังกล่าว 

ด้วยวิธีและประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป 

ภารกิจที่ 8 หน่วยติดตามประเมินสถานการณ์ข้อมูลน้ำวันต่อวัน

เตรียมการหลังน้ำลด ให้มีภารกิจติดตาม และตรวจสอบ ข้อมูลน้ำในพื้นที่

อยา่งตอ่เนือ่ง ตรวจสอบระดบันำ้ คนักัน้นำ้ และแจง้เตอืนประชาชน ตรวจสอบ 

ข้อมูลก่อนแจ้ง  

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

ปากเกร็ดโมเดลจึงเป็นโครงการที่แตกต่างจากแนวทางการแก้ไขปัญหา

น้ำท่วมโดยทั่วไป เพราะเป็นโครงการที่สร้างความชัดเจนเรื่อง การกำหนดให้

ทุกส่วนราชการร่วมกันปฏิบัติงานในการบริหารจัดการน้ำ ลดความขัดแย้ง

และความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน กำหนดสายบังคับบัญชาในภาวะคับขัน  

ให้สั้นที่สุดในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยผ่าน “ศูนย์ประสานงานป้องกัน

บรรเทาอุทกภัย” มีการนำเครือข่ายประชาสัมพันธ์และ social network   

มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สั่งการและแจ้งตอบประชาชนได้รวดเร็ว ถูกต้อง 

การดำเนินการเหล่านี้จะช่วยให้ประชาชนรับข่าวสารที่ถูกต้องในการตัดสินใจ

เรื่องสถานการณ์อุทกภัยได้ทันที โดยไม่ต้องรอหน่วยงานส่วนกลางเข้ามา

แก้ไขปัญหาแทนคนในพื้นที่ อีกทั้งไม่ต้องงบประมาณจำนวนมหาศาลในการ

แก้ไขป้องกันน้ำท่วม แต่ให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานชัดเจนทำให้ชุมชนรับรู้

ว่าต้องมีบทบาทและหน้าที่อย่างไร และร่วมทำงานกับเทศบาลในการบริหาร

จัดการน้ำ และมีการจัดเตรียมทรัพยากรที่เพียงพอ  

นอกจากนี้ มีการใช้ศักยภาพของพื้นที่เป็นที่ตั้งและมอบหมายให้ทั้งวัด 

กลุ่มชุมชนเป็นศูนย์ย่อยริมน้ำและนำชุมชนนอกคันกั้นน้ำมาดูแลช่วยเหลือ

ชุมชนในคันกั้นน้ำกันก่อนที่จะเกิดปัญหาเพราะกลุ่มคนดังกล่าวเป็นผู้ที่รับรู้

ข้อมูลในพื้นที่มากที่สุดและสามารถพูดคุยระหว่างกันบนฐานความไว้วางใจ
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และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมได้ดีกว่าคนนอก

พื้นที่ ลักษณะดังนี้เป็นการใช้ทุนทางสังคมในพื้นที่ที่มีอยู่แล้วแต่สร้างให้เกิด

ความชัดเจน รวดเร็ว เตรียมความพร้อม เน้นการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย 

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเห็นได้จากการที่เทศบาลและชุมชนสามารถป้องกันพื้นที่

ไม่ให้ถูกน้ำท่วมได้มากกว่าร้อยละ 95 ของพื้นที่ ส่วนพื้นที่ที่น้ำท่วมได้รับการ

เยียวยาอย่างรวดเร็ว  

ลักษณะเช่นนี้เป็นการขจัดโอกาสที่จะกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งทั้ง  

ในเรื่องการรื้อแนวคันกั้นน้ำได้อย่างมาก เพราะปากเกร็ดโมเดลเกิดจาก  

รูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่างวัด-ชุมชน-เทศบาลในการบริหารจัดการน้ำร่วม

กันอย่างสมานฉันท์ มีเครือข่ายจิตอาสา และเครือข่ายสังคมที่มีแนวคิดในการ

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

     

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาตลาดเก่าริมน้ำปากเกร็ด
แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

ปัญหาการสร้างสะพานพระราม 4 เพื่อรองรับความเจริญเติบโต  

ในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ดกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลให้ตลาดเก่าริมน้ำ

ปากเกร็ดที่เป็นชุมชนดั้งเดิมริมน้ำ และเป็นอาคารเก่าริมน้ำที่มีคุณค่าทาง

ประวัติศาสตร์เส้นทางน้ำไปยังเกาะเกร็ด กลายเป็นตลาดที่ร้างผู้คน 

เงียบเหงาจนทำให้ผู้ประกอบการหลายรายที่เคยค้าต้องย้ายออกมาพื้นที่ด้าน

นอก และมีหลายกลุ่มต้องการให้ยุบทิ้งเพื่อลงทุนในกิจการอื่นๆ ด้วยเหตุนี้เอง 

จึงมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มร่วมกับเทศบาลมีแนวคิดในการอนุรักษ์และ

พัฒนาตลาดเก่าริมน้ำปากเกร็ดให้กลายเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ และให้

สามารถใช้งานได้แบบตลาดทั่วไปแต่ต้องการพัฒนาให้มีมิติทางวัฒนธรรม

และการท่องเที่ยวควบคู่ไปด้วย 

ดังนั้น เทศบาลนครปากเกร็ดจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาและฟื้นฟูตลาด

โดยขอความร่วมมือกับโครงการ DELGO SEA ในการมาร่วมกันหาแนวทาง

พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ตลาดเก่าริมน้ำให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ เพื่อพลิกฟื้นให้ตลาดดังกล่าวกลับมามีชีวิตอีกครั้ง 

และสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดเก่าอย่างยั่งยืนให้กับ

เทศบาลนครปากเกร็ดและประการสำคัญคือเพื่อลดความขัดแย้งระหว่าง  

ผู้ประกอบการค้าและชุมชน  

โดยมีการศึกษาและถอดแบบเมืองตัวอย่างที่ดีที่มีการบริหารจัดการ

เรื่องตลาด คือ เทศบาลเมืองโซโล เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองตะกั่วป่า

หลังจากนั้นเทศบาลได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ในตลาด โดยประชุมร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการในตลาด ชุมชน และ

เทศบาลแล้วจึงได้ทำการรวบรวมปัญหาและความต้องการในการอนุรักษ์พื้นที่

ตลาดริมน้ำจากนั้นร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และพัฒนาตลาดเก่า

ริมน้ำ  

หลังจากที่ได้ข้อสรุปสำหรับโครงการอนุรักษ์และพัฒนาตลาดเก่าริมน้ำ

ปากเกร็ดแล้ว ได้มีการจัดทำแผนร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการที่ต้องการ

ค้าขายในพื้นที่ กลุ่มชนชนบริเวณโดยรอบตลาดและเทศบาล กระบวนการพูด

คุยและความพยายามที่จะไม่ทำลายพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์  

ในพื้นที่และมองเห็นโอกาสในการสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ทำให้

ทุกฝ่ายตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของตลาดเก่าริมน้ำ จนเกิดความ

ร่วมมือและลดความขัดแย้งของชุมชนตลาดเก่าริมน้ำ  
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โครงการเด่น
รางวัลพระปกเกล้า 

ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคม


บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

ความสำเร็จของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาตลาดเก่าริมน้ำปากเกร็ด

แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนเกิดจากความพยายามร่วมกันจากหลายฝ่าย อัน

ได้แก่ เทศบาลนครปากเกร็ดโครงการ DELGO SEAผู้ประกอบการค้าและ

ชุมชน ที่เห็นความสำคัญของพื้นที่ที่ถูกละเลย แต่หันมาปรับปรุงเปลี่ยนวิธีรูป

แบบใหม่ๆ ให้ตลาดเก่าๆ กลายเป็นพื้นที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการ

อนุรักษ์ตลาดเก่าให้มีชีวิตได้เป็นอย่างดี กล่าวได้ว่าเป็นการสร้างเศรษฐกิจ

ชุมชนแบบสร้างสรรค์อย่างชัดเจน  

 

กระบวนการดังกล่าวเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง

ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยยังรักษาอัตลักษณ์ของเทศบาล



นครปากเกร็ดไว้
จนทำให้มีจำนวนร้านค้าในตลาดเพิ่มขึ้นจากการชักชวน

เข้ามาค้าขายและมองเห็นโอกาส
คุณค่าของพื้นที่ของเทศบาล
อีกทั้ง

โครงการนี้นำไปสู่การมีผู้เสียสละพื้นที่ส่วนตัวเพื่อพัฒนาตลาดและต่อยอด

จนไปสู่การตั้งกลุ่มอนุรักษ์ตลาดเก่าริมน้ำปากเกร็ดที่มาจากการคัดเลือก

ของชาวตลาดเอง
และมีการแจ้งการดำเนินงานต่างๆ
ให้ชาวตลาดและ

เทศบาลรับรู้อย่างต่อเนื่องเกิดกิจกรรมในตลาดที่มาจากความร่วมมือ



ในกิจกรรมทางวัฒนธรรม
เช่น
งานวัดผู้สูงอายุ
(สงกรานต์)
การทำบุญ



ในตลาดตามเทศกาลต่างๆ


 

 

 



ปี 2555 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ด้านการ

เสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม มีจำนวน 6 แห่ง และมี

โครงการเด่นที่สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานที่เสริมสร้างเครือข่าย รัฐ 

เอกชน และประชาสังคม ดังนี ้

 1.  เทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย 

 ๏ โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมเมืองเชียงราย 

 ๏ เครือข่ายเมืองในภูมิภาคเอเชียเพื่อรับมือกับผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Asian Cities for 

Climate Change Resilience Network-ACCCRN) 

 ๏ โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนครู 

นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาและความร่วมมือกับ

สถาบันอื่นๆ ทางด้านการศึกษาภายในประเทศ 

 2.  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 

 ๏ โครงการศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด 

 ๏ โครงการพัฒนาขีดความสามารถศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 ๏ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

นอกระบบการศึกษาในเขตเทศบาล 

 3.  เทศบาลตำบลลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 

 ๏ เครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนลานกระบือ 

 ๏ เครือข่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 

 4. เทศบาลตำบลต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 

 ๏ เครือข่ายเพื่อนน้ำมิตร (เครือข่ายเกษตรปลอดภัยตำบล  

ต้นธง) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในชุมชน

ตำบลต้นธง 

 ๏ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลต้นธง 

 5. เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 

 ๏ โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนสู่

ตำบลสุขภาวะ 

 ๏ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพขบวนการและ

การบริหารจัดการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อ

ท้องถิ่นเข้มแข็ง พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (ศูนย์ประสานงาน

ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ภาคใต้ตอนล่าง) 

 ๏ สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลปริกกับการพัฒนาท้องถิ่น 

 6. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 ๏ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการสุขภาวะชุมชนตำบล

ท่าข้าม และขยายผลสู่เครือข่าย อปท. (23 เกลอ) 

 ๏ โครงการศูนย์แพทย์ชุมชน 3 ตำบล 

 ๏ โครงการความร่วมมือสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน  

ใน อบต. และเทศบาล หน่วยงานสมาคม อบต.แห่ง

ประเทศไทย 
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ดังนั้น การดำเนินโครงการ/กิจกรรมจึงมีลักษณะเป็นกลุ่มเครือข่าย 

สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน มีการเปิดพื้นที่ให้ภาคีเครือข่ายร่วม  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน มีการแบ่งปัน  

องค์ความรู้ และร่วมลงมือปฏิบัติ เพื่อให้ เกิดผลเป็นรูปธรรมเทศบาล  

นครเชียงรายใช้การสร้างเครือข่าย รัฐและประชาสังคมเป็นพลังในการ  

ผลักดันให้เทศบาลนครเชียงรายสามารถบรรลุเป้าหมายที่กล่าวไว้ว่า 

‘เชียงรายเมืองน่าอยู่ นครเชียงราย นครแห่งความสุข’ ดังนั้น ภาพของ

กระบวนการสรา้งเครอืขา่ย รฐัเอกชนและประชาสงัคม รปูแบบการดำเนนิงาน 

และผลความสำเร็จในแต่ละโครงการสามารถอธิบายผ่านโครงการ ดังนี้ 

 
โครงการความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยรวมเมืองเชียงราย

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

บริบทของเมืองเชียงรายถูกเปลี่ยนแปลงไปในหลายมิติอย่างรวดเร็ว 

ทำให้เกิดผลกระทบต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครเชียงรายและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

การเปลี่ยนแปลงในเรื่องขยะที่ครอบคลุมไปทั่วพื้นที่แบบไร้อาณาเขต ปัญหา

สำคัญที่สุดในพื้นที่ปัจจุบันคือเรื่องปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ ขยะ

นอกเขตพื้นที่ที่ลักลอบนำมาทิ้งในพื้นที่ และปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ที่กำจัด

ไม่หมดในแต่ละวัน  

ดงันัน้ จากการทีเ่ทศบาลนครเชยีงราย ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ปน็ 1 ใน 4 

“เทศบาลนำร่อง” ของประเทศไทยในการถอดแบบตัวอย่างที่ดีสู่การปฏิบัติ 

ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการเมืองและ

เทศบาลนครเชียงราย
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

 

บทนำ

เทศบาลนครเชียงราย เน้นแนวคิดการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่

อยา่งยัง่ยนื โดยเปดิโอกาสใหท้กุภาคสว่น ทัง้ภาครฐั เอกชน และประชาสงัคม 

เข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเมือง อันได้แก่ ด้านการ

ศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านสังคมเศรษฐกิจ และด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี   

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้บริหารใช้หลักการพัฒนาพื้นที่เมืองอย่างเป็นระบบและ  

มีมาตรฐานสากลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและ

ขนบประเพณีดั้งเดิมเพราะเทศบาลนครเชียงรายแต่เดิมเป็นแหล่งอารยธรรม

แห่งอาณาจักรล้านนาเพื่อให้ประชาชนได้อยู่ร่วมกันอย่างสุขกายและสุขใจ 

สร้างสรรค์ให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นเทศบาลต้นแบบที่มีความงดงาม แม้ว่า

ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในพื้นที่ก็ตาม แต่เทศบาลนครขนาดใหญ่จะยังคงยึดการขับเคลื่อนการพัฒนา

ไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถ

ดำเนินการได้เพียงลำพังฝ่ายเดียว 
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สิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ หรือ Partnership for Democratic Local Governance in 

Southeast Asia (DELGOSEA) ดำเนินการโดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  

ร่วมกับอีก 3 หน่วยงาน ได้แก่ Konrad Adenauer Stiftung, UCLG-ASPEC 

และ Local Government Development Foundation (LOGODEF) ภายใต้

การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (European Union) ได้ร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์:องค์การ

บริหารส่วนตำบลท่าสุด, องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย องค์การบริหาร

ส่วนตำบลเวียงเหนือ, องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาน, องค์การบริหาร

ส่วนตำบลรอบเวียง, องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย, เทศบาลตำบล  

นางแล, เทศบาลตำบลเวียงชัย, เทศบาลตำบลป่าก่อดำ, เทศบาลตำบล  

แม่ยาว, เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย, องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสักและ

เทศบาลตำบลสันทรายซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่อง ได้จัดทำ

โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยรวมเมืองเชียงรายขึ้นร่วมกันเป็นเครือข่ายหลักในการบริหาร

จัดการขยะเพื่อกำจัดขยะให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน  

ลักษณะการดำเนินงานใช้เครือข่ายเป็นกลุ่มขับเคลื่อนในลักษณะ  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อมูลในการบริหารจัดการขยะของแต่ละพื้นที่ด้วย

การพูดคุยถึงปัญหา แนวโน้มสภาวะปัจจุบัน การวางแผนการลดการใช้ขยะ 

แนวทางบริหารจัดการระหว่างเครือข่าย การศึกษาดูงานการบริหารจัดการ  

ทั้งในและต่างประเทศ เช่น การดูงานเครือข่ายเมือง Katamantul ประเทศ

อินโดนีเซีย การศึกษาดูงานการจัดการขยะต้นทางของเทศบาลเมืองพิจิตร 

เทศบาลนครพิษณุโลก กระบวนการทำงานทั้งหมดนี้นำมาสังเคราะห์และ

วิเคราะห์เลือกแนวทางเพื่อให้กลุ่มเครือข่ายนำไปปฏิบัติในโครงการ/กิจกรรม

การจัดการขยะต้นทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายในจังหวัด

เชียงราย จำนวน 19 แห่งดำเนินการประชุม อปท.เครือข่ายแลกเปลี่ยน และ

ถอดบทเรียนที่ได้จากการศึกษาดูงานโดยเลือกที่จะถอดแบบตัวอย่างที่ดีของ

โครงการความร่วมมือในการพัฒนาเมืองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ของเครือข่ายเมืองกาตาร์มันตูร์ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อนำไปสู่การจัดปรับ

ร่างโครงการฯและให้ความรู้แก่อาสาสมัครภาคประชาสังคม หลังจากนั้น  

มีการกำหนดให้มีการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม การจัดการขยะต้นทางของ 

อปท.เครือข่าย จำนวน 14 แห่ง 

โดยมีเทศบาลนครเชียงรายเป็นผู้นำทีมหลัก และดำเนินงานเชื่อมโยง

ไปยังสถาบันวิชาการ เช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักงานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงราย ที่ให้ความรู้ทางด้านเทคนิค 

แนะนำวิธีการจัดการปัญหาขยะพิษ การคัดแยะขยะต้นทาง เป็นต้น มีระยะ

เวลาดำเนินการ 16 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2554 ถึง สิงหาคม 

2555 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายทั้งในพื้นที่และนอกเขตพื้นที่ของเทศบาล

นครเชียงรายนี้เป็นเรื่องยากที่จะได้รับความร่วมมือจากกลุ่มองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น กลุ่มภาครัฐและประชาสังคม เพราะปัจจัยด้านอาณาเขต   

งบประมาณ บุคลากร ภาพลักษณ์และชื่อเสียง เป็นต้น กระนั้นก็ตาม 

เทศบาลนครเชียงรายสามารถสร้างความโดดเด่นในการเป็นผู้นำที่ริเริ่มและ

เป็นผู้นำหลักในการผลักดันโครงการให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่าย

เหลา่นีน้บัวา่สรา้งประโยชนใ์นการแบง่ปนัปญัหาการจดัการขยะใหแ้กไ้ขงา่ยขึน้ 

รวดเร็วขึ้น เพราะหากมีแนวทางในการจัดการขยะที่ต้นทางร่วมกันแล้วปัญหา

ขยะล้น ขยะตกค้างและขยะข้ามเขตก็จะเกิดขึ้นน้อยมาก นอกจากนี้ ยังเกิด

เครือข่ายการจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง จำนวน 1 เครือข่าย (19 อปท.   

ม.แม่ฟ้าหลวง และ ทสจ.ชร) เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

ภายในเครือข่าย 
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การสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายอันประกอบไปด้วยภาครัฐ 

กลุ่มชุมชน ประชาสังคมในพื้นที่เหล่านี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการใช้ปัญหา

ขยะที่ทุกพื้นที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันเป็นโจทย์หลักในการดึงดูดภาคส่วน

ต่างๆ ให้เข้ามาร่วมมือกันสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาขยะ  

ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในพื้นที่มากกว่าที่จะคำนึงถึงความสำคัญของภาพลักษณ์

องค์กร ชื่อเสียงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงรายและกลุ่ม

เครือข่ายร่วมกันเห็นว่าเส้นแบ่งอาณาเขตไม่ควรเป็นอุปสรรคในการจัดการ

ปัญหาขยะ แต่ควรสร้างแนวคิดและวางแผนร่วมกันที่จะสลายปัญหาและ

อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดการขยะมากกว่า จากการสร้างเครือข่าย

และทำให้โครงการนี้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงได้ทำให้ผลรวมของการจัดการ

ขยะลดลงกว่าร้อยละ 20 ในพื้นที่ 

แม้ว่าจะยังไม่สามารถจัดการปัญหาขยะได้เต็มทุกพื้นที่ของกลุ่ม  

เครือข่าย แต่ก็เป็นประโยชน์เป็นอย่างมากต่อการประสานความร่วมมือ

ระหว่างท้องถิ่นรอบข้าง ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมเมืองเชียงราย   

เกิดเครือข่ายด้านการจัดการขยะต้นทาง ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่าง  

ต่อเนื่อง มีแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมที่สามารถนำไป  

ดำเนินการได้จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเครือข่าย ซึ่งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นำองค์ความรู้ไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมจนนำไปสู่การ  

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม และการ

ก่อสร้างโรงหมักขยะเพื่อจัดทำปุ๋ยและบ่อหมักสิ่งปฏิกูลของจังหวัดเชียงราย 

 

เครือข่ายเมืองในภูมิภาคเอเชียเพื่อรับมือกับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(AsianCitiesforClimateChangeResilience
Network-ACCCRN)

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

จากการที่ เทศบาลนครเชียงรายมีพื้นที่ประชากรอาศัยอยู่อย่าง  

หนาแน่น ความเจริญเติบโตของเมืองเป็นไปอย่างไร้ทิศทางและยากต่อ  

การควบคุม อีกทั้งมีแนวโน้มที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจการค้า และการลงทุน

อย่างมากในพื้นที่ผลกระทบที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือปัญหาสภาพภูมิอากาศ  

ที่เต็มไปด้วยมลพิษอันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประชาชน

ส่วนใหญ่ใช้พื้นที่เป็นแหล่งรองรับความเจริญเติบโตผ่านการทำลายด้วยการ

เผา ถาง ชะล้างหน้าดิน ปัญหาเหล่านี้สร้างผลกระทบและความเสียหายต่อ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลจนถึงขั้นวิกฤติ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งปัญหาหมอกควันในการเผาป่าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เทศบาลนคร

เชียงรายจึงเป็น 1 ใน 2 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย (  

อีกแห่งคือเทศบาลนครหาดใหญ่) ที่เป็นภาคีเครือข่ายทำงานร่วมกับมูลนิธิ

ร็อคกี้เฟลเลอร์และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

วิธีการดำเนินงานจะเริ่มด้วยการตั้งคณะทำงานที่มาจากทุกภาคส่วน 

ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และทำการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การระดม

ความคิดเห็นระหว่างคณะทำงานของโครงการฯ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหาร

และเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย เช่น ชลประทานจังหวัด 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ฯลฯ ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน 

สถาบนัการศกึษา เชน่ สมาคมทอ่งเทีย่วจงัหวดั มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น  
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คณะทำงานของโครงการนี้จะใช้โจทย์เรื่องสภาพภูมิอากาศของเมือง

ใหญ่เป็นจุดเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วยงานที่ตระหนัก

และเห็นความสำคัญของโครงการว่า สามารถช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ 

สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตได้อย่าง  

เหมาะสม โดยได้ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองเชียงราย ทำให้ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า  

ผลกระทบจากวิกฤติหมอกควันในพื้นที่ต้องใช้ยุทธศาสตร์ในการบริหาร

จัดการแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม 

และด้านการท่องเที่ยว ซึ่งการสร้างยุทธศาสตร์ดังกล่าวนำไปสู่การเกิด

โครงการพัฒนาเพื่อมุ่งหวังว่าจะลดปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน เช่น  

 ๏ โครงการพัฒนาเขตเมืองเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ  

ภูมิอากาศ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองปึ๋งที่ช่วยให้ประชาชนและเกษตร   

มีความรู้ความเข้าใจ ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ซึ่งเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสามารถ

รองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้งและน้ำท่วมได้อย่างเหมาะสม 

เป็นการดูแลประชาชนกลุ่มพื้นที่เสี่ยง ให้มีน้ำอุปโภคในระยะเวลา

ฤดูแล้งได้อย่างดี  

 ๏ โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศและส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน พื้นที่

ลำน้ำกกน้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสำรวจวางแผนและ

ออกแบบฟื้นฟูระบบนิเวศ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ประชาชนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งนี้ การดำเนิน

งานดังกล่าว ได้ให้ เครือข่ายที่มาเป็นคณะทำงานโครงการ   

ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะเครือข่ายด้านชุมชน   

มีการสำรวจความต้องการ และประชุมแลกเปลี่ยน รับฟัง  

ข้อคิดเห็นของประชาชนพื้นที่ 

 ๏ โครงการสำรวจและจัดทำทะเบียนพันธุ์ไม้ใหญ่ในเขตเทศบาล 

เพื่อจัดทำแผนที่พันธุ์ไม้ใหญ่ สำหรับใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่

เมืองอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ดี และ

เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนัก มีส่วนร่วมในการ

ดูแลบริหารจัดการต้นไม้ใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ๏ โครงการปรับปรุงศูนย์ประสานงานเพื่อการเรียนรู้และรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองเชียงรายก็เป็นอีก

โครงการหนึ่งที่ช่วยให้เมืองสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและเกิดประโยชน์อย่างมาก แก่หน่วยงานภาครัฐ 

เอกชนและประชาชน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต หากได้ดำเนิน

โครงการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพราะศูนย์ประสานงานฯ นี้  

จะเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลความรู้ด้านการรับมือและการปรับตัว

จากสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ช่วยเหลือ  

ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ใหม่ในการเสริมสร้าง

ศักยภาพแก่หน่วยงานต่างๆ และช่วยแก้ไขปัญหาความเปราะบาง

ของเมืองได้อย่างถูกต้อง และเป็นต้นแบบให้แก่เมืองใกล้เคียงได้

ในอนาคต 

 ๏ โครงการด้านการท่องเที่ยวเห็นได้จากการก่อให้เกิดหมู่บ้าน

ต้นแบบด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และโรงแรมต้นแบบด้านการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการและ  

นักท่องเที่ยวไม่รบกวนและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติจนมากเกิน

พอดีรวมถึงการช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
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โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนครู
นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาและความร่วมมือกับ
สถาบันอื่นๆทางด้านการศึกษาภายในประเทศ

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศนับได้ว่าเป็นภารกิจที่ต้อง

ดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นสากล สร้างเทศบาล

นครเชียงรายให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงให้แก่เด็กนักเรียน และการ

ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการติดต่อ การสานสัมพันธ์ 

และการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเพื่อสนองการเปิดประตูทองสู่การค้า 

การลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในด้านต่างๆ อันเป็น

ภารกิจหนึ่งของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเมือง 

ดังนั้น เทศบาลนครเชียงรายจึงทำความร่วมมือกับสถาบันทาง  

การศึกษาของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศอังกฤษโดย  

แลกเปลี่ยนครูผู้สอนและนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมาจนถึง

ปัจจุบัน วิธีการดำเนินการโดยมีการจัดทำโครงการฯ พร้อมทั้งนำเสนอ เพื่อ

ขอรับความเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติโครงการจากฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา 

และให้มีการประสานงานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของต่างประเทศและสถาบัน

ทางการศึกษาภายในประเทศที่เข้าร่วมโครงการเพื่อดำเนินการจัดทำข้อตกลง

ร่วมกันในรายละเอียดของการแลกเปลี่ยน หลังจากนั้นได้ดำเนินการจัดทำ 

รวบรวมเอกสาร และรายงานขออนุมัติต่อนายกเทศมนตรีนครเชียงราย/  

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และจัดให้มีการสรุปผลการดำเนินการตาม

โครงการและรายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

การยกระดับการศึกษาด้วยการรูปแบบที่เปิดให้มีการแลกเปลี่ยนครู 

นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาและความร่วมมือกับสถาบันอื่นๆ ทางด้าน

การศึกษาภายในประเทศแสดงให้เห็นถึงภารกิจการทำงานของเทศบาลนคร  

ที่เตรียมรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  

กล่าวได้ว่าความมุ่งมั่นและพยายามแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษา  

ในอนาคตเป็นการให้เห็นถึงความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ด้อยกว่าโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐบาล 

รวมทั้งการการรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ผลสำเร็จที่โดดเด่น คือ 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรทางด้านการศึกษาทั้งในและ  

ต่างประเทศ การติดต่อประสานงานเพื่อขยายเครือข่ายลงสู่ชุมชน โรงเรียน

ต่างๆ ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ได้แก่ เทศบาล

นครเชียงรายได้เริ่มต้นในโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ซึ่งได้ทำความร่วมมือ

กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี สิบสองปันนา มณฑลยูนาน ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน  

ต่อมาในปีการศึกษา 2552 ได้ขยายเครือข่ายไปยังโรงเรียนเทศบาล 5 

เด่นห้า ได้ทำความร่วมมือกับโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูงจิ่งหง มณฑลยูนาน 

และโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเลกวางสี เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี ประเทศ

สาธารณรฐัประชาชนจนี ทัง้นี ้เพือ่ใหก้ารจดัการศกึษาของเทศบาลนครเชยีงราย 

มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล และสร้างความสัมพันธ์ในความร่วมมือระหว่าง

เทศบาลนครเชียงรายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ตลอดจนการ

พัฒนาบุคลากรในการใช้ภาษาต่างประเทศให้เกิดความชำนาญและเป็นไป

อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาล  

นครเชียงราย มีการแลกเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีกับสถาบันทาง  

การศึกษาดังกล่าวด้วย  
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ผลจากโครงการความร่วมมือดังกล่าวเกิดประโยชน์แก่ครูผู้สอน  

ในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายมีศักยภาพสูงขึ้นจากการได้รับการพัฒนา  

ในการจัดการศึกษาจากต้นแบบที่ดี และได้รับประสบการณ์ตรงในด้านภาษา

และวัฒนธรรม จนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

ได้จริง บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูและ  

พนักงานจ้างโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย พนักงานเทศบาล เห็นถึง

ศักยภาพของตนเองในการสื่อสาร มีความรู้ความเข้าใจในทักษะวิชาภาษา  

ต่างประเทศ  สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำ

วันได้ ปัจจุบันเทศบาลนครเชียงรายมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนตาม  

ข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้ 

       1. โรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูงจิ่งหง เมืองจิ่งหง มณฑลยูนนาน 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   

       2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา (XVTI)   

เมืองจิ่งหง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   

       3. โรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเลกวางสี เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   

 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

 

บทนำ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นเทศบาลที่ครอบคลุมพื้นที่ 20 ชุมชนจาก

พื้นที่ความรับผิดชอบ 11.63 ตารางกิโลเมตร จากลักษณะชุมชนกึ่งเมือง  

ส่งผลให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต้องวางแผนการบริหารงานที่รองรับการ

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนเมืองให้สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา  

ได้อย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้น นอกเหนือไปจากการได้รับความร่วมมือและ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมสำคัญ

ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดแล้ว การสร้างเครือข่ายของกลุ่มประชาชนจึงเป็น

ปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความสำเร็จของโครงการ  

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดดำเนินการบริหารงานที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง

เครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคมในพื้นที่เพื่อการรองรับการพัฒนาทั้งด้าน

เศรษฐกิจสังคมการศึกษาและวัฒนธรรมอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย

ช่วยกันปรับเปลี่ยนบทบาทหลัก บทบาทรอง ตามสถานการณ์เพื่อให้
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นประสบผลสำเร็จรวมทั้งร่วมดำเนินการตาม

ภารกิจที่ได้จัดทำไว้ร่วมกันในลักษณะการบูรณาการการทำงาน 

ปัจจุบันภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประกอบด้วย

หลายเครือข่ายเช่นเครือข่ายสุขภาพเครือข่ายประชาชนเครือข่ายกลุ่มอาชีพ

เครือข่ายการศึกษาเครือข่ายสวัสดิการทุกเครือข่ายมีสมาชิกจากองค์กรภาค

รัฐภาคเอกชนและประชาชนมีการกำหนดโครงสร้างและการบริหารจัดการ

ของเครือข่ายที่ชัดเจนอีกทั้งยังมีการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่าย

ผ่านทางคณะทำงานผู้นำชุมชนซึ่งการดำเนินงานในลักษณะของเครือข่าย

สามารถช่วยแก้ไขและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็นองค์รวมอันจะนำไปสู่

การพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนการสร้างความ  

โดดเด่นด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคมของ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสามารถนำมาอธิบายผ่านตัวอย่างจากโครงการ ดังนี้ 

 

โครงการศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

ภารกิจสำคัญประการหนึ่งของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คือ การป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ และภัยที่คาดไม่ถึง 

แต่ปัญหาที่สำคัญต่อภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งคือการขาดองค์ความรู้ เครื่องมืออุปกรณ์  

รวมถึงบุคลากรในการจัดบริหารจัดการสาธารณภัยท้องถิ่นดังนั้น เพื่อแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว  

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจึงพัฒนาระบบและรูปแบบการบริหารจัดการ  

ดังกล่าวด้วยการประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ได้แก่ องค์การ

บริหารส่วนตำบลเหนือเมืององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืององค์การ

บริหารส่วนตำบลดงลานและองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่นเพื่อร่วมกันลง

นามบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทำบริการสาธารณะด้านบรรเทาสาธารณภัยของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ZONE 01 จังหวัดร้อยเอ็ด พุทธศักราช 

2550 และกำหนดวัตถุประสงค์ร่วมกัน คือ  

 1.  การบริการสาธารณะด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ร่วมกันระหว่างกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงนามร่วมกัน

ในการบรรเทาอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยที่เกิดจากสาร

เคมีหรือวัตถุอันตรายรั่วไหลและภัยอื่นๆครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น 

114.58 ตารางกิโลเมตร 

 2.  ดำเนินการตามโครงการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ

ประชาชนโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในกลุ่ม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวเป็นสำคัญ 

 3.  สร้างความเข้าใจ สร้างแรงจูงใจในการทำงาน และระดมความ  

คิดเห็นเพื่อปรับปรุงระบบการทำงานข้ามองค์กรในด้านการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้ง 5 แห่ง 

ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยบริหารงานในรูปแบบ  

คณะกรรมการเรียกว่าคณะกรรมการบริหารศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทา

สาธารณภัยซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวแทน

ประชาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประธานคณะกรรมการประสานงาน

ศูนย์ อปพร. และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นทำหน้าที่

กำหนดทิศทางการดำเนินงานโดยนำข้อมูลปัญหาด้านบรรเทาสาธารณภัย  
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ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ

แห่งมาวินิจฉัยและร่วมกันหาแนวทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะ

เกิดขึ้นดังกล่าวเพื่อกำหนดเป็นนโยบาย และวางแนวทางปฏิบัติและแผนการ

ดำเนินงาน ได้แก่แผนการดำเนินงานประจำปีแผนการดำเนินงานด้าน  

งบประมาณแผนการปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อ  

นำเสนอต่อสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่เข้าร่วมเป็นภาคี

สมาชิกได้นำไปกำหนดงบประมาณเพื่อจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนตาม

แผนการดำเนินงาน 

นอกจากนี้แล้วยังมีคณะทำงานฝ่ายประสานงานศูนย์ความร่วมมือด้าน

บรรเทาสาธารณภัยฯโดยมีหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นภาคีสมาชิกเป็นผู้ช่วยคณะกรรมการบริหารศูนย์

ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แต่ละแห่งเพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ที่เป็นภาคีสมาชิกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัวและบรรลุ

วัตถุประสงค์ร่วมกันกิจกรรมที่ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย

ดำเนินการร่วมกันอาทิเช่น 

     ๏  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยศูนย์ความร่วมมือ

ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดองค์การ

บริหารส่วนตำบลเหนือเมืององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงลานองค์การบริหารส่วนตำบล

ขอนแก่นได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย

สมาชิกอปพร. ครูนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาและพนักงาน

ในสถานประกอบการได้ฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญ  

ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงและเพื่อเกิด

การประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการ

พัฒนาทักษะและความสามารถในการใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิง  

ที่ถูกต้องโดยดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  

ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 แห่ง 

     ๏  โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  

ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯได้จัดทำโครงการ  

ฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี 2554 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้แก่ประชาชนผู้มีจิตอาสาพร้อม

ที่ จะ เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนให้มีความรู้  

ความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยและระงับภัย

ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลัก

วิชาการ 

     ๏  ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยได้กำหนดให้มีการ

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯโดยให้มีการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทา  

สาธารณภัยฯทุก 3 เดือนเพื่อการวินิจฉัยลงมติในเรื่องที่สำคัญ

ตลอดจนการมอบนโยบายและการติดตามและประเมินผลเพื่อ

แก้ไขปัญหาและพัฒนาการดำเนินงานร่วมกันให้เป็นไปอย่าง  

ต่อเนื่องนอกจากนี้ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานฝ่าย

ประสานงานศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ เป็น

ประจำทุกเดือนเพื่อประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง   

5 แห่งมีการสรุปและประเมินกิจรรม/โครงการที่ได้ดำเนินการ  

รวมถึงการวางแผนการดำเนินงานโดยเน้นให้องค์กรปกครอง  

สว่นทอ้งถิน่แตล่ะแหง่มสีว่นรว่มมกีารหารอืแนวทางการปฏบิตังิาน 
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เสนอความคิดเห็นระดมความคิดเพื่อจัดทำโครงการแผนการ

ปฏิบัติงานประจำปีฯลฯเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร  

ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯและที่สำคัญคือจัดให้มี

การประชุมใหญ่ประจำปีเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ความ

ร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯในรอบปีที่ผ่านมาทั้งผลการ

ดำเนินงานด้านงบการเงินผลการดำเนินงานตามแผนงานประจำปี

ผลการดำเนินงานโครงการต่างๆและจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อ

คณะกรรมการบริหารศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย

สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นของภาคี

สมาชิก 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

การดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยนี้ก่อให้

เกิดการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการภัยพิบัติขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นอีกทั้งเกิดการสนธิทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง

ด้านงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเครือข่ายทุกแห่งร่วม 

“ลงขัน” จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์ด้านบุคลากรที่ต้องมี

การฝึกอบรมร่วมกันและปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นใดทรัพยากร

อื่นๆ เช่น รถดับเพลิง ยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดการ

สาธารณภัยทำให้เกิดความคุ้มค่ามีประสิทธิผลและเพิ่มขีดความสามารถ  

ในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กตลอดจนลดภาระ

การบริหารจัดการสร้างความพึงพอใจรู้สึกปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแก่

ประชาชนในท้องถิ่นในการให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ที่รวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรม 

ดังนั้นความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือด้านการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยไม่ได้มีเพียงการแก้ไขปัญหาภารกิจด้านการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยของกลุ่มสมาชิกเท่านั้น แต่ความสำเร็จคือการสร้าง

เครือข่ายที่เข้ามาร่วมกันพัฒนาศูนย์อย่างต่อเนื่อง การประสานงานร่วมกัน 

การเพิ่มขีดความสามารถระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบช่วยเหลือ  

ซึ่งกันและกัน การพัฒนาศักยภาพในการจัดการภัยพิบัติแบบเครือข่าย   

เกิดการประสานผลประโยชน์ของทรัพยากรระหว่างองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นโดยไม่ได้หวงแหนงบประมาณเฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง   

แต่เล็งเห็นถึงผลเสียหายของภัยพิบัติในภาพรวมของพื้นที่เป็นสำคัญ รวมทั้ง

เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิผลในการจัดการภัยพิบัติโดยมิได้คำนึงถึงพรมแดน

อาณาเขตเป็นหลัก 

ความสำเร็จจึงอยู่ที่ความท้าทายของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในการสร้าง

ความร่วมมืออย่างเป็นทางการของกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 แห่ง

ให้มีการบริหารงานเป็นไปในทิศทางที่ตรงกันอย่างชัดเจน อันเป็นตัวอย่างที่

กล่าวได้อย่างภาคภูมิใจว่าสามารถเป็นต้นแบบให้ผู้บริหารองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นอื่นได้หันมาร่วมกันจัดทำบริการสาธารณะด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยให้ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น เพราะในท้ายที่สุดแล้วประชาชน  

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกลุ่มสมาชิกจะได้รับประโยชน์มากกว่าเป็น

ทวีคูณ 
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โครงการพัฒนาขีดความสามารถศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้พยายามมุ่งเน้นและให้ความสำคัญของเด็ก

ก่อนปฐมวัย (0-5ปี) เนื่องจากในช่วงวัยดังกล่าวพบว่ามีการแนวโน้ม

พัฒนาการที่อาจล่าช้าในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 

หากไม่ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดในช่วงพัฒนาการดังกล่าวซึ่งนับได้ว่าเป็น

ช่วงวัยที่มีส่วนสำคัญในการสร้างประชากรที่มีคุณภาพให้กับสังคม ชุมชนและ

ประเทศชาติ แม้ว่าจะมีการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมามากกว่า 14 ปีแล้ว

ก็ตาม การพัฒนาแบบไม่หยุดนิ่งและความต้องการยกระดับคุณภาพ  

การศึกษาของเด็กกลุ่มให้มากขึ้น ได้รับการพัฒนาที่ดีและเหมาะสมทุกด้าน

อย่างสมดุลเต็มศักยภาพเรียนรู้อย่างมีความสุขเติบโตตามวัยอย่างมีคุณภาพ

เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจึงได้นำนวัตกรรมการสอนแบบ

มอนเตสซอรี่มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กก่อนปฐมวัยที่ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กซึ่งการสอนแบบมอนเตสซอรี่เป็นทั้งปรัชญาแนวคิดหลักการหลักสูตรและ

วิธีการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริงกระบวนการในการ  

ขับเคลื่อนดังกล่าวเริ่มต้นจากการที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ทำข้อตกลง  

ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ

โรงเรียนอนุบาลกรแก้วพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและนำรูปแบบ  

การสอนมอนเตสซอรี่มาใช้ที่ศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็กตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมาและกำหนดให้เด็ก  

ได้เรียนรู้ตามความต้องการและความสนใจของตนเองจากสิ่งแวดล้อมที่ได้จัด

เตรียมไว้วางแผนให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติสิ่งต่างๆด้วยตนเองเพื่อพัฒนา

ศักยภาพที่มีอยู่ภายในเด็กแต่ละคนซึ่งการจัดการศึกษาในระดับนี้ให้มีคุณภาพ

และได้มาตรฐานนั้นมีความจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่

เกี่ยวข้องและหลายหน่วยงานในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กรวมทั้งการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องในบริบท

ของท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กให้มีพัฒนาการต่างๆ ตามวัยอย่าง

สมดุลและครบทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

ความโดดเด่นของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในโครงการพัฒนาขีดความ

สามารถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าวส่งผลให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ  

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้

เป็น “ศูนย์ต้นแบบ” เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจึงมีความต้องการที่จะดำเนินการ

ขยายเครือข่ายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบมอนเตสซอรี่เพื่อ

เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรและบุคลากรที่มีความสนใจในพื้นที่ใกล้เคียงให้

สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  

จึงได้ดำเนินการโครงการพัฒนาขีดความสามารถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่ายโดยได้กำหนดเกณฑ์การ  

คัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่ายจำนวน 5 แห่งสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่มีมาตรฐานต่ำกว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบและผู้บริหาร  

ทอ้งถิน่ตอ้งการพฒันาดา้นการศกึษาและมคีวามพรอ้มของผูด้แูลเดก็และบคุลากร 

ทางการศึกษาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ที่สามารถนำมาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

ตนเองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่ายที่ได้รับการคัดเลือก ประกอบด้วย 

 1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานอำเภอเมือง

จังหวัดร้อยเอ็ด 

 2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองสรวงอำเภอเมืองสรวง

จังหวัดร้อยเอ็ด 
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 3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองพอกอำเภอหนองพอก

จังหวัดร้อยเอ็ด 

 4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านขวาวอำเภอเสลภูมิจังหวัด

ร้อยเอ็ด 

 5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางหล่ออำเภอศรีบุญเรือง

จังหวัดหนองบัวลำภู  

ในการดำเนินการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่ายทั้ง 5 ศูนย์มี

กระบวนการเริ่มต้นจากการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ  

ซึ่งประกอบด้วยนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารโครงการและนิเทศติดตามมีการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบและเครือข่าย

เพื่อวางแผนการดำเนินงานมีการทำสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับ  

ศูนย์เครือข่ายทั้ง 5 แห่งและจัดทำเอกสารและเครื่องมือแนวทางการดำเนิน

งานของศูนย์ฯเครือข่าย/เครื่องมือติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฯเครือข่าย/ 

แบบประเมินการดำเนินงานของศูนย์ฯเครือข่ายจากนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เครือข่ายทั้ง 5 แห่งสังเกตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบมอนเตสซอรี่  

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดซึ่งเป็นศูนย์ต้นแบบและให้  

คณะครูศูนย์เด็กเล็กต้นแบบออกนิเทศและสาธิตการจัดกิจกรรมการเรียน  

การสอนแบบมอนเตสซอรี่ให้กับศูนย์เครือข่ายทั้ง 5 แห่งในกระบวนการ

สุดท้ายคือ การจัดให้มีเวทีสรุปบทเรียนการดำเนินการการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนตามรูปแบบที่ได้รับจากศูนย์ฯต้นแบบเพื่อให้คณะครูผู้สอนของ

ศูนย์ฯเครือข่ายดำเนินการสรุปรูปแบบการสอนของตนเองรวมถึงปัญหาและ

อุปสรรคในการดำเนินการตามโครงการและจัดกิจกรรมเปิดห้องเรียน  

มอนเตสซอรี ่(Open Class Room) ณศูนย์ฯเครือข่ายทั้ง 5 แห่งเพื่อเผยแพร ่

ให้ผู้ปกครองและชุมชนได้เห็นการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ 

โครงการพัฒนาขีดความสามารถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมิได้ส่งผล  

ทำให้เกิด ‘ศูนย์ต้นแบบ’ และกลายเป็น ‘ศูนย์ดีเด่น’ หรือแม้กระทั่งการเกิด 

‘เครือข่ายศูนย์’ เท่านั้น แต่ยังเป็นการจัดการศึกษาเด็กก่อนปฐมวัยที่อิงตาม

หลักการ และประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้ 

 ๏  สถานศึกษามีชื่อเสียงสามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิรูปการ

ศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญและได้รับการ

ยอมรับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆให้เป็นศูนย์ต้นแบบของ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๏  บุคลากรเช่นครูผู้สอนมีทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอน

แบบมอนเตสซอรี่มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นเข้าใจหลักการ

ปรัชญาของนวัตกรรมมอนเตสซอรี่ครูมีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ

วิธีการสอนการผลิตสื่ออุปกรณ์การสอนเน้นสื่อจากธรรมชาติที่มี

อยู่ในท้องถิ่น 

 ๏  เด็กได้เรียนรู้จากสิ่งที่ได้เลือกเองได้ลงมือปฏิบัติจริงเกิดความรู้

ความเข้าใจมีทักษะสมาธิในการทำงานสามารถตัดสินใจเองได้เป็น

ตัวของตัวเองแต่มีระเบียบวินัยเด็กได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน  

ตั้งแต่ต้นจนจบได้ฝึกประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตามหลักมอนเตสซอรี่

ที่เชื่อว่าเด็กจะเรียนรู้ตามความต้องการของตนเองและซึมซับ  

การเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างสมบูรณ์ 

 ๏  ผู้ปกครองให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนื่องจากเห็น  

การเปลี่ยนแปลงที่ตัวเด็กอย่างชัดเจนเด็กมีสมาธิมากขึ้นมีความ

รับผิดชอบระเบียบวินัยมีความเป็นตัวของตัวเองกล้าแสดงออก

และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
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 ๏ ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับ  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวิทยากรในท้องถิ่นมาช่วยสอนมีวัสดุท้องถิ่น

เป็นสื่อการสอนรวมทั้งได้ประโยชน์จากการได้เข้ามาศึกษาดูงาน

ของคณะต่างๆ 

 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษาในเขตเทศบาล

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

การสร้างเด็กและเยาวชนเป็นส่วนสำคัญในการสร้างอนาคตของ

ประเทศปัจจุบันสถานการณ์ของเด็กและเยาวชนที่สังคมไทยที่กำลังเผชิญคือ

อัตรา “เด็กนอกห้องเรียน” หรือเด็กและเยาวชนที่เลิกเรียนกลางคันหรือหลุด

ออกไปจากระบบการศึกษาเข้าขั้นวิกฤติและควรได้รับการแก้ไข ซึ่งปัญหาของ

เด็กเหล่านี้มาจากปัญหาครอบครัวที่อาจสร้างภาระทางสังคมในภาพรวมโดย

เฉพาะอย่างยิ่งและส่งผลต่อสังคมอย่างเห็นได้ชัดเจนคือคุณภาพแรงงาน

เพราะเด็กนอกห้องเรียนเหล่านี้ไม่ได้รับการพัฒนาและปลูกฝังให้มีศักยภาพ

ทางสายอาชีพทำให้คุณภาพของแรงงาน มีระดับต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ 

นอกจากนี้ คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนเองในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ประกอบไปด้วยหลายครอบครัวที่มีฐานะยากจน ผู้ปกครองใช้เวลาส่วนใหญ่

ในการประกอบอาชีพจนกระทั่งไม่มีเวลาดูแลให้ความสำคัญต่อการศึกษาของ

เด็กกลุ่มนี้อย่างจริงจัง และส่วนใหญ่ไม่มีค่านิยมในการส่งเสริมลูกหลานให้

เรียนหนังสือเพราะไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งเสียค่าเรียนในระบบการศึกษาตาม

ปกติจากการสำรวจปัญหาในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพบว่าเด็กและเยาวชน

อายุระหว่าง 15 - 18 ปีจำนวนกว่า 2,000 คนมีเด็กและเยาวชนที่หลุดออก

ระบบการศึกษากว่า 400 คนนับได้ว่าเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วง  

ด้วยเหตุนี้เอง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจึงเห็นว่าปัญหานี้ต้องดำเนินการ

แก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงริเริ่มโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ

เยาวชนนอกระบบการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเพื่อส่งเสริมและ

พัฒนาทั้งทางด้านจิตใจอารมณ์ปลูกจิตสำนึกทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม

และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้เด็กและเยาวชนสามารถ

ประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตให้แก่เด็กและครอบครัวสร้างคุณค่าในตัวเองให้กับเด็กและ

เยาวชนสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมี

คุณภาพได้และไม่เป็นภาระอันนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ของสังคมอีกต่อไป 

วิธีการดำเนินงานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดคือ การรวบรวมข้อมูลเด็ก

และเยาวชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดที่ถูกจัดว่าเป็นเด็กนอกห้องเรียน

ทั้งหมดไว้เป็นฐานข้อมูล โดยได้รับความร่วมมือและอาศัยเครือข่ายในชุมชน

เช่นคณะกรรมการชุมชนและอสม. ทั้ง 20 ชุมชนทำการสำรวจข้อมูลเด็กและ

เยาวชนนอกระบบการศึกษารวมทั้งความต้องการและความถนัดในการพัฒนา

อาชีพของเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบหลังจากนั้น ดำเนินการคัดเลือกและ

ค้นหากลุ่มเด็กและเยาวชนนำร่องเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมด้านอาชีพ

ตามความถนัดและความสนใจดังนี้ 

 1.  กลุ่มอาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก 

 2.  กลุ่มอาชีพช่างซ่อมไฟฟ้า 

 3.  กลุ่มอาชีพช่างคอมพิวเตอร์ 

 4.  กลุ่มอาชีพทำอาหารและเบเกอรี่ 

 5.  กลุ่มอาชีพช่างเสริมสวย 
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นอกเหนือไปจากการที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้บรรจุให้มีการฝึกอบรม

ด้านอาชีพดังกล่าวเพื่อสร้างรากฐานให้กลุ่มเด็กเหล่านี้มีความรู้ติดตัวเพื่อ

ประกอบอาชีพ ยังควรมีการพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา  

ให้กับกลุ่มเด็กเหล่านี้ด้วย จึงได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมด้านคุณธรรม

จริยธรรมและกิจกรรมพบกลุ่มเพื่อเป็นการปรับทัศนคติในการใช้ชีวิตการอยู่

ร่วมกันการช่วยเหลือกันในสังคมให้เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ซึ่งกันและกันและสร้างความสามัคคีให้เกิดในกลุ่ม 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

ผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดคือการใช้เครือข่าย

ในพื้นที่ร่วมกันรวบรวม ประมวลผลความต้องการของกลุ่มเด็กและเยาวชน  

ที่มีปัญหาให้เข้ามาในโครงการฝึกอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพของจิตใจ 

ทำให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสามารถประสานหน่วยงานภาคีเครือข่าย  

ภาคเอกชนที่มีความต้องการกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมให้กลับ

เข้าไปทำงานในตลาดแรงงานได้ โดยการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) 

ระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดกับภาคเอกชนในพื้นที่ทั้งนี้ ภายใต้การควบคุม

ผลการทำงานหลังจากที่เด็กและเยาวชนได้เข้าไปทำงานโดยเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด และจัดให้มีการสัมภาษณ์เจ้าของสถานประกอบการที่รับกลุ่มนำร่อง

เข้าทำงานรวมทั้งสัมภาษณ์เด็กเยาวชนกลุ่มนำร่องเพื่อประเมินผลโครงการ  

ในภาพรวมด้วย 

 

เทศบาลตำบลลานกระบือ
อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร

 

บทนำ

เทศบาลตำบลลานกระบือ ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลใน   

พ.ศ. 2542 ด้วยสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตยังคงให้กับความสำคัญกับประเพณี 

วัฒนธรรม การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่างๆ เนื่องจาก

ประชาชนร้อยละ 99.98 ของเทศบาลตำบลลานกระบือนับถือศาสนาพุทธ 

และยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ด้วยบริบทสังคมที่มีความ

เป็นสังคมชนบทพึ่งพาอาศัย พบปะพูดคุย ตามวิถีชุมชน โดยเฉพาะคนสูงวัย

ที่มีประสบการณ์และผ่านเรื่องราววิถีปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี  

ที่สืบทอดกันมา ส่งผลต่อการก่อเกิดเครือข่าย ยังรวมไปถึงการจัดกิจกรรม  

ที่ทำให้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือเพื่อดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ร่วมกันของ  

ชาวชุมชนลานกระบือ 
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ด้วยสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีมีแหล่งน้ำใต้ดินอุดม

สมบูรณ์ และแหล่งน้ำจากโครงการท่อทองแดงที่ผันน้ำจากแม่น้ำปิงจังหวัด

กำแพงเพชร สามารถทำนาได้ปีละ 3 ครั้ง เป็นพื้นที่ฐานขุดเจาะบ่อน้ำมันดิบ

ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีวัฒนธรรมประเพณี ภาษา อาหาร ที่เป็น

เอกลกัษณข์องทอ้งถิน่เอง นอกจากนีย้งัมอีดตีพระอารยิสงฆ ์ทีช่าวกำแพงเพชร 

ให้ความเคารพนับถือคือหลวงพ่อขำ หลวงพ่อกลับ และหลวงพ่อไสว จึงเป็น

ศูนย์รวมใจทำให้ประชาชนตำบลลานกระบือมีความรักความสามัคคี ชุมชน

เข้มแข็ง การดำเนินการเครือข่ายจึงได้รับความร่วมมือจากประชาชน 

เทศบาลตำบลลานกระบือ ตั้งอยู่เลขที่ 9/9 หมู่ 2 มีพื้นที่ 8.50 

ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งเขตการปกครองอยู่ในบางส่วนของ 2 ตำบล   

4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 6, 8 ตำบลลานกระบือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนพลวง 

ประกอบด้วย 6 ชุมชนย่อย คือ ชุมชนช่อยโนนตากแดด ชุมชนย่อยโนนสมอ 

ชุมชนย่อยโนนใน ชุมชนย่อยไร่โป่งเป้า ชุมชนย่อยโนนทอง และชุมชนย่อย

โนนทอง 2 

ด้วยคำขวัญ “เทศบาลยิ้มรับด้วยน้ำใจ ยินดีรับใช้ประชาชน” และ

วิสัยทัศน์ “ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิต ยึดแนว

เศรษฐกิจพอเพียง” ที่เน้นเป้าหมายหลักคือคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขต

เทศบาลตำบลลานกระบือ แต่การตระหนักถึงแนวทางการพัฒนาที่จะส่งเสริม

วิถีชีวิตที่มีคุณภาพของประชาชนได้เป็นอย่างดีและยั่งยืน นั่นคือ การเปิด

พื้นที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ทำความเข้าใจ รับรู้ปัญหา หาแนวทางแก้ไข การแบ่งความรับผิดชอบ 

สร้างความสามัคคี การแบ่งปันช่วยเหลือกัน สิ่งที่ได้รับจากการดำเนิน

กิจกรรมร่วมกันของชาวชุมชนลานกระบือได้ปรากฏในรูปของ “เครือข่าย

วัฒนธรรมชุมชนลานกระบือ” และ “เครือข่ายการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยแบบครบวงจร” จนได้รับการยอมรับให้เป็นแบบอย่างใน “ด้านการ

เสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาชน” จากรางวัลพระปกเกล้า 

ประจำปี พ.ศ. 2555 

ความสำเร็จที่ เกิดขึ้นได้เกิดแก่ชาวชุมชนลานกระบือเป็นสำคัญ  

ที่สามารถร่วมมือกันในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดการดำรงอยู่ของวัฒนธรรม

สืบทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ตระหนักถึงความสำคัญต่อ

คุณภาพชีวิตของชาวชุมชนลานกระบือ เป็นผลส่วนหนึ่งที่ เกิดขึ้นจาก

กระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในหลายกระบวนงานของเทศบาลตำบล

ลานกระบือที่ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการเข้ามาร่วมบริหารงาน

ในพื้นที่ของประชาชน และเป็นนโยบายหนึ่งของเทศบาลที่ให้ความสำคัญกับ

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เช่น การจัดทำข้อตกลงร่วม (MOU) การเข้า

ร่วมจัดนิทรรศการ การส่งผลงานเข้าประกวด การสมัครเข้าร่วมโครงการ 

การสนับสนุนบุคลากร และการประชุมร่วม ด้วยการใช้ช่องทางการสื่อสาร

และประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาล ชุมชน   

เสียงตามสาย เว็บไซต์ วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ ไฟวิ่ง 

เครือข่ายที่มีบทบาทโดดเด่นของเทศบาลตำบลลานกระบือ ได้แก่   

1. เครือข่ายบริหารจัดการขยะมูลฝอย 2. เครือข่ายผู้สูงวัยตำบลลานกระบือ 

3. เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข 4. เครือข่ายด้านวัฒนธรรมชุมชน  

ลานกระบือ ซึ่งใน 2 ตัวแบบที่ดำเนินกิจกรรมในลักษณะเครือขายและมี

ความโดดเด่นที่จะทำให้เห็นภาพกระบวนงานและความสำเร็จที่จะต่อยอด  

ต่อไป ดังกรณีเครือข่าย.... 
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เครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนลานกระบือ

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

การมีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง มีเอกลักษณ์ ภาษาถิ่นลานกระบือ  

ที่ใช้ชุมชน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม การมีวัดเป็นศูนย์กลางในการดำเนิน

กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมที่ชาวชุมชนให้การเคารพนับถือและใช้เป็นสถานที่

กิจกรรมประเพณีในวันสำคัญต่าง ๆ ที่ควรแก่การเผยแพร่และถ่ายทอดให้กับ

เยาวชนของชาวชุมชนลานกระบือ เพื่อมิสูญหายหรือสลายไปตามยุคสมัยของ

คนแต่ละรุ่น ทำให้เทศบาลตำบลลานกระบือได้เตรียมการและดำเนิน  

กระบวนงานตามนโยบายเพื่อสร้างเครือขายความร่วมมือในด้านวัฒนธรรมขึ้น 

เกิดเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนลานกระบือ โดยมี เทศบาลตำบล  

ลานกระบือเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่งภาคีเครือข่ายประกอบกับ

เทศบาลตำบลลานกระบืออยู่ระหว่างกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยราชการ วัด โรงเรียน โดยรอบที่ เข้ามาร่วมมือกันเป็นเครือข่าย

วัฒนธรรมชุมชนลานกระบือ ซึ่งมีวัตถุประสงค์... 

 1.  เพื่อเสริมสร้างแหล่งการเรียนรู้และถ่ายทอดวิถีชีวิต ศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นลานกระบือเพื่อการนำมาประยุกต์ใช้

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

 2.  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยมิติวัฒนธรรม โดย  

นำระบบการมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนา   

การมีจิตสำนึกรักษ์และภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิด มาพัฒนาและ

แก้ไขปัญหาภายในชุมชน และสังคม 

 3.  เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมที่มีรากฐานจากวัฒนธรรม  

ท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 4.  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม ชุมชน ใน

การอนุรักษ์ ฟื้นฟู วิถีชิวิต ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลานกระบือ 

ก่อนที่จะเกิดการบริหารงานของเครือข่ายในรูปคณะทำงาน ให้ได้จัด

วางแนวทางการทำงานนั้น เทศบาลตำบลลานกระบือซึ่งเป็นผู้ริเริ่มหลักในการ

จัดตั้งเครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนลานกระบือขึ้นนับตั้งแต่ลานวัฒนธรรม  

ลานกระบือ และเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและแผนงานของเทศบาลจึงได้  

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เทศบาลเข้าร่วมนับตั้งแต่การสร้างองค์ความรู้  

ผ่านกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลรายบุคคลจากการพูดคุย สัมภาษณ์

ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้สูงวัย การลงสำรวจข้อมูลโบราณสถาน โบราณวัตถุ  

ในพื้นที่ เมื่อได้ข้อมูลแล้วนั้นได้จัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อตรวจสอบข้อมูล  

ข้อเท็จจริงจากข้อมูลที่เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง   

6 ชุมชน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง อีกทั้งยังได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกัน

ภายในสำนักงานเทศบาลได้ตระหนักและรับรู้ร่วมกันความสำคัญและ

วัฒนธรรมของชุมชนลานกระบือ จนได้นำมาสู่การจัดตั้งเครือข่ายวัฒนธรรม

โดยการเชิญชวนภาคส่วนอื่น รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริเวณ

โดยรอบได้เข้ามาร่วมและเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมที่จำเป็นจะต้อง  

ร่วมมือมาทำงานร่วมกันและมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 

กระบวนการดำเนินงานของเครือข่าย นับตั้งแต่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ข้อมูลระหว่างเครือข่าย การศึกษาดูงาน การจัดทำเอกสารเผยแพร่ การจัด

ทำข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประชุมเครือข่าย และจัดลำดับโครงการที่เกี่ยวข้อง

กับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมนับตั้งแต่ต้นปีจนปลายปีให้เกิด

การวางแผนการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี เช่น โครงการจัดงานวันสงกรานต์ 

โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา โครงการ

จัดงานวันออกพรรษา (เทศมหาชาติ) โครงการจัดงานวันลอยกระทง   
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การอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุ การอนุรักษ์ภาษาถิ่น การอนุรักษ์  

ศิลปะพื้นบ้าน การอนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน ไม่เพียงแต่ชาวชุมชนลานกระบือ

เท่านั้นที่ร่วมจัดกิจกรรม แต่ยังรวมเครือข่ายภาคส่วนอื่น หรือแม้กระทั่ง

คนนอกชุมชนก็ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมตลอดทั้งปีตาม

กิจกรรมที่ได้วางปฏิบัติแผนงานโครงการและการจัดเตรียมความร่วมมือ   

แบ่งหน้าที่รับผิดชอบระหว่างเครือข่ายในการดำเนินแต่ละกิจกรรม และ  

ในส่วนท้ายของแต่ละกิจกรรมยังได้มีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขและ

ทบทวน เพื่อเตรียมความพร้อมกับกิจกรรมในครั้งต่อๆ ไป 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

การมีวัฒนธรรมที่อยู่ควบคู่กับวิถีชีวิตของชาวชุมชนลานกระบือ และ

การก่อเกิดเครือข่ายความร่วมมือมาเป็นปัจจัยสนับสนุนและส่งเสริมในการ

ทำให้เกิดความยั่งยืนและส่งต่อวัฒนธรรมให้สืบทอดไปยังคนรุ่นๆ ต่อไป   

นอกเหนือจากทางด้านวัฒนธรรมแล้ว ผลสำเร็จที่ เกิดขึ้นชาวชุมชน  

ลานกระบือ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายคือ ประชาชน

มีความรักความสามัคคีในชุมชน การดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง   

ความภาคภูมิใจ การรวมตัวกันพัฒนาชุมชน การสร้างความเข้มแข็งพัฒนา

ตนเองได้ ความเข้มแข็งของชุมชน การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  

การต่อยอดและขยายผลจากการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในด้าน

วัฒนธรรม คือ การนำวัฒนธรรมมาส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเป็น

รายได้สู่ชุมชน รวมไปถึงการยังคงรักษาและดำเนินกิจกรรมด้านวัฒนธรรม  

ที่มีปฏิทินกิจกรรมต่อเนื่องในแต่ละปีที่จะยังคงปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันระหว่าง

เครือข่ายต่อไป และการพยายามหาแนวทางและหนทางที่จะทำให้เกิดความ

ยั่งยืนและรักษาวิถีประเพณีธรรมเนียมของชาวชุมชนลานกระบือไม่ให้สูญหาย

ไปจากวิถีชีวิตของชาวลานกระบือ 

รูปแบบความร่วมมือผ่าน “เครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนลานกระบือ” 

 

รูปแบบความรวมมือผาน “เครือขายวัฒนธรรมชุมชนลานกระบือ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 

จุดเร่ิมตนของปญหาและกระบวนการแกไข... 

 ปญหาขยะท่ีพบไดในทุกทองถ่ินและชุมชน และเลือกท่ีจัดการปญหาในแนวทางท่ีท้ังแตกตาง
และเหมือนกัน ไมวาจะเปนการจัดการดวยตนเอง การคัดแยกขยะนับจากในครัวเรือนของตนเอง การ
ใหทองถ่ินเปนผูจัดเก็บและคัดแยก หรือการวาจางเอกชนเขามาดําเนินการ รวมไปถึงการแปรรูป 
เปล่ียนขยะใหมีมูลคาในรูปแบบท่ีแตกตางกันและนําไปใชประโยชนตางวิธีการเพ่ือใหเหลือขยะออกสู

เครือขาย

วัฒนธรรมชุมชน

ลานกระบือ 

คกก.ลาน

วัฒนธรรม 

ลานกระบือ 

เทศบาลตําบล 

ลานกระบือ คณะทํางาน

เครือขายฯ 

อปท.รอบ

เทศบาล 

วัฒนธรรม

จังหวัด/อําเภอ 

วัด 

สถานศึกษา 

รพ. 

สาธารณสุข  

ตํารวจ 

ปราชญชาวบาน 

ศิลปนพ้ืนบาน 

กลุมอาชีพตางๆ 

กลุมแมบาน 

ชุมชน 

ทุกชุมชน 

ชมรมตลาดสด 

ชมรมเกษตร 

ชมรม อสม. 

ชมรมผูสูงอาย ุ

ขยายผลและตอยอด 

การนําวัฒนธรรมมาสงเสริมการทองเที่ยว สรางมูลคาเปนรายไดสูชุมชน 
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เครือข่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

ปัญหาขยะที่พบได้ในทุกท้องถิ่นและชุมชน และเลือกที่จัดการปัญหา  

ในแนวทางที่ทั้งแตกต่างและเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการด้วยตนเอง 

การคัดแยกขยะนับจากในครัวเรือนของตนเอง การให้ท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บ

และคัดแยก หรือการว่าจ้างเอกชนเข้ามาดำเนินการ รวมไปถึงการแปรรูป 

เปลี่ยนขยะให้มีมูลค่าในรูปแบบที่แตกต่างกันและนำไปใช้ประโยชน์ต่างวิธีการ

เพื่อให้เหลือขยะออกสู่ภายนอกในการกำจัดให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งเทศบาล

ตำบลลานกระบือก็เช่นกันที่ต้องประสบปัญหาการจัดการขยะที่มีปริมาณ  

เพิ่มสูงขึ้นตามการอุปโภคบริโภคที่มีมากขึ้น จนมาสู่การจัดทำบันทึกข้อตกลง

ร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ในเขตอำเภอลานกระบือ 

ได้แก่ เทศบาลตำบลลานกระบือ เทศบาลตำบลช่องลม องค์การบริหาร  

ส่วนตำบลโนนพลวง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เพื่อดำเนิน

การจัดการปัญหาขยะร่วมกันที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อแมละสร้างความ  

เดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชน ผ่านกระบวนการสร้างจิตสำนึกร่วมในการ

เห็นความสำคัญของปัญหาขยะที่จำเป็นต้องมาร่วมไม้ร่วมมือกันด้วยวิธีเชิงกล

ชีวภาพ และผลที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากปัญหาขยะได้รับการบำบัดและลด  

ผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมแล้วคือ การสร้างเครือข่ายการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเนื่องด้วยเหตุผลจากการลดปริมาณขยะจาก

ต้นทางหรือครัวเรือนก่อนเข้าสู่ระบบบำบัด และความสำคัญของสิ่งแวดล้อม  

ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะ จึงทำให้เกิดการต่อยอดในเชิงเครือข่าย

ความร่วมมือที่จะร่วมกันทำให้เกิดการขยายผล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

การหาแนวทางร่วม ดำเนินกิจกรรมร่วม การแบ่งหน้าที่กันทำ ภายใต้ความ

ร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชนลานกระบือตั้งแต่ระดับบุคคล ครัวเรือน 

กลุ่ม ชุมชน โรงเรียน ภาครัฐ ภาคเอกชน ด้วยการร่วมกันทำกิจกรรม....  

 1.  การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การจัดการขยะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันทั้ง 4 แห่ง 

 2.  การจัดทำโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการฝึกอบรมและจัดการ

ศึกษาดูงานให้แก่ประชาชน อาสาสมัคร ผู้นำ นักเรียน และ  

ภาคเอกชน ได้มีความรู้ความเข้าใจการคัดแยกขยะและการ

จัดการขยะอย่างถูกวิธี และลงมือฝึกปฏิบัติร่วมกันทั้งการคัดแยก

ขยะ การเดินรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การขอรับบริจาคขยะ

เพื่อจัดทำโครงการผ้าป่าขยะ การนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้

และกิจกรรมสาธารณะ 

 3.  การจัดโครงการประกวดหน้าบ้านน่ามอง ผ่านกระบวนการมี  

ส่วนร่วมตลอดโครงการของชาวชุมชนลานกระบือ ในการจัดการ

ปัญหาขยะ สิ่งแวดล้อม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

ชุมชน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณ

ส่วนหนึ่งในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์นำมาพัฒนาในด้านต่างๆ 

นอกจากนี้ยังมีการสมทบวัสดุและงบประมาณโดยชาวชุมชนเอง 

รวมไปถึงขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน 
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 4. โครงการรณรงค์เพื่อลด คัดแยกขยะ และใช้ประโยชน์จากขยะ 

ด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะตามหลัก 3R 

(Reduce Reuse Recycle) และการนำขยะอินทรีย์มาใช้

ประโยชน์ การทำให้เกิดชุมชนปลอดขยะ นำตั้งแต่การจัดการ

ขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งได้รับการสนับสนุนทั้งจาหน่วยราชการและ

เอกชน กล่าวคือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมาให้ความรู้และ  

คำปรึกษาเกี่ยวกับการคัดแยะขยะ สำนักงานเกษตรอำเภอ มาให้

ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะอินทรีย์ สถานี

ตำรวจภูธรลานกระบือมาให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับการ

ดำเนินการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ มาให้ความรู้และสนับสนุนการ

ดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บริษัท ปตท. สผ. ให้การ

สนับสนุนด้านงบประมาณและวัสดุที่เหลือใช้ ฯลฯ 

ภายในเครือข่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ยังแบ่ง

ออกเป็น 2 เครือข่ายย่อยคือ เครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประกอบด้วย เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข 

(โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม), หน่วยงาน องค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ๆ, โครงการกำจดัขยะแบบครบวงจร (วสัดปุรบัปรงุดนิ) 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม เครือข่ายชมรม  

ผู้สูงอายุ โครงการคัดแยกขยะ เครือข่ายโรงเรียน (โครงการธนาคารขยะ, 

โครงการมินิฟาร์ม) เครือข่ายกองทุนผู้ยากไร้ (โครงการทอผ้าป่าขยะ) ชมรม

ตลาดสด (โครงการหมักจุลินทรีย์ด้วยเศษอาหาร) เครือข่ายเอกชน 

(โครงการลานกระบือร่วมใจมุ่งสู่มืออาชีพ) เครือข่ายชุมชน (โครงการปลูกป่า

เฉลิมพระเกียรติ, โครงการหน้าบ้านน่ามอง) และอีกเครือข่าย คือ เครือข่าย

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐที่ปรากฏ  

ในบันทึกข้อตกลงร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 แห่ง 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

การต่อยอดโครงการจากการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 แห่งในเขตอำเภอลานกระบือเพื่อบริหารจัดการ

ขยะในเขตพื้นที่ร่วมกัน ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการขยะ

มูลฝอยแบบครบวงจรนับตั้งแต่ระดับบุคคล ครัวเรือน จนนำมาสู่ปลายทอดให้

เหลือน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยที่จะให้ท้องถิ่นเป็นผู้บำบัดและกำจัด  

ความรู้ที่ได้รับผ่านการฝึกอบรม การให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ที่มี

ความรู้ความเชี่ยวชาญ การได้มีโอกาสศึกษาดูงาน และที่สำคัญคือ การลงมือ

ปฏิบัติด้วยตนเองของชาวลานกระบือนับตั้งแต่การคัดแยะขยะในครัวเรือน 

และการสร้างผลผลิตจากขยะทำให้มีมูลค่าและนำมาใช้ประโยชน์ เป็น

กระบวนการจัดการขยะไม่เพียงแต่ครบวงจรตั้งแต่ต้นทางเท่านั้น แต่ยังรวม

ถึงการจัดการร่วมกับอย่างครบวงจรในรูปเครือข่ายความร่วมมือที่ช่วยเหลือ

เกื้อกูล แบ่งปันความรู้ระหว่างกัน ลงมือปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมาย  

ที่ต้องการเห็นปริมาณขยะที่ลดลงเรื่อยๆ และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น การจัด

ระเบียบชุมชนให้น่าอยู่น่ามอง  

ทุกภาคส่วนที่ได้เข้าร่วมมีบทบาทแตกต่างกันไปในแต่ละหน้าที่และ

ความรู้ความสามารถ แต่ที่สำคัญคือ การรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ถ่ายทอดไปสู่ทั้งคนที่ยังไม่มีความรู้และไม่เข้าใจถึงปัญหาขยะ การดึงเยาวชน

เข้ามาร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะคนในครอบครัวและบ้านใกล้เรือนเคียงได้เห็น

ผลของการจัดการขยะแบบครบวงจรมีประโยชน์และมูลค่าจากขยะที่สามารถ

ทำไปสร้างผลผลิตอื่น ๆ ได้อีก แม้กระทั่งชมรมในพื้นที่ที่เป็นเครือข่ายร่วม

ก็ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ การนำวัสดุที่ได้รับการสนับสนุนมาดำเนินการ

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเองให้สวยงามและระเบียบเรียบร้อย  

มากขึ้น 
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ในขณะที่การจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น ได้มีองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรตของสมัครเข้าร่วม

โครงการด้วย และผลจากการดำเนินกิจกรรมร่วมกันของเครือข่ายเป็น  

ผลสำเร็จในการได้ตระหนักรู้ถึงวิธีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีแล้วนั้น   

ชาวลานกระบือยังได้นำเศษอาหารจากขยะอินทรีย์มาใช้ในการปรับปรุงดิน

และเพิ่มผลผลิตให้แก่พืชผลทางการเกษตร การจัดตั้งกองทุนผ้าป่าขยะเพื่อ

หารายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้และทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน และในท้ายที่สุด

คือการไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานจนได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณดำเนินการก่อสร้างโครงการบริหารจัดการขยะแบบ

เชิงกลชีวภาพจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 

พ.ศ. 2556 และยังได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน โดย  

ทีมงานรายการมองธรรมชาติ สทท.พิษณุโลก เรื่องการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยเทศบาลตำบลลานกระบือ  

ความสำเร็จไม่ใช่แต่เพียงการแก้ไขปัญหาขยะและปรับปรุงสภาพ  

สิ่งแวดล้อม การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวลานกระบือเท่านั้น แต่ความ

สำเร็จที่แท้จริงเกิดจากการแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ การช่วยเหลือและ  

ไม่หวงแหนความรู้ที่แต่ละคน/หน่วยงานมีให้แก่กัน การเข้าร่วมกิจกรรมและ

ถ่ายทอดให้กับผู้อื่น โดยเริ่มจากการปฏิบัติการจัดการขยะด้วยตนเองก่อน 

นั่นคือ ทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายพร้อมใจเข้ามาทำงานร่วมกันและ

มีเป้าหมายร่วมกัน  

รูปแบบความร่วมมือผ่าน “เครือข่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

แบบครบวงจร” 
 

รูปแบบความรวมมือผาน “เครือขายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฯลฯ 

เครือขายกองทุนผูยากไร 

เครือขายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

แบบครบวงจร 

MOU 

อปท. 4 แหง 

เครือขาย อสม. 

เครือขายการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอย 

เครือขายเพื่อ

ส่ิงแวดลอมที่ย่ังยืน 

ทต.ลานกระบือ 

ทต.ชองลม 

อบต.โนนพลวง 

อบต.หนองหลวง 

เครือขาย อปท. 

หนวยงานภาครัฐ 

เครือขายชมรม

ผูสูงอายุ 

เครือขายโรงเรียน 

ชมรมตลาดสด 

เครือขายเอกชน 

เครือขายชุมชน 

อบต.บึงทับแรต เขารวมเพิ่ม 
นําเศษอาหารจากขยะอินทรียมาใชในการปรับปรุงดินและเพ่ิมผลผลิตใหแกพืชผลทางการเกษตร, 

การจัดตั้งกองทุนผาปาขยะเพ่ือหารายไดชวยเหลือผูยากไรและทุนการศึกษาแกเด็กยากจน ฯลฯ 
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เทศบาลตำบลต้นธง
อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน

 

บทนำ

ด้วยสภาพตำบลต้นธงทั้งเป็นชุมชนชานเมืองและชุมชนชนบท ที่มี

พื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมทั้งด้านการเกษตร และการใช้แรงงานในนิคม

อุตสาหกรรม เห็นได้จากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป   

รองลงมาทำงานนิคมอุตสาหกรรม ด้านการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวน ลำไย 

ปลูกผักสวนครัว รับราชการ ค้าขายและอื่น ๆ มีพื้นที่การเกษตรประมาณ

ร้อยละ 67.86 ของพื้นที่ทั้งตำบล ส่งผลให้สภาพบ้านเรือนในพื้นที่มีทั้งหอพัก 

ห้องเช่า บ้านเช่า เพื่อรองรับการประกอบอาชีพในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 

พร้อมกับการรองรับทางด้านสุขภาพที่มีทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน 

สถานีอนามัย และร้ายขายยา มีแหล่งน้ำสำคัญ คือ แม่น้ำปิง และแม่น้ำกวง 

และมีแหล่งน้ำทำการเกษตร คือ ลำเหมืองฝายพญาอุต และลำเหมืองไม้แดง 

ด้วยสภาพพื้นที่ทั้งทำการเกษตรและประกอบอุตสาหกรรม จึงมีการบำบัด  

น้ำเสียเป็นไปโดยธรรมชาติ และมีการรณรงค์จัดทำบ่อดักไขมันไว้ในบ้าน  

ก่อนจะปล่อยลงสู่ท่อน้ำและลำเหมืองต่างๆ 

การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจดำเนินไปในกิจกรรมการดำรงชีวิตของ

ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลต้นธง แต่สิ่งที่ยังคงดำรงอยู่ในวิถีชีวิตของ  

ชาวตำบลต้นธง นั่นคือ การมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม  

ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ มีภาษาพูดเป็นของตนเอง เรียกว่า คำเมือง และ   

คำยอง มีการสืบทอดวัฒนธรรมจากผู้แก่ผู้เฒ่า จนมาถึงลูกหลานในปัจจุบัน

ได้มีการสืบทอดต่อๆ กันมา โดยมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ ได้แก่ 

ประเพณีตานข้าวใหม่ (เริ่มต้นปีใหม่ ภายหลังการเก็บเกี่ยว บูชาพระแม่

โพสพ) ประเพณีปี๋ใหม่เมือง (เดือนเมษายน) ประเพณีแห่เทียนพรรษา   

(เข้าพรรษา) ประเพณีลอยกระทง (เดือนยี่เป็ง) ประเพณีสรงน้ำพระธาตุกู่

ละมัก (ณ บ้านศรีย้อย หมู๋ที่ 1) ประเพณีสรงน้ำพระและกู่ต่างๆ ในตำบล

ต้นธง (แต่ละหมู่บ้านจัดทำทุกปี ช่วงเดือนพฤษภาคม เป็นการอนุรักษ์

ประเพณี) 

สถานที่ตั้งของเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตั้งอยู่

ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน เลขที่ 200 หมู่ที่ 10 

ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดลำพูน

เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 22.78 ตร.กม. หรือ 

14,611.21 ไร่ พื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ โดยมีเขตการ

ปกครองเต็มพื้นที่ 11 หมู่บ้าน  

ภายใต้แนวคิดของผู้บริหารเทศบาลตำบลต้นธง (นายปัญญา เขียวธง 

นายกเทศมนตรี) ที่ต้องการจะทำตำบลต้นธงให้เป็น “บ้านของทุกคน”   

ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ที่ใดที่ใจเป็นสุข ที่นั่นคือบ้านเรา เพื่อให้คนที่อยู่ได้

สุขใจ คนมาเยี่ยมเยือนจากแดนไกลก็สุขใจที่ได้อยู่” การมีศัตรูทางการ

เมืองในการลงเลือกตั้ง “เปลี่ยนศัตรูเป็นมิตร” ด้วยการให้ความสำคัญกับ

การสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนใด จนปรากฏ  

ผลงานผ่านโครงการที่มีความเป็นเลิศ “ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ 
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เอกชน และประชาสงัคม” และนำมาสูก่ารไดร้บัรางวลัพระปกเกลา้ ประจำป ี

พ.ศ. 2555 ในโครงการ “เครือข่ายเพื่อนน้ำมิตร (เครือข่ายเกษตร

ปลอดภัยตำบลต้นธง) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในชุมชน

ตำบลต้นธง” และโครงการ “กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล  

ต้นธง” ที่มีกระบวนการคิดร่วมกันของเครือข่ายที่นำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน

ของแต่ละโครงการ ดังผลผลิตของความสำเร็จที่ว่า... 

 
เครือข่ายเพื่อนน้ำมิตร
(เครือข่ายเกษตรปลอดภัยตำบลต้นธง)ตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในชุมชนตำบลต้นธง

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชาวตำบลต้นธงและมีการใช้  

สารเคมีเพื่อให้เกิดผลผลิตที่สามารถออกสู่ตลาดได้อย่างสวยงาม ไม่ว่าจะ

เป็นการทำนาข้าว การทำสวนผักผลไม้ การทำสวนลำไย แต่ผลกระทบที่ตาม

มาจากการใช้สารเคมีเหล่านั้นคือสุขภาพของเกษตรกรที่เกิดการเจ็บป่วย เช่น 

การเป็นอัมพฤต โรงมะเร็ง ในขณะเดียวกัน ด้วยราคาต้นทุนที่สูงขึ้นสวนทาง

กับราคาผลผลิตที่ตกต่ำส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกร ผลกระทบเหล่านี้ได้นำ

ไปสู่การเกิดขึ้นมาของนักวิจัยท้องถิ่นภายใต้การสนับสนุนของสำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และการคิดค้นหาวิธีการลดทางธรรมชาติ

แทนการใช้สารเคมีของเกษตรกรเองตามโครงการวิจัย “ผักพื้นบ้าน อาหาร

พื้นบ้าน สู่กระบวนการเรียนรู้” ในชุมชนตำบลต้นธง 

ในขณะที่ระดับเทศบาลตำบลต้นธงได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายโครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

ลำพูนภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม  

สุขภาพ (สสส.) ใน พ.ศ. 2553 ภายใต้โครงการ “เกษตรกร สุขภาพดี 

ปลอดภัยในการประกอบอาชีพ” มีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรสามารถ

ประกอบอาชีพ มีความปลอดภัยทั้งกาย ใจ สังคม และปัญหา เกิดเป็น   

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ตำบลต้นธง เป็นเครือข่ายผู้ลดการใช้สารเคมีและ

ปลูกพืชผักปลอดภัย ในรูปแบบการรวมกลุ่มอาชีพที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  

ทั้งด้านความรู้ การร่วมมือกันของทุกภาคส่วน 

การตระหนักรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลของการใช้สารเคมีจำนวนมาก 

ทำให้เกษตรกรตามหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้านได้ทำการศึกษา ทดลอง เรียนรู้ 

จากตำรา เอกสารวิชาการ นักวิชาการ และสื่อต่างๆ เป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้น

เองในตำบลต้นธง ที่เริ่มมาจากปี พ.ศ. 2535 หนึ่งในเกษตรกรผู้ที่ได้ริเริ่ม

การทำเกษตรปลอดภัย คือ นายเอนก โพธิพฤกษ์ เกษตรกรบ้านพันตาเกิน

ได้รับรู้ถึงผลกระทบจากเศษผัก สุขภาพของคนวัยเดียวกันที่ได้รับผลกระทบ

จากสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร และมองนึกย้อนไปถึงผู้บริโภคก็คงไม่ต่างกัน 

จึงมีความคิดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยการศึกษา หาเอกสาร 

เรียนรู้และทำความเข้าใจด้วยตนเองก่อน ลองผิดลองถูกจนประสบผลสำเร็จ

ภายใต้แรงกดดันและแรงต่อต้านทั้งจากครอบครัว คนรอบข้าง และเกษตรกร

ที่ยังไม่เข้าใจวิถีธรรมชาติที่ให้คุณค่าอย่างไร และเมื่อประสบความสำเร็จก็ได้

ถ่ายทอดความรู้ที่เริ่มจากเครือญาติก่อนใน พ.ศ. 2545 ได้ทดลองลดการใช้

สารเคมีและได้เห็นผลที่เกิดขึ้น ขยายไปสู่เครือข่ายเกษตรกรในบริเวณพื้นที่ 

ประกอบกับหน่วยงานภาครัฐเองก็ได้เข้ามาพัฒนาให้ความรู้แก่เกษตรกร  

ในตำบลต้นธง พื้นความรู้ที่ได้ดำเนินการก่อนหน้าแล้ว จึงช่วยเสริมศักยภาพ

ในการทำงานการเกษตรวิถีธรรมชาติในรูปแบบหลากหลายมากขึ้น นายเอนก

และเกษตรกรในตำบลต้นธงได้เข้าร่วมเป็นนักวิจัยและร่วมวิจัยตามโครงการ

วิจัย “ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง สู่กระบวนการเรียนรู้” ใน พ.ศ. 2547 

และได้นำบทเรียนกลับมาถ่ายทอดสู่คนในพื้นที่ เกิดเครือข่ายทำกิจกรรมและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในตำบลต้นธง 
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ปรากฏการณ์ที่ เริ่มจากการเล็งเห็นถึงปัญหาผลกระทบจากการ

ประกอบอาชีพของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายโดยตรงทางด้านสุขภาพ 

และผลสืบเนื่องจากปัญหาราคาต้นทุนและผลผลิต ทำให้เทศบาลตำบลต้นธง

ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลเกษตรในพื้นที่ (ข้อมูลบุคคล, สุขภาพ, คุณภาพ

ชีวิต, สภาพปัญหา ฯลฯ) เริ่มต้นจาก 3 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มเกษตร

ทำนา กลุ่มทำสวนลำไย และกลุ่มทำสวนผัก มีการจัดเวทีให้เกิดการ  

แลกเปลี่ยนระหว่างกัน โดยมีเป้าหมายหลักคือการแก้ไขปัญหาทางด้าน

สุขภาพของเกษตรกร และการพัฒนาผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร นำมา

สู่กระบวนการสร้างผู้นำกลุ่มอาชีพ ที่ได้รับการคัดเลือกจากเกษตรกรที่มี

ความรู้ในการทำเกษตรอย่างปลอดภัย และนำวิธีการทางธรรมชาติมาแทน

การใช้สารเคมี เช่น การผลิตปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ ควบคู่กับไปกับ

การสร้างอาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน (อสอช.) ผ่านการรับสมัครจิตอาสา

ทัง้ทีเ่ปน็ อสม. หรอืเกษตรกร เพือ่ใหเ้ขา้รว่มทำการฝกึอบรมกบั สสส. ในดา้น 

การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน นอกจากนี้ยังได้ยังการ

สนับสนุนทุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพตำบลต้นธง และความร่วมมือ

จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสันมะนะในการตรวจหาสารเคมีตกค้าง

ในร่างกายของเกษตรกร สิ่งสำคัญในกระบวนการถ่ายทอดและเกิดการรับรู้  

ในวงกว้างโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไมได้เข้าร่วมทำกิจกรรมในกระบวนการขั้นตอน

ได้เข้าใจและเข้ามาเป็นเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นคือช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น 

การใช้เสียงตามสาย สื่อสิ่งพิมพ์ การสื่อสารผ่านบุคคล การจัดนิทรรศการ 

การอาศัยเวทีประชาคมในการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจ  

ผลที่ตามมาจากกระบวนการดำเนินกิจกรรมข้างต้น ได้ขยายไปสู่  

เครือข่ายอื่นๆ ที่เข้ามาร่วม ทั้งเครือข่ายจากอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 

(อกม.) คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร และกลุ่ม

เกษตรกรทำสวน ไม่เพียงแต่การช่วยลดการใช้สารเคมีและการสร้างเครือขาย

การทำงานร่วมกันเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาทั้งทางด้านสุขภาพ ผลผลิตและ

รายได้ของเกษตรกรเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดกิจกรรมด้านอื่นๆ ที่เครือข่ายได้

ร่วมกันดำเนินงานทั้งเรื่องการพัฒนาอาชีพ การจัดสวัสดิการกลุ่ม การลด

ความเสี่ยงจากการทำงาน และที่สำคัญคือ สุขภาพของเกษตรกรดีขึ้น 

ปริมาณการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลดลง 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

โครงการเครือข่ายเพื่อนน้ำมิตร (เครือข่ายเกษตรปลอดภัยตำบล  

ต้นธง) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในชุมชนตำบลต้นธง เป็น

แบบอย่างของความร่วมมือในรูปเครือข่ายการทำงาน ทั้งแตกกระบวนไปตาม

บทบาทและแนวทางในการหาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรทั้งด้าน

สุขภาพ ต้นทุน และผลผลิต ผ่านการคิดริ เริ่มเอง การสนับสนุนจาก  

หน่วยงานระดับท้องถิ่น จังหวัด หน่วยงานภายนอก สิ่งสำคัญคือความความ

ร่วมมือจากเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ตำบลต้นธง ที่ช่วยผลักดันให้เกิด

เครือข่ายที่เข้มแข็งและร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาวิธีการ   

การสร้างภาวะผู้นำกลุ่ม การสร้างอาสาสมัคร การพร้อมเปิดรับเครือข่าย

ใหม่ๆ ให้เข้ามาร่วมดำเนินการกิจกรรม ร่วมกันปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย
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ดำเนินการโดยมีเป้าหมายหลักร่วมกัน คือการลดการใช้สารเคมีและสร้าง

ความปลอดภัยในสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในฐานะ  

ผู้ปฏิบัติงานให้เห็นผลผลิตที่แท้จริง โดยการสนับสนุนและได้รับความร่วมมือ

จากทุกภาคส่วนมาเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือในสิ่งที่ขาดและต้องการ

เสริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และยังคงมีการถ่ายทอด สืบสาน และเผยแพร่ 

รวมไปถึงการคิดวิธีการใหม่ๆ ที่จะขยายผลให้ครอบคลุมและเกิดความยั่งยืน

ทั้งต่อสุขภาพของประชาชนและการประกอบอาชีพ องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจึงไม่

ได้จำกัดในพื้นที่ตำบลต้นธงเท่านั้น และการให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะการเสริมความรู้ผ่านการจัด

เวที นอกจากจะเป็นการพบปะกันแล้ว ยังเป็นการเอาความรู้มารวมกัน   

แลกกัน “ปี้ฮู้สอง น้องฮู้หนึ่ง” ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี มีความสนิทกัน

มากขึ้นและเข้าใจปัญหาร่วมกัน เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ ภูมิปัญญาใหม่ๆ  

การเกิดขึ้นของ “เครือข่ายเกษตรปลอดภัยตำบลต้นธง” เป็นต้นแบบ

ที่ดีในการช่วยสร้างกระบวนการทำงานในเชิงเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ร่วมกัน

ขับเคลื่อนและนำมาสู่จุดร่วมและรวมกันเป็นเครือข่ายการทำงาน แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ การคิดวิธีการต่างๆ การวางเป้าหมายร่วม การขยายผลไปสู่ด้านอื่นๆ 

เช่นเดียวกับความหมายของประโยคที่ว่า “ตำบลต้นธงเป็นบ้านของทุกคน” 

และให้ความสำคัญกับเครือข่ายที่ช่วยเหลือ เกื้อกูล เอื้ออาทร แบ่งปันกันใน

ฐานะ “เพื่อนน้ำมิตร” 

รูปแบบความร่วมมือผ่าน “เครือข่ายเพื่อนน้ำมิตร” 

 

 

รูปแบบความรวมมือผาน “เครือขายเพ่ือนน้ํามิตร” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขายเพื่อนนํ้ามิตร  

(เครือขายเกษตรปลอดภัยตําบล

ตนธง) ตามโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตแรงงานในชุมชน

ตําบลตนธง 

ปญหาการใชสารเคมี  ปญหาสุขภาพ 

ตนทุนสูง ผลผลิตตกต่ํา  ปญหารายได 

เกษตรกร 

เกษตรกรคิดหาวิธีทาง

ธรรมชาติเพื่อลดการ

ใชสารเคมี (ปุยหมัก

,นํ้าหมักชีวภาพ) 
แก
ป

นักวิจัยทองถิ่น 

(สนับสนุนโดย สกว.) 

หาวิธีลดการใชสารเคมี

แก
ปญ

ทต.ตนธง + อปท. 

ใน จ.ลําพูน +สสส.+ 

รพ.สต. = เครือขายโครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานน

ชุมชน 

เครือขายเกษตรอินทรียตนธง  
(ลดใชสารเคมี และปลูกพืชปลอดภัย) 

ขยายเครือขาย 

เครือขายจากอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) 

คณะกรรมการศูนยถายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร 

กลุมเกษตรกรทําสวน 

แก
้ปัญ

หา
 

แก
้ปัญ

หา
 

แก้ปัญหา 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลต้นธง

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

ปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นวัยใด โดยเฉพาะกับวัยผู้สูงอายุและ  

ผู้ประกอบอาชีพที่ได้รับกระทบจากสารเคมีอย่างที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร  

ในตำบลต้นธง การเกิดภาวะเจ็บป่วย นำไปสู่การหาแนวทางการแก้ไขปัญหา

และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองและคนรอบข้างภายในเขตพื้นที่ชุมชน  

ท้องถิ่น ในขณะที่นโยบายระดับชาติ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในระบบหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งตำบลต้นธงถือเป็นหนึ่งในสิบตำบลนำร่องจังหวัดลำพูน 

ได้มีการจัดตั้งกองทุนสุขภาพตำบลต้นธงขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549   

ซึ่งเทศบาลตำบลต้นธงได้ใช้กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมทั้งชุมชน ประชาชน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ที่เป็นหน่วยงานภายในพื้นที่และ

นอกพื้นที่เทศบาล โดยมีรูปแบบการบริหารกองทุนผ่านคณะกรรมการ มีวิสัย

ทัศน์ที่ว่า.... 

“กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต้นธงจะเป็นองค์กรแห่งการดูแล

สุขภาพที่มุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนตำบลต้นธงให้เป็นไปตาม

วิถีของสุขภาวะแบบพอเพียงสร้างความยั่งยืนโดยใช้การมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วน
และเป็นหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้”


การดำเนินกิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต้นธง 

ประกอบด้วย การให้บริการสุขภาพและอนามัยทั้งกายและใจแก่ประชาชน 

สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ มีเครือข่ายที่ร่วมกันดำเนินกิจกรรม ได้แก่ 

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลต้นธง สถานีอนามัยต้นธง สถานีอนามัยบ้าน

สันมะนะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธง โรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพตำบลบ้านสันมะนะ ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน วัด โรงเรียนในพื้นที่ 

องค์การพัฒนาเอกชน เครือข่ายผู้ปกครอง แบ่งหน้าที่กันออกไปดำเนินการ

จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพตามชุดสิทธิ

ประโยชน์สำหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วย

บริการสาธารณสุขที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่น การสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

โดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น การบริหารกองทุน พัฒนาศักยภาพ

กรรมการ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ในรูปของโครงการเต้น  

แอโรบิกทุกหมู่บ้าน โครงการออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใส โครงการออก

กำลังกายเพื่อสุขภาพ โครงการส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายและ

นันทนาการ โครงการสุขภาพดีไม่มีขาย โครงการหมู่ 7 รักสุขภาพ โครงการ

รณรงค์ค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม โครงการศึกษา  

ผลกระทบจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช โครงการคัดกรองประชาชน  

ที่มีความเสี่ยง ซึ่ งเป็นการดำเนินกิจกรรมที่ต่อยอดร่วมกับเครือข่าย  

เพื่อนน้ำมิตรฯ เป็นการเกื้อกูลระหว่างโครงการที่ให้ความสำคัญต่อเป้าหมาย

หลักคือ สุขภาพกายและใจ คุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ  

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

โดยตัวบทกฎหมายที่กำหนดให้ท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนิน

กิจกรรมในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าและจัดตั้งกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในพื้นที่ ที่ทำให้หลายพื้นที่มีทั้งการดำเนินกิจกรรมในลักษณะที่

เหมือนกันและแตกต่างกัน แต่สิ่งที่น่าสนใจสำหรับกองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลตำบลต้นธง คือ การสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับทุก  

ภาคส่วน และการประสานต่อยอดส่งต่อข้อมูลและให้ความเกื้อกูลระหว่าง

โครงการที่มีความสืบเนื่องและเกี่ยวข้องกันโดยตรง ในเป้าหมายหลักคือ 

ความต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่ดี การได้รับสวัสดิการทาง
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ด้านสาธารณสุข การแบ่งปันและช่วยเหลือระหว่างกันของทุกภาคส่วนที่เข้า

ร่วมเป็นเครือข่ายจัดทำกิจกรรมต่างๆ ในระดับพื้นที่ร่วมกัน และผลสำเร็จคือ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนที่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแล

สุขภาพของตนเองและการให้ความช่วยเหลือต่อผู้อื่น ในรูปแบบการดำเนิน

กิจกรรมที่หลากหลายและเน้นการสามารถดึงประชาชนให้เข้ามาร่วมกิจกรรม

และส่งเสริมศักยภาพทางด้านสุขภาพร่วมกันได้ ทั้งการเชิญชวนมาออก  

กำลังกายร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ การตรวจสุขภาพ ตรวจเยี่ยมและให้บริการ   

ไม่เพียงเป็นหน้าที่และบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน   

(อสม.) เท่านั้น แต่เครือข่ายอื่นๆ ก็เข้ามาร่วมให้บริการไปกับ อสม. ด้วย  

ผลจากการดำเนินกระบวนงานในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเสริม

สร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน

ในตำบลต้นธง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลต้นธงจึงได้รับการ

ประเมินเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ด้วยคะแนน 85 คะแนนจาก 

100 คะแนน และใน พ.ศ. 2554 ได้รับการประเมินด้วยคะแนน 96 คะแนน 

ถือเป็นระดับเกรด A+ คือมีศักยภาพดีเยี่ยม สามารถนำไปเผยแพร่หรือ

ให้การเรียนรู้ในการเป็นต้นแบบให้กับที่อื่นได้ 

การขยายผลการดำเนินงานไปยังกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการให้

ความสำคัญกับการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันและฟื้นฟู รวมไปถึงการดูแล

สุขภาพให้แข็งแรง ที่เกิดจากการคิดและริเริ่มกิจกรรมโดยเครือข่ายความ  

ร่วมมือที่จะลงไปดำเนินกิจกรรมในระดับชุมชน เช่น โครงการผู้นำแอโรบิก  

ในชุมชนทั้ง 11 ชุมชน การคิดค้นวิธีการ/สารชีวภาพกำจัดลูกน้ำยุงลาย/  

ยุงลายโดยเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ การสร้างผู้นำในการดูแลสุขภาพ

ช่องปากและฟัน/การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ด้อยโอกาส โครงการ ฟ.ฟัน

ยิ้มสวย เพื่อรักษาสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ โดยความร่วมมือของกองทุน  

หลักประกันสุขภาพตำบลต้นธง โรงพยาบาลลำพูน โรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  

นอกเหนือจากการต่อยอดโครงการแล้ว ยังต่อยอดความคิดของ

ประชาชนในตำบลต้นธง หากมีความคิดที่รวมตัวหรือริเริ่มอยากทำโครงการ 

ได้เข้าไปปรึกษาหารือ เขียนโครงการและขอรับความช่วยเหลือสนับสนุนจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลต้นธง และมีเครือข่ายพร้อมให้ความ

ร่วมมืออยู่แล้ว ทั้งในระดับเทศบาล โรงพยาบาล อาสาสมัคร หน่วยราชการ 

หรือแม้กระทั่งสถานศึกษา วัด จึงเกิดเป็นเครือข่ายการทำงานในระบบ  

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เกื้อกูลและหนุนนำชักชวนกันมาทำสิ่งดีๆ   

ให้กับสุขภาพกายและใจของประชาชนที่เป็นครอบครัวตำบลต้นธง นั่นคือ 

แบบอย่างของความสำเร็จในการต่อยอดการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือของ

เครือข่ายการทำงานที่มีเป้าหมายร่วมกัน ต้องการเห็นคุณภาพชีวิตและ

สุขภาพที่ดีขึ้นของคนในชุมชนเป็นสำคัญโดยไม่มองเป็นภาระของหน่วยงานใด

หน่วยงานหนึ่ง ประชาชนเองก็สามารถรวมกลุ่มกันเป็นแกนนำในการริเริ่ม

โครงการและรับการสนับสนุนจากภาคส่วนอื่นให้เข้ามาช่วยขับเคลื่อน  

ให้ดำเนินกิจกรรมไปด้วยกัน 

สิ่งที่เน้นทั้งในวิสัยทัศน์และเป้าหมายการทำงานที่ต้องการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของประชาชนตำบลต้นธง ให้หันมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพและ

การเผื่อแผ่ช่วยเหลือไปถึงคนอื่น ๆ ให้หันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและได้รับ

การดูแลเอาใจใส่จากคนในชุมชนเดียวกัน ดังคำที่ว่า... “ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม ตามวิถีสุขภาวะพอเพียง ยั่งยืน มีส่วนร่วม และเข้าถึงง่าย” 
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รูปแบบความร่วมมือผ่าน “เครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตำบลต้นธง” 

เทศบาลตำบลปริก
อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา

 

บทนำ

สภาพสังคมภายในเทศบาลตำบลปริก ซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่นับถือ

ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 90 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล   

มีมัสยิดจำนวน 7 แห่ง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา 

ถึงร้อยละ 85 รองลงมาคือทำสวนผลไม้ ซึ่งผลผลิตหลักคือ ลองกอง   

มีการเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือน เช่น ไก่ วัว แพะ  

เทศบาลตำบลปริกได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเมื่อวันที่ 24 

พฤษภาคม พ.ศ. 2542 มีพื้นที่ 4.8 ตารางกิโลเมตร โดยมีเขตการปกครอง

บางสวนของตำบลปริก ประกอบด้วย หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 6 และ หมู่ที่ 7 

จำนวน 7 ชุมชน (ชุมชนปริกตก ชุมชนตลาดปริก ชุมชนตลาดใต้ ชุมชน

ร้านใน ชุมชนปริกใต ้ชุมชนทุ่งออก และชุมชนสวนหม่อม) เนื่องจากในเขต

ตำบลเดียวกันยังมีองค์การบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบในบางส่วนของตำบล

ปรกิเชน่กนั มแีมน่ำ้และคลองไหลผา่นในเขตพืน้ทีค่อื คลองอูต่ะเภา คลองปรกิ 

รูปแบบความรวมมือผาน “เครือขายกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลตนธง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือขายกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตําบลตนธง 

เครือขาย กิจกรรม 

การริเร่ิม

โครงการ 

โครงการผูนําแอโรบิกในชุมชนทั้ง 11 ชุมชน 

การคิดคนวิธีการ/สารชีวภาพกําจัดลูกน้ํายุงลาย/ยุงลาย 

โครงการ ฟ.ฟนย้ิมสวย (ผูสูงอายุ) 

A
+ 

 จัดบริการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟูสมรรถภาพ 

 การสนับสนุนงบประมาณแกหนวยบริการสาธารณสุข 

 การสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ในโครงการ 
- เตนแอโรบิกทุกหมูบาน  - สงเสริมกีฬา 
- ออกกําลังกายวันละนิดจิตแจมใส - สุขภาพดีไมมีขาย 
- รณรงคคนหาโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม 

- ศึกษาผลกระทบจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช    ฯลฯ 

สภาพปญหา : สุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่จากการเจ็บปวยจากการใชสารเคมี ผูสูงอาย ุ
นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 
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และคลองต้นขนุน ถนนที่พาดผ่านเทศบาลยังเป็นเส้นทางคมนาคมผ่านไปยัง

พื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ทำให้มีการคมนาคม

นาขนส่งทางถนนพาดผ่านเทศบาลตำบลปริก และการเดินทางท่องเที่ยว แต่ก็

ไม่ได้ เพิ่มเติมสิ่งก่อสร้างในรูปรีสอร์ทหรือโรงแรมขึ้นในพื้นที่อย่างใด   

โดยเลือกใช้บ้านเรือนของประชาชนรวมถึงบ้านผู้บริหารเทศบาลเองก็ปรับเป็น

โฮมสเตรย์ที่ได้ผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐาน ไม่เพียงการมาพักอาศัย

เท่านั้น แต่ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตระหว่างกัน ไม่ใช่แค่การมาพักแล้ว

จากไป ความผูกพันและการกลับมาเยือนอีกครั้ง ทำให้เทศบาลตำบลปริก

เลือกที่จะพัฒนาบ้านเรือนของประชาชนให้เป็นที่พักอาศัยในรูปแบบ  

โฮมสเตรย์ 

การเน้นการบริหารงานและเป้าหมายที่ในการเป็นตำบลสุขภาวะ ทำให้

หลายกิจกรรมหลายโครงการหลายความต่อเนื่องของการดำเนินงานมานับ

หลายปี ให้ความสำคัญกับการขยายเครือข่ายเริ่มต้นจากชุมชนเขตเทศบาล

ตำบลปริกทุกชุมชนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

การแลกเปลี่ยน การร่วมทำกิจกรรมกับเครือข่ายในพื้นที่และนอกพื้นที่   

การประสานขอความร่วมมือในองค์ความรู้ที่ขาดเหลือ จากหน่วยงานภาครัฐ 

สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ให้มาช่วยสนับสนุนและให้ความรู้ จนก่อเกิด

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับชาวชุมชนปริกได้ปรับเปลี่ยนตนเองก้าวมาสู่การ

มีบทบาทนำในหลายรูปแบบด้วยกัน ในขณะเดียวกัน  

ลักษณะการทำงานของเทศบาลตำบลปริกที่มีปรัชญาของการทำงาน

เฉพาะตน รวมไปถึงการเข้าใจเข้าถึงวิสัยทัศน์ของประชาชนและเจ้าหน้าที่

เทศบาลตำบลปริกต่างตระหนักและรับรู้ความต้องการและการดำเนินกิจกรรม

ในวิสัยทัศน์ที่ว่า...เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน คนเป็นศูนย์กลาง  

การพัฒนา ประชาสังคมสันติสุข การบอกเล่าเรื่องราวอธิบายของวิทัศน์ของ

ชาวชุมชนปริกได้นั้น เกิดจากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและผลที่เกิดขึ้นกับ

ชุมชนของตน จนปรับตัวไปสู่การเป็นวิทยากรชุมชนตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ  

แนวคิดและหลักการทำงานที่ไม่หยุดอยู่กับของผู้นำของเทศบาล  

ตำบลปริกอย่างนายสุริยา ยีขุน ทั้งในตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารของเทศบาล 

(นายกเทศมนตรี) และผู้นำชาวบ้านที่ได้นำความคิดจากความรู้ ประสบการณ์

ทัง้ภายในและภายนอกพืน้ที ่ทีไ่ดท้ำงานรว่มกนัเครอืขา่ยทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคมมาร่วมเป็นเครือข่ายการทำงานกับชุมชนในพื้นที่และขยาย

ไปในพืน้ทีช่ายแดนภาคใตไ้ดม้ารว่มทำกจิกรรมแลกเปลีย่นรูแ้ละใชช้วีติรว่มกนั 

โดยมีจุดเริ่มต้นจากปัญหาขยะในพื้นที่และขยายไปสู่การพัฒนาต่อยอด  

ในกิจกรรมอื่น ๆ ที่ริเริ่มจากคนในชุมชนปริก จากผู้ไม่กล้าแสดงออก แสดง

ความคิด มาสู่ผู้ลงมือทำ ลงมือปฏิบัติ กล้าพูดกล้าเสนอแนวทาง และ  

กลายเป็นผู้นำโดยธรรมชาติ และวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ 

เทศบาลตำบลปริกให้ความสำคัญกับแนวคิดการรับเคลื่อนไปสู่ “ตำบล

น่าอยู่” เพื่อให้คนในตำบลปริกมีความเป็นพลเมือง และให้ผู้ที่ ได้มา  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้มีศักยภาพในการกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเอง จึงให้

หลักคิดในการทำงานของเทศบาลตำบลปริกมีความสร้างสรรค์และมีลักษณะ

เฉพาะที่จะเลือกใช้เป็นคำสำคัญที่มีความหมายอย่างมหาศาลเมื่อได้ลงมือทำ 

ซึ่งเทศบาลตำบลปริกได้มีรูปแบบการทำงานร่วมกันจากแนวคิดการสร้างพลัง

องคก์รจากแนวคดิการสรา้งพลงัเปน็พีเ่ลีย้งแกก่นัและกนั (Coaching project) 

เริ่มจากภายในองค์กรให้เป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ประสบการณ์ ให้คำแนะนำ ปรึกษา การแสวงหาความรู้และให้รู้เท่าทันของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ได้เสริมพลังแก่กัน จากนั้นจึงจะก้าวไปสู่ 

แนวคิดเรื่องเพื่อนหนุนพี่นำพาร่วมพัฒนาองค์กร (Tandem project) คือการ

สร้างระบบการทำงานร่วมกันของทุกคนในเทศบาล ปรับตัวและยอมรับซึ่งกัน

และกัน เพื่อก้าวสู่การสร้างองค์กรธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาคี

เครือข่าย และแนวคิดเรื่องภูมิบุตรา (Phumi-buttra)พลังของการบริหาร

จัดการเกิดจากการ “ขยับและระเบิดจากข้างใน” นั่นคือให้ความสำคัญกับ

คนในท้องถิ่นเข้ามาร่วมเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ทำงานในเทศบาลตำบลปริก 
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แนวคิดที่เทศบาลตำบลปริกใช้กับการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย คือ 

การบริหารจัดการโครงการแบบบูรณาการในรูปแบบ KFCS (Knowledge- 

Facilitator- Cooperation- Services)จากการที่เทศบาลตำบลปริกได้รับการ

สนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   

ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนสู่ตำบลสุขภาวะ

ในการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี ยะลา 

นราธิวาส สตูล และพัทลุงบางส่วน และ การสร้างความรู้จากการปฏิบัติ 

เทศบาลตำบลปริกจึงมีทุนที่สำคัญในการนำมาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม   

3 ประเภท คือ ทุนดั้งเดิม (ภูมิปัญญา) ทุนสนับสนุน (ทรัพยากร บุคลากร 

งบประมาณ ฯลฯ) และทุนเกิดใหม่ที่เป็นผลผลิตของการเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติ โดยมี “ระบบการเรียนรู้และการศึกษาของคนทุกช่วงวัย” เป็นหัวใจ

ในการขับเคลื่อนงานและเชื่อมโยงไปสู่ระบบอื่นๆ ในการพัฒนา 4 ระบบหลัก 

คือ 1) ระบบการบริหารจัดการพื้นที่ 2) ระบบการเรียนรู้และการศึกษา   

3) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพลังงานทดแทน และ 4) ระบบ

เศรษฐกิจชุมชน สวัสดิการและเกษตรปลอดภัย ซึ่งในขณะเดียวกัน มีระบบ

สนับสนุน 2 ระบบ คือ 1) ระบบอาสาสมัครเพื่อการดูแลสุขภาพ และ   

2) ระบบสื่อสารและมีแนวทางการดำเนินงาน 3 ด้านหลัก คือ 1) การค้นหา

ขอ้มลูเพือ่นำมาเปน็กรอบในการทำงาน 2) การจดัเวทแีลกเปลีย่นประสบการณ ์

ของนักวิชาการเครือข่าย (การถอดบทเรียนร่วมกัน) และเป้าหมายที่สำคัญ

คือ 3) การขับเคลื่อนให้เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเดินหน้าเพื่อก้าวไปสู่ตำบล  

สุขภาวะ 

จากแนวทางการทำงานที่มีการจัดวางระบบคิดที่เริ่มจากภายในเทศบาล

ตำบลปริกก่อนนั้น เพื่อให้คนที่จะทำงานผลักดันและก้าวออกมาเป็นผู้อยู่  

วงรอบ ปรับเปลี่ยนตัวแสดงให้ประชาชนเป็นผู้ผลักดันหลักและขับเคลื่อนงาน

ของเทศบาลตำบลปริก ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทำให้เทศบาลตำบลปริกได้รับ

การยอมรับเป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบในหลากหลายกิจกรรมทั้งจากสถาบัน

การศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งใน

ระดับประเทศและระหว่างประเทศ ดังที่ได้ที่ได้รางวัลพระปกเกล้าอย่าง  

ต่อเนื่อง ซึ่งในปี พ.ศ. 2555 ก็ได้รับรางวัลใน “ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย 

รัฐ เอกชน และประชาสังคม” โดยโครงการที่ได้รับการประเมินว่าระบบการ

ทำงานในรูปเครือข่ายและประสบผลสามารถเป็นตัวแบบที่ดีให้กับท้องถิ่นอื่น

ได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปปรับใช้อย่างเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นตน ประกอบไป

ด้วย...โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนสู่ตำบลสุขภาวะ 

โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพขบวนการและการบริหารจัดการ

เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อท้องถิ่นเข้มแข็ง พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 

(ศูนย์ประสานงานชุมชนท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ภาคใต้ตอนล่าง) และสภา

องค์กรชุมชนเทศบาลตำบลปริกกับการพัฒนาท้องถิ่น 

จากโครงการการดำเนินงานที่ปรากฏมีความเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ของภาคีเครือข่ายอยู่ในตัวโครงการที่เชื่อมร้อยในเป้าหมายและทิศทาง  

ขับเคลื่อนไปในแนวทางเดียวกันที่ต้องการเห็นความเป็น “ตำบลสุขภาวะ”   

ที่มีภาคีเครือข่ายแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายองค์ความรู้ ในเรื่องราว

กระบวนงานที่จะช่วยอธิบายความในโครงการ... 
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โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น
ร่วมขับเคลื่อนสู่ตำบลสุขภาวะ

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

เป้าหมายหลักที่ต้องการเห็นประชาชนในเขตตำบลได้มีสุขภาพอนามัย

ที่ดี มีความสมดุลแห่งกาย จิต สังคม อุดมปัญญา มีที่อยู่อาศัยและคุณภาพ

ชีวิตที่ดี อยู่ในสภาพสังคมที่เอื้ออาทร ที่เกิดจากการขับเคลื่อนชุมชนอย่างมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่และเครือข่ายจากนอกพื้นที่ได้มาร่วมเป็น

เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมกันขับเคลื่อนสู่ตำบลสุขภาวะ ทำให้เทศบาลตำบล

ปริกที่มีแนวคิดในการทำงานและการเน้นกระบวนการทำงานเป็นทีม การมี

ภาคีเครือข่าย และประชาชนเป็นผู้ร่วมนำในการขับเคลื่อนหลัก 

เทศบาลตำบลปริกจึงได้คิดดำเนินการปรับรูปแบบการทำงานออกเป็น 

4 คณะทำงาน ประกอบด้วย คณะทำงานกลาง (เป็นคณะทำงานที่มาจาก

ตัวแทนภาคราชการและการเมือง) คณะทำงานโครงการ (รับนโยบายของ

คณะกรรมการกลางเพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดผล) คณะทำงานแหล่งเรียนรู้ 

(ภาคประชาชนและชุมชน เป็นสมาชิกกลุ่มกิจกรรมของฐานเรียนรู้เป็น  

นักถ่ายทอดประสบการณ์หรือวิทยากรประจำฐานเรียนรู้ต่างๆ) และ   

คณะทำงานสนับสนุน (บุคลากรของเทศบาลตำบลปริกที่สังกัดในกองหรือ

ส่วนราชการต่างๆ) ให้เป็นผู้มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนงานตำบลสุขภาวะ  

กระบวนงานขับเคลื่อนด้วยภาคีเครือข่ายสู่ภาคีเครือข่ายการทำงานร่วม 

โดยใช้แนวคิด “การสร้างพลังเป็นพี่เลี้ยงแก่กันและกัน” (Coaching 

Team) และแนวคิด “การสร้างความเข้าใจ การให้ความรู้ และการสร้าง

จิตสำนึกในการดำเนินงาน” คณะกรรมการจะมีการจัดประชุมทุกเช้า  

วันจันทร์ประกอบด้วย คณะกรรมการกลางโครงการ คณะทำงานโครงการ 

และคณะทำงานสนับสนุน เพื่อติดตาม สรุปงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา 

เตรียมการเพื่อตั้งต้นใหม่ ร่วมคิดวางแนวทางการแก้ไขปัญหา ต่อมาคือ 

กระบวนการจัดการข้อมูล ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทำเวทีประชาคม การ

สำรวจ การขอความคิดเห็นจากประชาชนในเวทีประชุมต่างๆ การจัดกิจกรรม

เทศบาลพบประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนและเสนอความคิด 

และเปิดโอกาสและช่องทางของการเรียนรู้ที่หลากหลาย ด้วยการให้ความ

สำคัญกับการพัฒนาที่เน้นให้คนเป็นศูนย์กลาง เน้นกระบวนการสร้างให้คน  

ในตำบลเกิดการเรียนรู้จากวิธีการที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้จากต้นแบบ 

ผู้ที่มีความเก่งความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ การทำเป็นตัวอย่าง การถอด  

บทเรียนจากหน่วยงานภายนอก การศึกษาดูงานพื้นที่อื่นเพื่อนำมาปรับใช้กับ

ตนเอง รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเน้นการทำงาน

เป็นหมู่คณะ (TEAM WORK) เป็นการทำงานของทีมที่มาจากทั้งท้องถิ่น 

ท้องที่ คนในพื้นที่ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ข้าราชการ 

คณะทำงานกลาง ใช้หลักการทำงานด้วยการจัดการให้งานทุกอย่าง

ลงตัว โดยการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความถนัดของคน มีการติดต่อ

ประสานกันอย่างต่อเนื่อง กำกับติดตามผลอย่างใกล้ชิด โดยวิธีการออกแบบ

แนวคิด หลักปฏิบัติเพื่อทำงานโครงการฯ ให้ชัดเจน เข้าใจง่าย มอบหมาย

งานตามบทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างการทำงานที่กำหนดไว้ ติดตาม กำกับ

คณะทำงานโครงการโดยการประเมินผล ตรวจสอบการทำงาน เพื่อให้กำลังใจ

คณะทำงาน ช่วยแก้ไขปัญหาเมื่อคณะทำงานโครงการไม่สามารถแก้ปัญหา

นั้นได้ 

จากการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนสู่

ตำบลสุขภาวะ มีการจัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการฯ ออกเป็น   

4 แผนงาน คือ  
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 ๏ แผนงานพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม (เทศบาลตำบลปริก) มุ่งเน้นการ  

เตรียมพื้นที่ของตนเองและสร้างความพร้อมในการเปิดพื้นที่ให้

หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายและผู้สนใจได้สามารถเข้ามาเรียนรู้ ได้มี

การเตรียมความพร้อมทั้งด้านแหล่งเรียนรู้ ทีมงาน วิทยากร 

 ๏ แผนงานด้านพัฒนาตำบลเครือข่าย เป็นการต่อยอดและขยายผล

การดำเนินงานที่ ได้พัฒนาตนเองให้ เป็นพื้นที่ต้นแบบหรือ  

แหล่งเรียนรู้ และเพื่อพัฒนาเครือข่ายให้เป็นแหล่งเรียนรู้เช่นกัน 

ด้วยการกำหนดให้เครือข่ายค้นหากลุ่มคนที่เป็นแกนนำในตำบล 

อย่างน้อย 30 คน มาเรียนรู้การบริหารจัดการพื้นที่ที่เทศบาล

ตำบลปริก ตามหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้ คือ 4 คืน 5 วัน 

 ๏ แผนงานสร้างองค์ความรู้และการจัดการความรู้ เพื่อดำเนินการ

สังเคราะห์องค์ความรู้ ที่ได้จากการปฏิบัติการจริงทั้งในพื้นที่

ตนเองและพื้นที่เครือข่ายเพื่อนำมาจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป 

 ๏ แผนงานจัดทำสื่อสาธารณะ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลปฏิบัติการต่างๆ   

ที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลดีและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อเป็น

แนวทางในการปฏิบัตินับต่อจากนี้ 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

การดำเนินงานในโครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อน

สู่ตำบลสุขภาวะเป็นการดำเนินงานที่ต่อยอดจากโครงการที่ได้ทำต่อๆ กันมา

อยา่งตอ่เนือ่งในแตล่ะป ีดว้ยการปรบัและยกระดบั ขยายเครอืขา่ยชมุชนทอ้งถิน่ 

ให้เข้ามาทำเรียนรู้และแลกเปลี่ยนร่วมกัน และโครงการนี้เป็นปีที่ 3 (จาก

ตุลาคม พ.ศ. 2552 – กันยายน พ.ศ. 2555) ของการดำเนินงานเพื่อ  

ขับเคลื่อนสู่ตำบลสุขภาวะ ได้ผ่านกระบวนการพัฒนาระบบการจัดการ  

สุขภาวะชุมชนโดยชุมชนได้เน้นการเสริมสร้างพลังความร่วมมือให้องค์กรหลัก

ในชุมชนทำบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยเทศบาลตำบล

ปริกทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมประสานจนเกิดเป็นระบบสนับสนุนการปฏิบัติการ

ต่างๆ ขององค์กรหลักแกนนำ กลุ่มและเครือข่ายของประชาชนที่เรียกว่า 

ระบบการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน 

การดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง จนได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ที่เป็นเครือข่ายโดยตรงของเทศบาลตำบลปริก เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จำนวน 62 พื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ 2 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถือได้ว่าเป็น

โอกาสได้เปิดพื้นที่การเรียนรู้ ในขณะเดียวกันชาวชุมชนตำบลปริกก็ได้รับรู้ถึง

สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเพื่อนร่วมเครือข่าย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน ความสัมพันธ์ มิตรไมตรี ความผูกพัน ความ  

เอื้ออาทรและช่วยเหลือ ความสุขที่ได้รับไปพร้อมกับความรู้ที่เพิ่มขึ้นในการไป

พัฒนาต่อยอดจึงนับเป็นความสำเร็จที่สำคัญ 

นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานในพื้นที่ผ่านกระบวนการประชุมสภาชูรอ โดยมีตัวแทนจาก   

4 ภาคส่วนหลักในพื้นที่ร่วมประชุมปรึกษาหรือเกี่ยวกับการดำเนินงาน แก้ไข

ปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อมาเรียนรู้กรอบแนวคิดและวิธีการทำงานแบบ  

มีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลปริกร่วมกับชาวชุมชน รวมไปถึงเครือข่ายตาม

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการสุขภาวะชุมชนตำบลท่าข้าม ที่อยู่ใน

พื้นที่จังหวัดเดียวกันก็ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากชาวชุมชนตำบลปริก  

เครือข่ายชุมชนที่เกิดขึ้นหลังจากได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าใจถึง

กรอบแนวคิดการทำงานในรูปแบบต่างๆ ของเทศบาลตำบลปริกและ  

ชาวชุมชนตามฐานการเรียนรู้ การได้อยู่อาศัยร่วมกัน การจัดทำกิจกรรม  

ร่วมกัน และการระดมความคิด ได้ข้อสรุปและได้นำไปขับเคลื่อนต่อในพื้นที่

ของตน ความรู้ที่ เพิ่มเติม แนวคิดที่ ได้รับและเกิดระบบคิดอยากเห็น  

การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี จนนำไปสู่การสร้างเครือข่ายของตนเองขึ้นมาใหม่ 
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นั่นคือ การขยายผลโดยผู้ร่วมโครงการได้ช่วยพัฒนาเครือข่ายชุมชนต่อยอด

ออกไปอีกเรื่อยๆ 

ไม่เพียงแต่การขยายเครือข่ายชุมชนเพื่ขับเคลื่อนไปสู่ตำบลสุขภาวะใน

พื้นที่ต่างๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นการขยายผลการดำเนินงานไปในด้านอื่นๆ อีก 

เช่น การจัดการภัยพิบัติ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม จากรูปแบบ  

คณะทำงานหลักทั้ง 4 คณะ ที่ทำหน้าที่ในการหลอมรวมเชื่อมโยงการดำเนิน

โครงการแบบเป็นทีมงานขับเคลื่อน ได้เป็นแบบอย่างของรูปแบบการทำงานใน

โครงการอื่นๆ และในพื้นที่ภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างระบบคิด การจัดแนวทาง

การพัฒนา กลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่าง  

ต่อเนื่อง ดังรูปแบบโดยสรุปของกระบวนงาน... 

โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพขบวนการและ
การบริหารจัดการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อ
ท้องถิ่นเข้มแข็งพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง(ศูนย์ประสานงาน
ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ภาคใต้ตอนล่าง)

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

การต่อยอดการทำงานที่เน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่วมและการ

ทำงานแบบภาคีเครือข่าย ให้เกิดเป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลาง  

ในการประสานงาน ตดิตอ่สือ่สาร รวบรวมขอ้มลูองคค์วามรูต้า่งๆ ซึง่สิง่เหลา่นี ้

ได้เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานที่ต่อเนื่องของเทศบาลตำบลปริกมาโดย

ตลอดระยะเวลาการบริหารงานที่เน้นกระบวนการสร้างเสริมภาคีเครือข่าย

การมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ ประกอบกับแผนงานระบบ

สนับสนุนเพื่อการจัดการสุขภาวะชุมชน ได้มุ่งเน้นการสร้างและจัดการความรู้

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่นำไปใช้ในการปฏิบัติการของภาคีองค์กรที่

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนและสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ท้องถิ่น และการพัฒนาระบบบริหารจัดการแผนสุขภาวะชุมชนให้มี

ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการจัดการอย่างเป็นระบบในการสนับสนุนการพัฒนา

โครงการการนิเทศติดตามการจัดการความรู้การจัดการข้อมูลและขับเคลื่อน

นโยบายระดับภาคีร่วมกันของภาคี เทศบาลตำบลปริกจึงได้นำแนวคิดดังกล่าว

เสนอไปยังสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้

เห็นความสำคัญเช่นกันที่จะเพิ่มศักยภาพองค์กรหรือหน่วยงานในการบริหาร

จัดการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยมี

เทศบาลตำบลปริกเป็นแกนหลัก 

ด้วยเหตุนี้ สำนัก 3 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม  

สุขภาพ (สสส.) จึงได้ประสานหารือกับเทศบาลตำบลปริกในการที่จะจัด  
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ทีมงานที่แยกส่วนการบริหารจัดการออกจากการทำหน้าที่ “กลไกขับเคลื่อน

ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่” มาเป็น “ศูนย์ประสานงานชุมชนท้องถิ่นเพื่อการ

เรียนรู้ภาคใต้ตอนล่าง” ให้เป็นผู้ดำเนินการศูนย์ประสานงานเครือข่าย  

ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ภาคใต้ตอนล่าง โดยมีฐานที่มั่นคงในฐานที่มี

ประสบการณ์การทำงานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่และมีศักยภาพ

เพียงพอที่จะประสานงานและสร้างการยอมรับในเขตพื้นที ่7 จังหวัดภาคใต้

ตอนล่าง (จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสพัทลุงสตูลตรังและสงขลา) 

เมื่อได้เกิดแนวคิดที่จะจัดตั้งศูนย์ประสานงานชุมชนท้องถิ่นเพื่อการ

เรียนรู้ภาคใต้ตอนล่างขึ้นร่วมกันแล้ว การเริ่มกระบวนการทำงานของ  

คณะทำงานและคณะกรรมการบริหารโครงการได้รวบรวมประสบการณ์ต่างๆ 

ที่ได้สร้างกระบวนการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วมของกลไกภาคประชาสังคมกับ

เทศบาลตำบลปริก เสนอโครงการต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ในการประสานงานในพื้นที่  

ภาคใต้ตอนล่าง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นการสานต่อภารกิจ

ด้านการกระจายอำนาจสู่องค์กรชุมชนท้องถิ่นการเปิดโอกาสการขยายพื้นที่

การทำงานทั้งเชิงพื้นที่ (Area based) และเชิงประเด็น (Issues based) 

และเพื่อเชื่อมร้อยกลไกการทำงานในระดับพื้นที่ของทุกภาคส่วนผ่าน

กระบวนการสง่เสรมิใหเ้กดิการขบัเคลือ่นภารกจิดา้นตา่งๆ อยา่งบรูณาการกนั 

วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพ

ขบวนการและการบริหารจัดการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อ  

ท้องถิ่นเข้มแข็ง พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (ศูนย์ประสานงานชุมชนท้องถิ่น  

เพื่อการเรียนรู้ภาคใต้ตอนล่าง) ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ทั่วไป และ 

วัตถุประสงค์เฉพาะ ประกอบด้วย... 

วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกระบวนการ

พัฒนาการสร้างสุขภาวะชุมชนโดยชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้

ตอนล่าง 

วัตถุประสงค์เฉพาะ (1) เพื่อหนุนเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการ

จัดการสุขภาวะชุมชนโดยชุมชนและความเชื่อมโยงของระบบย่อยต่างๆ ใน

การจัดการสุขภาวะของชุมชนในระดับตำบลอำเภอจังหวัดเครือข่ายภูมินิเวศ

ตามเงื่อนไขของพื้นที่ (2) เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการดำเนินงานของ  

โครงการฯ และจัดทำข้อเสนออันเป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลการ  

ดำเนินงานของโครงการและภาคีเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนัก 3 และ

คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 3 และเอื้ออำนวยประโยชน์ให้แก่แผนงาน

อื่นๆ ของ สสส. (3) เพื่อจัดทำหรือเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ  

ต่อกระบวนการพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศ (4) เพื่อ

พัฒนาสถานะและกระบวนการดำเนินงานไปสู่การเป็นองค์กรเพื่อสังคมโดยไม่

หวังผลกำไร (Social Enterprise) (5) เพื่อนิเทศติดตามและการอำนวย

ความสะดวกในการประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนัก 3 

โดยทำงานร่วมกับทีมงานของสำนัก 3 (6) เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาวะ

ของโครงการที่ได้รับทุนจากสำนัก 3 และการจัดทำรายงานสถานะของพื้นที่

ทั้งในภาพรวมและเฉพาะเรื่อง (7) เพื่อพัฒนาศักยภาพของแกนนำและผู้นำ

การเปลี่ยนแปลงให้มีศักยภาพในการทำงานร่วมกันและสร้างกลไกในการ

ทำงานร่วมกันอันนำไปสู่การมีขบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (8) เพื่อ

ประสานและเอื้ออำนวยการดำเนินงานของสานักต่างๆ ของ สสส. และ  

หน่วยงานอื่นๆ และ (9) เพื่อผลักดันนโยบายสาธารณะในระดับท้องถิ่น

ระดับภาคและการเชื่อมโยงกับขบวนการของเครือข่ายในพื้นที่อื่นๆ รวมถึง

การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อการมีสุขภาวะของชุมชนท้องถิ่นและ

ความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
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บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

ผลจากการประเมินศักยภาพและทุนของพื้นที่ในโครงการสนับสนุนการ

เสริมสร้างศักยภาพขบวนการและการบริหารจัดการเครือข่ายสร้างเสริม  

สุขภาวะชุมชนเพื่อท้องถิ่นเข้มแข็ง พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (ศูนย์ประสานงาน

ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ภาคใต้ตอนล่าง) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนัก 

3 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในงาน

พัฒนาโครงการตำบลสุขภาวะหรือจังหวัดสุขภาวะของแผนสุขภาวะชุมชน  

ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ทำให้เห็นตัวแบบที่ดีในหลายพื้นที่ที่ปรากฏอยู่ใน  

เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนและมีศักยภาพได้ไปต่อยอดกระบวนการ

เรียนรู้ของโครงการ (หลักสูตร) และทดลองนำใช้ในพื้นที่การจัดทำเอกสาร

ประกอบการเรียนรู้ร่วมกันของพื้นที่ที่นำใช้ในกระบวนการฝึกอบรมและศึกษา

ดูงาน อย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

การต่อยอดของโครงการไปยังเครือข่ายนักวิชาการ จากการเห็นเล็ง

บทบาทของนักวิชาการที่เข้าร่วมทำกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องในหลายหลาย  

รูปแบบและลักษณะ นอกเหนือจากการมาร่วมถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ 

การร่วมจัดทำแผนงานโครงการเตรียมงานกับเทศบาลตำบลปริกแล้ว ยังได้

กระจายอยู่ในแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเทศบาลตำบลปริก จะเป็นทีม

สนับสนุนกรณีที่มีการประชุมสัมมนาค้นหาศักยภาพทุนของพื้นที่อื่นๆ ได้เป็น

อย่างดีโดยนักวิชาการในพื้นที่จะบูรณาการช่วยเหลือกันในพื้นที่ใกล้เคียง  

ในการพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการเป็นการพัฒนาภายใต้การปฏิบัติจริง 

เพื่อให้เกิดการขยายเครือข่ายสร้างเสริมนักวิชาการไปยังพื้นที่เครือข่ายได้ร่วม

กันทำงานร่วมในอีกเครือข่ายหนึ่งขึ้นมา 

ในขณะที่เมื่อเกิดการจัดตั้งศูนย์ประสานงานชุมชนท้องถิ่นเพื่อการ

เรียนรู้ในภาคใต้ตอนล่างขึ้นมา ผลที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานและดำเนิน

กิจกรรมของศูนย์ฯ ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ต่างๆ   

เพื่อนำความรู้มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองโดยใช้วิธีการเยี่ยมเยือนเครือข่าย 

การสร้างการเรียนรู้หรือเสริมพลังให้กับผู้เกี่ยวข้องจากสำนัก 3 เพื่อนำไปสู่

การปรับปรุงการดำเนินงานของแผนในทุกระดับในรูปแบบของการจัดเวที

ระดับภาค และในระดับพื้นที่ได้มีการจัดประชุมเพื่อบูรณาการการดำเนินงาน

ของพื้นที่ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้าง

ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีดำเนินการในพื้นที่ อีกทั้งยังได้

มีการดำเนินการจัดทำชุดข้อมูลสาหรับการสื่อสารและการเผยแพร่ผลการ

ดำเนินงานของเครือข่ายในรูปของเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลปริกหัวข้อ

กิจกรรมวารสารเทศบาลตำบลปริกสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook: ชุมชน  

ท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ภาคใต้ตอนล่าง) ลำนำปัญญาบ้านปริกปฏิญญา  

ม.อ. ปฏิญญาหาดใหญ่ 

ผลงานและกระบวนการขับเคลื่อนงานของศูนย์ประสานงานชุมชน  

ท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้ภาคใต้ตอนล่าง ได้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทางด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสาร

วิชาการเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานและการเผยแพร่ในวงการวิชาการ

คือหนังสือลำนำปัญญาบ้านปริกวรรณกรรมมูดอตูวอนอกจากนี้มีการประชุม

และเตรียมการเพื่อถอดประสบการณ์ชุดความรู้ของการปฏิบัติงานในระหว่าง

ทีมงานของเทศบาลตำบลปริกและศูนย์ภาคใต้ตอนล่างเพื่อผลิตเอกสารทาง

วิชาการของเทศบาลตำบลปริกในเรื่องลำนำปัญญาบ้านปริกรวมทั้งได้ติดต่อ

ประสานงานกับนักเขียนอิสระลงพื้นที่พบแกนนำคนสำคัญเพื่อสัมภาษณ์  

ถอดชุดประสบการณ์ของคนมาเป็นเรื่องเล่าเรื่องเขียนคือวรรณกรรมมูดอตูวอ 

และการจัดเวทีเครือข่าย (Think Tank) ของแกนนำและผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ที่มาจากทุกภาคส่วน 

รูปแบบการทำงานเพื่อสร้างเสริมเครือข่ายจนก่อเป็นรูปร่างของ  

ศูนย์ประสานงานในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างทั้ง 7 จังหวัดนั้น เป็นต้นแบบ  
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ของการทำงานต่อยอดเครือข่ายและกระบวนการที่มีการจัดระบบคิดร่วมกัน

และการวางแผนโดยมีเป้าหมายที่ต้องการเห็นสังคมที่ประชาชนเป็นสุขมีสุข

ภาวะ จากจุดเล็ก ๆ เครือข่ายจำนวนน้อยกลายเป็นเครือข่ายระดับพื้นที่ 

ระดับภาค ให้กลายเป็นแหล่งหลอมรวมองค์ความรู้ที่หลากหลายและแหล่ง

เรียนรู้ที่ครอบคลุมลักษณะกิจกรรม เอกลักษณ์ การบริหารจัดการโดยชุมชน 

จากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปริกร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เน้นการ  

ขับเคลื่อนโดยชุมชน ถือเป็นตัวแบบที่สามารถถอดบทเรียนไปสู่การพัฒนา

กระบวนการทำงานได้หลากหลายด้านด้วยกัน... 

กระบวนก้าวของ “โครงการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน  

เพื่อท้องถิ่นเข้มแข็ง พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (ศูนย์ประสานงานชุมชนท้องถิ่น

เพื่อการเรียนรู้ภาคใต้ตอนล่าง)”  

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลปริก
กับการพัฒนาท้องถิ่น

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

สภาพสังคมและวิถีชีวิตของชาวชุมชนตำบลปริกที่มีความใกล้ชิดผูกพัน 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม การยึด

หลักศาสนา วิถีปฏิบัติตามกรอบของคำสอนและหลักการของศาสนาอิสลาม

อย่างเคร่งครัด การดำเนินชีวิตในสังคมแบบชาวบ้านที่แลกเปลี่ยนแบ่งปัน   

ไปมาหาสู่กันเป็นปกติวิสัยในชีวิตประจำวัน ในขณะเดียวกัน การรวมกลุ่มทำ

กิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบกลุ่มอาชีพ กลุ่มทำกิจกรรมเพื่อสังคม   

กลุ่มพลังงานชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ กลุ่มอนุรักษ์คลอง

อู่ตะเภา เครือข่ายตำบลสุขภาวะ ซึ่งมีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมก่อนที่มีจะ

มีพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การ

ไปจดแจ้งเป็นสภาองค์กรชุมชนจึงไม่ใช่เรื่องยากนักสำหรับกลุ่มต่างๆ ที่เกิด

ขึ้นและดำเนินกิจกรรมอยู่ในชุมชนตำบลปริก 

ความคิดที่ก่อเกิดจากความร่วมมือและการผลักดันจาก 4 ฝ่ายสำคัญ

คือ...ฝ่ายแรก คือ สมาชิกกลุ่มอาชีพและสมาชิกชุมชนที่มีอยู่เดิมในเขต

เทศบาลตำบลปริก ฝ่ายที่สอง คือ ผู้นำท้องที่ ได้แก่ กำนันตำบลปริก และ

ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปริก ทั้งสองฝ่ายเป็นแกนหลัก  

ในการเคลื่อนไหวเพื่อจะจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลปริก ส่วนฝ่ายที่สาม 

คือ เทศบาลตำบลปริกโดยนายสุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีตำบลปริก และ

ฝ่ายที่สี่ คือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) (องค์การมหาชน) 

สำนักงานปฏิบัติการภาคใต้ สองฝ่ายนี้ช่วยประสานและผลักดันการจัดตั้งสภา

องค์กรชุมชนตำบลปริกให้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ 








ตอนลางเพ่ือผลิตเอกสารทางวิชาการของเทศบาลตําบลปริกในเร่ืองลํานําปญญาบานปริกรวมท้ังได
ติดตอประสานงานกับนักเขียนอิสระลงพ้ืนท่ีพบแกนนําคนสําคัญเพ่ือสัมภาษณถอดชุดประสบการณของ
คนมาเปนเร่ืองเลาเร่ืองเขียนคือวรรณกรรมมูดอตูวอ และการจัดเวทีเครือขาย (Think Tank) ของแกน
นําและผูนําการเปล่ียนแปลงท่ีมาจากทุกภาคสวน 

 รูปแบบการทํางานเพ่ือสรางเสริมเครือขายจนกอเปนรูปรางของศูนยประสานงานในเขตพ้ืนท่ี
ภาคใตตอนลางท้ัง 7 จังหวัดนั้น เปนตนแบบขอการทํางานตอยอดเครือขายและกระบวนการท่ีมีการ
จัดระบบคิดรวมกันและการวางแผนโดยมีเปาหมายท่ีตองการเห็นสังคมท่ีประชาชนเปนสุขมีสุขภาวะ 
จากจุดเล็ก ๆ เครือขายจํานวนนอยกลายเปนเครือขายระดับพ้ืนท่ี ระดับภาค ใหกลายเปนแหลงหลอม
รวมองคความรูท่ีหลากหลายและแหลงเรียนรูท่ีครอบคลุมลักษณะกิจกรรม เอกลักษณ การบริหาร
จัดการโดยชุมชน จากการดําเนินงานของเทศบาลตําบลปริกรวมกับภาคีเครือขายท่ีเนนการขับเคล่ือน
โดยชุมชน ถือเปนตัวแบบท่ีสามารถถอดบทเรียนไปสูการพัฒนากระบวนการทํางานไดหลากหลายดาน
ดวยกัน... 

 

กระบวนกาวของ “โครงการเครือขายสรางเสริมสุขภาวะชุมชนเพ่ือทองถิ่นเขมแข็ง พ้ืนท่ีภาคใต
ตอนลาง  

(ศูนยประสานงานชุมชนทองถิ่นเพ่ือการเรียนรูภาคใตตอนลาง)” 

 

 

 

 

 

 

สภาองคกรชุมชนเทศบาลตําบลปริกกับการพัฒนาทองถิ่น 

จุดเร่ิมตนของปญหาและกระบวนการแกไข... 

 สภาพสังคมและวิถีชีวิตของชาวชุมชนตําบลปริกท่ีมคีวามใกลชิดผูกพัน ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน และประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม การยึดหลักศาสนา วิถีปฏิบัติตามกรอบของคําสอน
และหลักการของศาสนาอิสลามอยางเครงครัด การดําเนินชีวิตในสังคมแบบชาวบานท่ีแลกเปล่ียน

ศูนยประสานงานชุมชนทองถิ่น

เพื่อการเรียนรูภาคใตตอนลาง 

เชิงประเด็น 

เชิงพื้นท่ี 

สํานัก 3

สสส. 

ตอยอด 

ผลผลิต 

พัฒนาเปนหลักสูตร เครือขายนักวิชาการ หนังสือลํานําปญญาบานปริก 
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ปัจจัยที่เกื้อหนุนให้เกิดแนวคิดในการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลปริก

ขึ้นมานั้น เกิดมาจาก... 

 ๏ นโยบายของเทศบาลตำบลปริก ที่ต้องการเห็นพลังทางสังคม  

เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานทางด้านการพัฒนาศักยภาพและ

ยกระดับกระบวนการในการเรียนรู้ของชุมชนไปสู่การปฏิบัติ 

 ๏ การประสานงานและผนึกกำลังเพื่อสร้างเครือข่ายและกลไก  

ภาคประชาชนด้ วยกัน เอง ในระดับชุมชน ประกอบด้ วย   

คณะกรรมการชุมชน กลุ่มองค์กรย่อยๆ ที่ทำกิจกรรมอยู่ในระดับ

ชุมชนเดิมอยู่แล้ว และกลุ่ม อสม.ซึ่งมีความประสงค์ที่จะหาเวที

กลางเพื่อที่จะใช้เป็นพื้นที่ของภาคประชาชน 

 ๏ การประสานงานภาคีที่ทำงานทางด้านเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่  

ร่วมกัน คือ โครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ภาคใต้ 

(เดิม) และ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ซึ่งเป็นองค์กร  

ที่ดำเนินงานด้านการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนในเขตเทศบาลมีการ

ประสานงานกับสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยอยู่แล้ว 

ประกอบกับ LDI ได้แต่งตั้ งให้นายกเทศมนตรีตำบลปริก   

(นายสุริยายีขุน)เป็นผู้ประสานงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง

สภาองค์กรชุมชนในเขตเทศบาลในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

 ๏ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 

และสอดคล้องกันกับนโยบายของเทศบาลตำบลปริกในการให้

ความสำคัญกับการส่งเสริมกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชน 

เมื่อมีปัจจัยเกื้อหนุนและแรงสนับสนุนทั้ง 4 ฝ่าย ผลักดันไปสู่การ  

เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลปริกขึ้น โดยเริ่มต้น

จากเทศบาลตำบลปริกโดยนายกเทศมนตรี นายสุริยา ยีขุน ซึ่งเป็นผู้ประสาน

งานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนในเขตเทศบาลในพื้นที่

จังหวัดสงขลาได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการจดจัดตั้งสภาองค์กร

ชุมชนตามกฎหมาย และจุดมุ่งหมายตลอดจนความสำคัญและประโยชน์ที่จะ

เกิดกับชุมชน และดำเนินการจัดประชุมปรึกษาหารือกับกลุ่มและชุมชน

ทั้งหมดในเขตพื้นที่ พร้อมกับการตรวจสอบคุณสมบัติตามกฎหมายของ

สมาชิกสภาองค์กรชุมชนว่ากลุ่มใดสามารถจดแจ้งเป็นสภาองค์กรชุมชน  

ได้บ้าง และในที่สุดสภาองค์กรชุมชนตำบลปริกก็ได้ดำเนินการจดแจ้งอย่าง

เป็นทางการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2551 จากเครือข่ายชุมชน กลุ่ม

องค์กรกิจกรรมระดับชุมชนของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลปริกประกอบ

ด้วยจำนวนเครือข่ายกลุ่ม/ชุมชนท้องถิ่นที่จดแจ้งแล้ว 18 กลุ่มย่อย (องค์กร

กิจกรรมระดับชุมชน หรือ อกช.) 

องค์ประกอบของสภาองค์กรชุมชนตำบลปริก ประกอบด้วย สมาชิก  

ทีไ่ดร้บัการจดแจง้จดัตัง้ชมุชนแลว้ จำนวน 18 ชมุชน แบง่เปน็ กลุม่ออมทรพัย ์

2 กลุ่ม กลุ่มอาชีพ 9 กลุ่ม และกลุ่มชุมชน 7 ชุมชน... 

กลุ่มออมทรัพย์  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนปริกใต้ และกลุ่มออมทรัพย์แม่บ้าน

เทศบาลตำบลปริก 

กลุ่มอาชีพ  กลุม่ขนมไทยและเบเกอรี ่กลุม่หอมเจยีวและกระเทยีมเจยีว 

กลุม่พชืสมนุไพร กลุม่ดอกไมจ้นัทแ์ละพวงหรดี กลุม่เครือ่งแกง 

สมุนไพร กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มดอกไม้สด กลุ่ม  

น้ำกะทิสด และกลุ่มเลี้ยงปลาดุก 
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กลุ่มชุมชน  ชุมชนตลาดปริก ชุมชนตลาดใต้บ้านกลาง ชุมชนร้านใน 

ชุมชนสวนหม่อม ชุมชนปริกตก ชุมชนทุ่งออก และชุมชน

ปริกใต้ 

กิจกรรมการดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลปริก นับตั้งแต่  

การประชุมปรึกษาหารือ การรวบรวมจัดทำข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลปัญหา

ต่างๆ การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับแกนนำสภาฯ แกนนำชุมชน

เครือข่ายสมาชิกของสภาฯ และชาวบ้านที่เป็นผู้นำตามธรรมชาติในชุมชน 

การบ่มเพาะเยาวชนตลอดจนสร้างแกนนำรุ่นใหม่ๆ การจัดทำฐานข้อมูล  

กลุ่มองค์กร กลุ่มกิจกรรม กลุ่มอาชีพ เพื่อปรับฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน   

การประชุมแลกเปลี่ยนกันผ่านการรายงานสถานการณ์ความคืบหน้า หรือ

สรุปการทำงานของแต่ละองค์กร การนำงานพัฒนาของกลุ่ม/องค์กรที่ทำอยู่

แล้วในตำบลมาดำเนินการต่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นสมาชิก

ชุมชนเครือข่าย และกลุ่มองค์กรประชาชนต่างๆ การทำเวทีประชาคม  

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนำเสนอการแก้ปัญหาในชุมชน   

การร่วมส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน การพัฒนา

ต่อเนื่องในกิจกรรมต่าง ๆ จากโครงการธนาคารขยะเดิม การจัดสวัสดิการ

ให้การช่วยเหลือเงินสวัสดิการด้านฌาปนกิจและนิธานกิจ และการสร้างเวที

การเรียนรู้ชาวบ้านทั้งเกี่ยวกับสภาองค์กรชุมชนตำบลปริกและกิจกรรม

สาธารณะต่างๆ ของชุมชน 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

ฐานที่แน่นอยู่แล้วในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของชาวชุมชนตำบลปริก 

ทำให้การรวมกลุ่มเพื่อจดแจ้งเป็นสภาองค์กรชุมชนตำบลปริกเป็นการ  

ยกระดับและเสริมกำลังที่รูปที่เป็นทางการและได้รับการรับรองตามกฎหมาย 

แม้กระทั่งชุมชนทั้ง 7 ชุมชนของเทศบาลตำบลปริกก็ได้จดแจ้งครบทุกชุมชน 

ด้วยเหตุนี้ เป็นการต่อยอดการทำงานที่ดำรงอยู่กับชุมชนตำบลปริก ประกอบ

การได้รับการยอมรับในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ก่อนที่จะมีการ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ทำให้ในปีเดียวกัน

นั้น สามารถดำเนินการจดแจ้งเป็นสภาองค์กรชุมชนตำบลปริกขึ้นได้ในเวลา

ไม่นานนัก ทั้งความพร้อมและการยอมรับในผลการดำเนินงาน การเป็นแหล่ง

เรียนรู้ การเป็นภาคีเครือข่ายการทำงานของหลายส่วน อีกทั้งนายกเทศมนตรี

ตำบลปริกเองก็ได้รับเลือกเป็นผู้ประสานงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง  

สภาองค์กรชุมชนในเขตเทศบาลในพื้นที่จังหวัดสงขลา หลายองค์ประกอบ  

ที่เกื้อหนุนและได้รับการสนับสนุนจาก 4 ฝ่ายผลักดัน 

รูปแบบการทำงานของของสภาองค์กรชุมชนตำบลปริกจะมีรูปแบบ  

เน้นการจัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกันทั้งภาคประชาชน องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลปริก และองค์การบริหารส่วนตำบลปริก) และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ ในลักษณะของเวทีชาวบ้าน เป็นการพบปะ

พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นต่อกัน มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็น

รูปแบบการทำงานที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนวิถีปฏิบัติโดยปกติของชาวชุมชน  

ตำบลปริกอยู่แล้ว ทำให้กระบวนการทำงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลปริก 

สามารถก้าวจากขั้นพื้นฐานไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเข้าถึงเข้าใจและ

ร่วมกันคิด จัดทำแผนงานที่สื่อสารร่วมกันอย่างเป็นมีระบบคิด และหนุนเสริม

แก่กันของทุกภาคส่วน 

เมื่อเกิดการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลปริกขึ้นอย่างเป็นทาง  

การ การขับเคลื่อนที่ตามมาคือ การวางแผนงานจัดทำกิจกรรมสาธารณะและ

การเข้าร่วมพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยมี เป้าหมายร่วมกันคือ   

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และยังได้มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ 

เช่น ปตท. พลังงานภาค 12 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา 

(พมจ.สงขลา) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) (องค์การมหาชน) 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
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ความสำเร็จที่เกิดขึ้นคือการเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนตำบลปริก 

การยกระดับการพึ่งพาตนเองโดยเฉพาะในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ด้วยกันเอง ไม่ว่าการแก้ปัญหาเรื่องน้ำคลองอู่ตะเภา ขยะ ยาเสพติด หรือ

เศรษฐกิจชุมชนผ่านกลุ่มอาชีพเสริม และการถ่ายทอดความรู้แบบชาวบ้าน 

และแบบอย่างของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยคนในชุมชนท้องถิ่น  

เป็นผู้กำหนดทิศทาง ขับเคลื่อน และประเมินผลด้วยตนเอง ยิ่งเป็นการเสริม

ให้เห็นพลังการรวมกลุ่มที่มีอยู่ ดำรงอยู่และพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องและ  

ยกระดับขีดความสามารถให้เป็นที่ยอมรับและเป็นแหล่งเรียนรู้ได้กว้างขวาง  

ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะรูปแบบการบริหารจัดการที่ทั้งก่อนเกิดและหลังเกิดเป็นสภา

องค์กรชุมชนตำบลปริก ทั้งที่มีภาคีเครือข่ายเดิมและเครือข่ายใหม่ได้ร่วมกัน

ก่อเกิดกิจกรรมและผลการดำเนินงาน รวมไปถึงการขยายกลุ่ม/อาชีพที่พร้อม

จะจดแจง้เปน็สมาชกิเครอืขา่ยเพิม่เตมิ และพรอ้มเขา้มารว่มเปน็ภาคเีครอืขา่ย 

ขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลปริกร่วมกัน... 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

 

บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มีพื้นที่ 33.92 ตารางกิโลเมตร 

ครอบคลุมพื้นที่เขตการปกครอง จำนวน 8 หมู่บ้าน ซึ่งตำบลท่าข้ามมี

ลักษณะเป็นชุมชนขนาดกลางลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท อยู่ห่างจากตัวอำเภอ

จากตัวอำเภอหาดใหญ่เพียง 15 กิโลเมตร ชาวบ้านส่วนใหญ่มีเชื้อไทย

ประมาณร้อยละ 80 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 80 ของคนในชุมชน ส่วนที่

เหลือมีเชื้อชาติจีน ร้อยละ 10 และอีกร้อยละ 10 เป็นมุสลิมที่ย้ายถิ่นมาจาก

จงัหวดัปตัตาน ีและไดอ้พยพเขา้มาอาศยัทีต่ำบลทา่ขา้มโดยอยูร่วมกนัทีห่มูท่ี ่5 

สำหรับอาชีพของชาวตำบลท่าข้ามส่วนใหญ่ทำสวนยาง สวนผลไม้ มีบางส่วน

ทำนา รับราชการ และทำงานโรงงาน 
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การบริหารงานและการทำกิจกรรมภายในตำบลท่าข้ามที่มีมา  

โดยตลอด ทำให้มีพันธมิตรความร่วมมือ การเป็นเครือข่ายการทำงาน ความ

สัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ สภาพสังคมที่มีความเอื้ออาทร

และช่วยเหลือ ส่งผลไปถึงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  

ท่าข้าม ทำให้แนวทางการจัดทำนโยบาย แผนงานต่างๆ ก็ให้ความสำคัญกับ

การมีส่วนร่วมและการสร้างภาคีเครือข่ายไม่เพียงแต่ในพื้นที่ตำบลท่าข้าม

เท่านั้น ยังขยายไปนอกพื้นที่และการเป็นพันธมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ  

ทำกจิกรรมรว่มกนัในหลายรปูแบบทีจ่ะบอกเลา่เรือ่งราวผา่น “ทา่ขา้มโมเดล” 

แนวคิดการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามที่ว่า “ช่วยคิด 

ช่วยทำ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย สู่ตำบลสุขภาวะ” 

เป็นการบริหารตามแบบ “ท่าข้ามโมเดล” คือ องค์การบริหารส่วนตำบลเป็น

ที่พึ่งของประชาชน มีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การพัฒนาคน โดยการเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

และชุมชนน่าอยู่ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลจึงเป็นแกนหลักของเครือข่าย

ในการเสริมสร้างความรู้ และขับเคลื่อนเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ ที่คำนึงถึง

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  

หลักการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามในรูปแบบ  

การสร้างทีมขับเคลื่อน ทำให้ได้รับข้อมูล การวิเคราะห์ การสร้างสัมพันธภาพ

ที่ดีระหว่างองค์กร บุคคล การสร้างเสริมแรงใจ การปรับปรุง แก้ไข   

ความร่วมมือของเครือข่ายที่มีเป็นจำนวนมาก ณ จุดเริ่มต้นที่องค์การบริหาร

ส่วนตำบลท่าข้ามได้มีแนวคิดการทำงานแบบภาคีเครือข่ายส่งผลให้เกิด  

เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกจนเกิดความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้าง  

เครือข่าย นั่นคือ การจัดการตำบลสู่ตำบลสุขภาวะ ประกอบด้วย ระบบ

เศรษฐกิจและสวัสดิการชุมชน ระบบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ

พลังงานทดแทน ระบบการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระบบการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน ระบบการจัดการเด็กและเยาวชน ระบบการจัดการสุขภาพ

ชุมชน ระบบข้อมูลและการสื่อสารชุมชน และระบบอาสาสมัครชุมชน   

ทั้งจากระบบเหล่านี้สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามแล้วมีแหล่งเรียนรู้

ในแต่ละระบบเกิดขึ้นในชุมชนต่าง ๆ กระจายครอบคลุมพื้นที่ของตำบล  

ท่าข้าม กลายเป็นวิถีชีวิตและวิถีปฏิบัติบัติที่ควบคู่กับชาวตำบลท่าข้าม 

แนวคิดการทำงานที่เน้นการทำงานในรูปแบบเครือข่ายร่วมขับเคลื่อน 

ร่วมหนุนเสริม และร่วมเป็นพลังในการพัฒนาเสริมสร้างแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างกัน จนทำให้ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2555   

“ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม” โดยเฉพาะ

โครงการที่เห็นผลการทำงานในรูปเครือข่าย ได้แก่ โครงการพัฒนาศูนย์  

เรียนรู้การจัดการสุขภาวะชุมชนตำบลท่าข้าม และขยายผลสู่เครือข่าย อปท. 

(23 เกลอ) โครงการศูนย์แพทย์ชุมชน 3 ตำบล และ โครงการความร่วมมือ

สร้างเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนใน อบต. และเทศบาล หน่วยงานสมาคม 

อบต.แห่งประเทศไทยซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมและกระบวนงานเพื่อให้เกิดภาคี

เครือข่ายการทำงานร่วมกันในแต่ละโครงการ ดังเรื่องราวใน... 
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โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการสุขภาวะชุมชน
ตำบลท่าข้ามและขยายผลสู่เครือข่ายอปท.
(23เกลอ)

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

จากปี พ.ศ. 2542 ตำบลท่าข้ามได้รับเลือกเป็น 1 ใน 101 ตำบล  

เข้าร่วมโครงการทำแผนแม่บทชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และดำเนินการโดยมูลนิธิ

หมู่บ้านร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ก่อนหน้านี้ชาวตำบลท่าข้ามได้เคยมี

การจัดเก็บข้อมูลให้กับหน่วยราชการไปใช้ทำแผน โครงการอยู่แล้ว แต่ก็ไม่ได้

รับรู้ว่าข้อมูลเหล่านี้เอาไปทำอะไรบ้าง และเป็นประโยชน์อย่างไร แต่การเข้า

ร่วมในการทำแผนแม่บทชุมชนครั้งนี้แตกต่างออกไป เป็นการค้นหาทุนที่เป็น 

“ทรัพยากร” ที่ยังไม่ได้พัฒนา ชาวตำบลท่าข้ามได้เรียนรู้การค้นหาทุนที่เป็น 

“ศักยภาพ” ของตนเอง ชาวบ้านจึงได้กระบวนการเรียนรู้เหล่านี้มาต่อยอด

การดำเนินงานภายในชุมชนของตนเอง  

กระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับจากการทำแผนแม่บทชุมชนไม่ว่าจะเป็น

ประวัติศาสตร์ ทุนของท้องถิ่น ทรัพยากรประเภทต่างๆ ผลผลิตที่เกิดขึ้น 

รายได้ รายจ่าย หนี้สิน และนำมาจัดทำเป็นข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมถึง

ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการทำให้ทราบสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน

ของตนเอง จากการได้เข้าไปร่วมเป็นในโครงการทำแผนแม่บทชุมชน ทำให้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้เห็นศักยภาพและความพร้อมของชุมชน  

ที่จะต่อยอดการพัฒนาด้วยการทำตำบลท่าข้ามกลายเป็น “ชุมชนเรียนรู้” 

ทำให้ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา แนวทางการบริหารงานหลักที่สำคัญของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามคือการเน้นการเรียนรู้ให้กับคนในตำบล  

ท่าข้าม 

แนวคิดในการจัดทำโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการสุขภาวะ

ชุ มชนตำบลท่ าข้ าม และขยายผลสู่ เ ค รื อข่ าย อปท . (23 เกลอ)   

มีวัตถุประสงค์เพื่อ... พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในตำบลต้นแบบและตำบลเครือข่าย

ที่สามารถจัดการสุขภาวะชุมชน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนา  

เครอืขา่ยทัง้เชงิประเดน็และเชงิพืน้ทีใ่หส้ามารถขบัเคลือ่นงานในพืน้ทีข่องตนได ้

และเพื่อสร้างชุดความรู้สำหรับการขยายผลให้แก่ผู้สนใจ และสังคมวงกว้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามมีความเชื่อว่า หากได้ดำเนินการ

พัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการสุขภาวะชุมชนของตำบลต้นแบบ (ตำบลท่าข้าม) 

และขยายไปสู่เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก 22 แห่ง (รวมเป็น   

23 เกลอ) ได้ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วม ซึ่งจะเป็นการประสานพลัง

ความรู ้ทักษะ และประสบการณ์การทำงานของ 3 ภาคีด้วยกัน นั่นคือ   

ภาครัฐ คือ นักการเมือง ภาคปฏิบัติ คือ ประชาชน และ ภาควิชาการ 

(สร้างความรู้) คือ นักวิชาการ เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาสุขภาวะชุมชน

ร่วมกัน โดยใช้แนวคิดของการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสุขภาวะชุมชน   

จากฐานการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพในแต่ละพื้นที่ และความเชื่อว่าที่ว่า

ทุกเกลอต่างมีศักยภาพ ความรู้ และประสบการณ์ของตนเองในการดำเนิน

กิจกรรมด้านสุขภาพ  

ทั้ง 3 ภาคีได้มีการแบ่งงานกันทำ และมีเป้าหมายหลักร่วมกัน ภายใต้

แนวคิดหลักในการทำงานคือ... การจัดการความรู้และสังเคราะห์องค์ความรู้ 

ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาเครือข่าย 

ประกอบดว้ย การพฒันาศกัยภาพการถา่ยทอดความรูแ้ละการสรา้งเวทเีรยีนรู ้

และการพัฒนาสุขภาวะชุมชน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดการ  

สุขภาวะชุมชน 

รูปแบบการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงานแบบเครือข่ายจึงเป็น

วิธีการทำงานที่ถูกเลือกนำมาใช้ในเพื่อการเชื่อมร้อยความรู้และประสบการณ์
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สิ่งดีๆ ระหว่างเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการฯ และนำความรู้ที่มีเกี่ยวกับการ

จัดการสุขภาวะชุมชนจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นำไปประยุกต์ใช้กับ

ชุมชนของตนที่สอดคล้องกับลักษณะสภาพสังคมของตนได้ จากจุดเริ่มต้น  

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้เชิญชวนผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล  

ที่เป็นเกลอและผู้นำในการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพได้เข้าร่วมโครงการฯ 

และได้เห็นว่าหลายท้องถิ่นก็มีการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาวะที่ดีและ  

หลากหลายให้สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้ อย่างกรณี

องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล้ มีธรรมนูญสุขภาพของตำบล องค์การบริหาร

ส่วนตำบลรำแดง เป็นตำบลจัดการสุขภาพซึ่งมีการจัดการสุขภาวะชุมชน 

และ องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู มีการเมืองสมานฉันท์ เป็นต้น   

จึงเป็นการต่อยอดจากการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาวะของแต่ละเกลอให้มา

ร่วมกันพัฒนากิจกรรมเหล่านั้นมาเป็นหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้การจัดการ

สุขภาวะชุมชนตำบลต้นแบบ 

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการสุขภาวะชุมชนตำบลท่าข้าม 

และขยายผลสู่เครือข่าย อปท. (23 เกลอ) เป็นโครงการที่มีระยะเวลาการ

ดำเนินงาน 3 ปี แต่ไม่ได้หมายความว่าหลังจากการดำเนินการครบกำหนด

แล้วจะจบโครงการในทันที แต่ผลผลิตของโครงการคือการต่อยอดเครือข่าย 

การขยายผลของแหล่งเรียนรู้ การหาเกลอเพิ่มให้กับแต่ละเกลอ นั่นคือ  

การสร้างเพื่อนร่วมงานด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน ในขณะที่บุคลากรที่เข้า

ร่วมทำโครงการ ล้วนต่างมีภารกิจและภาระงานของตนเองอยู่แล้ว ความ  

เสียสละมาทำงานเพื่อส่วนรวมในระยะเวลา 3 ปี อย่างต่อเนื่องจึงถือเป็น  

แบบอย่างของอาสาสมัครที่แต่ละคนต่างตระหนักในการเสียสละแล้วเกิด

ประโยชน์ต่อชุมชนร่วมกัน 

การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดแนวทางการดำเนินกิจกรรม

ด้านสุขภาวะจากแต่ละเกลอ เพื่อให้มาสู่การพัฒนาเป็นหลักสูตรนั้น ไม่ใช่

เรื่องง่ายนัก กว่าที่จะได้ความรู้ที่หลากหลายจากแต่ละเกลอ ให้สามารถหา  

จุดร่วมกัน และออกแบบให้เป็นหลักสูตรเพื่อจะนำไปถ่ายทอดต่อได้นั้น   

การทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญที่จะรับฟังและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เข้าสู่การ

ร่วมกันคิด วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลด้านการจัดการสุขภาวะของแต่ละเกลอ 

การเกิดขึ้นของแหล่งเรียนรู้ที่กระจายอยู่ตามชุมชนต่างๆ ของแต่ละ

เกลอ ทั้งการอาศัยบ้านเรือนของตนเองเป็นที่ตั้งและที่ปฏิบัติทดลองและกลาย

เป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมถ่ายทอดให้กับผู้มาเรียนรู้ หรือดูงาน รวมไปถึง

ต้องการได้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้นั้นๆ ในขณะเดียวกัน การเกิดขึ้นของ

วิทยากรประจำแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่อยู่ในแหล่งเรียนรู้

และเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ งานในแหล่ง เรียนรู้ ของตนเอง ย่อมทราบถึง

กระบวนการทำงานที่เกิดขึ้น ได้เป็นผู้ถ่ายทอดบอกเล่าเรื่องราวและสาธิตการ

ทำงาน โดยแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการสุขภาะที่ปรากฏอยู่ในแต่ละชุมชน 

เช่น กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มเครื่องแกงสมุนไพร ศูนย์แพทย์ชุมชน   

3 ตำบล กลุ่มโรงปุ๋ยชีวภาพชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ วิทยุชุมชน ชมรมผู้พิการ 

กลุ่มน้ำดื่มสมุนไพร กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน ร้านสวัสดิการชุมชน สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ กลุ่มแปรรูปมันทอด เป็นต้น 

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกลือทั้ง 23 เกลอ รวมถึง

ตำบลท่าข้ามก็เป็นหนึ่งในเกลอที่มีมีเรื่องราวการจัดการสุขภาวะในตำบล  

ท่าข้าม การบอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวบุคคลที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการแก้ไข

ปัญหาของตนเอง จนสามารถเป็นแบบอย่างให้กับบุคคลที่ประสบปัญหาเช่น

เดียวกัน ซึ่งจากทั้ง 23 เกลอ ตลอดระยะการทำงานร่วมกันในอย่างยาวนาน

และต่อเนื่อง ทำให้เกิดการบันทึกเรื่องราวทั้ง 23 เกลอ ในรูปพ็อคเก็ตบุค   

ที่จัดพิมพ์เผยแพร่โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามที่ชื่อว่า “ไปเที่ยวบ้าน 
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23 เกลอ บันทึกประสบการณ์พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตำบลสุขภาวะ” และเรื่อง

ราวที่ถ่ายทอดมานั้นก็เขียนขึ้นโดยผู้ที่ร่วมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

ภาพเหล่านี้จึงไม่ได้จางหายไปจากความผูกพันที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันมา

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการ และได้ขยายเครือข่ายไปถึง   

70 เกลอ แต่ก็ยังไม่ได้หยุดแค่นั้น... 

รูปแบบความร่วมมือผ่าน “โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การจัดการ  

สุขภาวะชุมชนตำบลท่าข้าม และขยายผลสู่เครือข่าย อปท. (23 เกลอ)” 

 

โครงการศูนย์แพทย์ชุมชน3ตำบล

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

แนวคิดที่ต้องการจัดการสุขภาพรูปแบบใหม่เพื่อลดปัญหาความแออัด

ของผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการตามโรงพยาบาลของรัฐ การลดค่าใช้จ่าย  

ในการรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล ได้เกิดขึ้นภายใต้การมีส่วนร่วม

ของภาคีเครือด้านสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียงกัน จำนวน 3 ตำบลได้เห็น

พ้องร่วมกันของ โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ เทศบาลตำบลน้ำน้อยองค์การ

บริหารส่วนตำบลท่าข้ามองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่กองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลตำบลน้ำน้อย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน

ตำบลท่าข้ามกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ 

และภาคประชาชนในพื้นที่ทั้ง 3 ตำบล ที่จะจัดตั้งหน่วยบริการทางการแพทย์

ขึ้น ภายใต้ชื่อว่า ศูนย์แพทย์ชุมชน 3 ตำบลเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ

รับบริการทางการแพทย์ 

พันธมิตรที่เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อเตรียมจัดตั้งศูนย์แพทย์ชุมชน 

3 ตำบล ได้ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ตามกำลังศักยภาพ และสามารถ

ชว่ยกนัทำใหเ้กดิความพรอ้มในการใหบ้รกิารของศนูยแ์พทยช์มุชน 3 ตำบลได ้

โดย... 

โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ (สำนักงานบริหารเครือข่ายบริการปฐมภูมิ

อำเภอหาดใหญ่)ให้การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ 

ทันตแพทย ์เภสัชกร พยาบาล ครุภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์

ทางการแพทย์ 

หายไปจากความผูกพันท่ีไดทํากิจกรรมรวมกันมาตลอดระยะเวลาของการดําเนินโครงการ และไดขยาย
เครือขายไปถึง 70 เกลอ แตก็ยังไมไดหยุดแคนั้น... 

 

รูปแบบความรวมมือผาน “โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูการจัดการสุขภาวะชุมชนตําบลทาขาม  

และขยายผลสูเครือขาย อปท. (23 เกลอ)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการศูนยแพทยชุมชน 3 ตําบล 

จุดเร่ิมตนของปญหาและกระบวนการแกไข... 

 แนวคิดท่ีตองการจัดการสุขภาพรูปแบบใหมเพ่ือลดปญหาความแออัดของผูปวยและญาติ
ท่ีมารับบริการตามโรงพยาบาลของรัฐ การลดคาใชจายในการรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล ได
เกิดข้ึนภายใตการมีสวนรวมของภาคีเครือดานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีใกลเคียงกัน จํานวน 3 ตําบลไดเห็น
พองรวมกันของ โรงพยาบาลศูนยหาดใหญ เทศบาลตําบลน้ํานอยองคการบริหารสวนตําบลทาขาม
องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลน้ํานอย กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองคการบริหารสวนตําบลทาขามกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ 
และภาคประชาชนในพ้ืนท่ีท้ัง 3 ตําบล ท่ีจะจัดตั้งหนวยบริการทางการแพทยข้ึน ภายใตชื่อวา ศูนย
แพทยชุมชน 3 ตําบลเพ่ือเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการรับบริการทางการแพทย 

ต.ทาขามเปน 1 ใน 101 ตําบล 

เขารวมโครงการทําแผนแมบท

ชุมชน 

โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) (งบประมาณ) 

มูลนิธิหมูบาน 

กระบวนการเรียนรูในการคนหา “ทรัพยากร” ของชุมชน 

การนําทรัพยากรมาพัฒนา “ศักยภาพ” ใหกับชุมชน 

อบต.ทาขาม มีแนวคิดพัฒนาชุมชน

ใหกลายเปน “ชุมชนเรียนรู” 

หลายทองถิ่นมีการจัดการดานสุข

ภาวะชุมชนที่แตกตางกันไป 

23 

เกลอ 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

พัฒนาแหลงเรียนรู 

พัฒนาหลักสูตร 

พัฒนาเครือขาย 

สรางชุดความรู 

3ภาค ี - ภาครัฐ 
- ประชาชน 
- นักวิชาการ 
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เทศบาลตำบลน้ำน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม องค์การ

บริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ จัดหาสถานที่อาคารศูนย์แพทย์ชุมชน 3 ตำบล 

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากกระทรวงมหาดไทย 

เป็นจำนวน 2,000,000 บาท 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ ำน้อยกองทุน  

หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และกองทุน  

หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ได้อุดหนุนงบประมาณ 

กองทุนฯ ละ 200,000 ต่อปี แก่ศูนย์แพทย์ชุมชน 3 ตำบล ภายใต้การ

บริหารของคณะกรรมการบริหารศูนย์แพทย์ชุมชน 3 ตำบล ซึ่งนายสินธพ 

อินทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เป็นประธาน และ  

นายกเทศบาลตำบลน้ำน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เป็น  

รองประธาน หน่วยบริการสาธารณสุขและภาคประชาชนในพื้นที่ 3 ตำบล 

เป็นกรรมการ โดยสนับสนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างพนักงาน แม่บ้าน 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์แพทย์ชุมชน 3 ตำบล   

มีมติให้ดำเนินการ 

เมื่อเกิดอาคารสถานที่พร้อมให้บริการในภายใต้ชื่อ ศูนย์แพทย์ชุมชน 

3 ตำบล เกิดขึ้นแล้ว มีเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ บุคลากรทาง  

การแพทย์ การจัดสัดส่วนของจุดให้บริการภายในศูนย์ฯ ความพร้อมของ  

ยาและเวชภัณฑ์ มีความพร้อม... 

 ๏  บริการให้การรักษาพยาบาลโดยแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล   

ที่มีคุณภาพ เช่น ตรวจรักษาโรคทั่วไปฉีดยา ทำแผล ผ่าตัดเล็ก 

ตรวจคลื่นหัวใจ ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ 

 ๏  บริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านมความดัน

โลหิตสูงและเบาหวาน 

 ๏ บริการคลินิกทันตกรรม โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เช่น ถอนฟัน 

อุดฟัน ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน ฯลฯ 

 ๏ บริการกายภาพบำบัด แก่ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลฟื้นฟูสภาพ 

โดยนักกายภาพบำบัด 

 ๏ บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวการใช้ยา โดยเภสัชกร 

 ๏ บริการติดตาม/เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยที่ได้รับการ

ส่งต่อจากโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน 

 ๏ มีระบบส่งต่อผู้ป่วย ผ่านระบบข้อมูลโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ 

(PNK) ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจรักษาในลำดับที่ 4 ของผู้ป่วยรอ

ตรวจ ณ ขณะนั้น 

 ๏ มีระบบส่งต่อผู้ป่วย ผ่านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์

นเรนทร สายด่วน 1669 

 ๏ บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่ประชาชนร่วมกับองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสงขลา 

 ๏ บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๏ เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาด้านการรักษาพยาบาล แก่โรงพยาบาลส่ง

เสริมสุขภาพในพื้นที่ 3 ตำบล 
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บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด....

จากความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

ทั้ง 3 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม องค์การบริหาร  

ส่วนตำบลทุ่งใหญ่ และเทศบาลตำบลน้ำน้อย รวมถึงภาคีเครือข่ายอย่าง  

โรงพยาบาล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา กองทุน

หลักประกันสุขภาพทั้ง 3 ท้องถิ่น ที่มาร่วมกันแบ่งปันและจัดทำภารกิจเพื่อให้

ได้มาซึ่งหน่วยบริการทางการแพทย์อย่างศูนย์แพทย์ชุมชน 3 ตำบลได้พร้อม

ให้บริการ และสามารถกระจายความแออัดในโรงพยาบาลของรัฐให้ประชาชน

เข้ามาใช้บริการ ที่มีความพร้อมและมีระบบส่งต่อ  

รปูแบบของศนูยแ์พทยช์มุชน 3 ตำบล เปน็การบรหิารผา่นคณะกรรมการ 

ที่มีผู้บริหารทั้ง 3 ท้องถิ่น รวมไปถึงตัวแทนประชาชนจาก 3 ตำบล และ

หน่วยบริการสาธารณสุขเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารงานศูนย์ฯ ทำหน้าที่

บริการจัดการเช่นเดียวกับการบริหารงานองค์กรที่จะต้องทำหน้าที่ตัดสินใจ

และพิจารณาดำเนินงานในด้านต่างๆ ของศูนย์ฯ ซึ่งแตกต่างจากสถานบริการ

ทางแพทย์โดยทั่วไป จึงถือเป็นรูปแบบการบริหารแบบภาคีเครือข่าย  

รูปแบบใหม่ในการบริหารงานของสถานบริการทางการแพทย์ที่จะเป็นแบบ

อย่างให้กับพื้นที่อื่นซึ่งต้องการแก้ไขปัญหาการเข้ารับบริการจากโรงพยาบาล

ของรัฐซึ่งมีอยู่น้อยแห่ง และมักตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดหรืออำเภอ แม้ว่าจะมี

สถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กระจายอยู่ตามพื้นที่ตำบล

ต่างๆ ก็ตาม แต่ความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์

ทางการแพทย์ การบริหารจัดการซึ่งศูนย์แพทย์ชุมชน 3 ตำบลสามารถ

เป็นต้นแบบของสถานบริการทางการแพทย์ของรัฐ-สังคมที่พร้อมให้บริการ  

ได้หลากหลายว่าสถานบริการด้านสาธารณสุขในระดับชุมชนตำบลที่ดำเนิน

งานอยู่ 

  

ศูนย์การแพทย์ชุมชน 3 ตำบล สามารถแหล่งเรียนรู้ทั้งกระบวนการ

ก่อเกิดเป็นศูนย์ฯ บทบาทของแต่ละภาคีเครือข่าย การบริหารงานในรูป  

คณะกรรมการที่มีประชาชน นักการเมืองท้องถิ่น เข้ามาร่วมเป็นกรรมการ

บริหารศูนย์ฯ นั่นคือ การเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการสุขภาพโดยชุมชน 

และผลจากการให้บริการมีอัตราการเข้ารับบริการของประชาชนในแต่ละเดือน

โดยเฉลีย่ เชน่ มปีระชาชนมารบับรกิารทางการแพทย ์1,200 ราย มปีระชาชน 

มารับบริการทันตกรรม250 ราย เป็นต้น 

ไม่ใช่การเป็นเพียงศูนย์การแพทย์ชุมชน 3 ตำบล ที่รอให้บริการแต่

เพียงในอาคารสถานที่เท่านั้น แต่ความน่าสนใจอีกประการคือ การติดตาม

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน โดยเฉลี่ยเดือนละ 40 ราย   

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์การแพทย์ชุมชน 3 ตำบล จึงถือเป็นนวัตกรรมแห่งการ

เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนโดยชุมชน 

รูปแบบความร่วมมือผ่าน “เครือข่ายศูนย์แพทย์ชุมชน 3 ตำบล” 

 

ศูนยการแพทยชุมชน 3 ตําบล สามารถแหลงเรียนรูท้ังกระบวนการกอเกิดเปนศูนยฯ 
บทบาทของแตละภาคีเครือขาย การบริหารงานในรูปคณะกรรมการท่ีมีประชาชน นักการเมืองทองถ่ิน 
เขามารวมเปนกรรมการบริหารศูนยฯ นั่นคือ การเปนแหลงเรียนรูในการจัดการสุขภาพโดยชุมชน 
และผลจากการใหบริการมีอัตราการเขารับบริการของประชาชนในแตละเดือนโดยเฉล่ีย เชน มี
ประชาชนมารับบริการทางการแพทย 1,200  ราย มีประชาชนมารับบริการทันตกรรม250 ราย 
เปนตน 

 ไมใชการเปนเพียงศูนยการแพทยชุมชน 3 ตําบล ท่ีรอใหบริการแตเพียงในอาคารสถานท่ี
เทานั้น แตความนาสนใจอีกประการคือ การติดตามเยี่ยมบานผูปวยเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอน โดย
เฉล่ียเดือนละ 40 ราย ดวยเหตุนี้ ศูนยการแพทยชุมชน 3 ตําบล จึงถือเปนนวัตกรรมแหงการเปน
ตนแบบแหลงเรียนรูในการใหบริการดานสุขภาพแกประชาชนโดยชุมชน 

 

รูปแบบความรวมมือผาน “เครือขายศูนยแพทยชุมชน 3 ตําบล” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเครือขายรวมสรางศูนยฯ 

รพ.ศูนยหาดใหญ (บุคลากร เคร่ืองมือ ยา) 

อปท. 3 แหง (จัดหา สถานที่อาคาร) 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 3 ตําบล  

(สนับสนุนงบประมาณ 

คณะกรรมการศูนยฯ 

ผูบริหารทองถิ่นทั้ง 3 แหง 

ตัวแทนประชาชนจาก 3 ตําบล 

หนวยบริการสาธารณสุข 

(รวมเปนคณะกรรมการบริหารจัดการศูนยฯ) 

การใหบริการของศูนยฯ 

บริการตรวจสุขภาพ ผาตดัเล็ก ใหคําปรึกษา 

บริการกายภาพบําบัด  

ระบบสงตอ 

ตรวจติดตามเยี่ยมบานผูปวย 
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โครงการความร่วมมือสร้างเสริมสุขภาพ
ให้แก่ประชาชนในอบต.และเทศบาล
หน่วยงานสมาคมอบต.แห่งประเทศไทย

จุดเริ่มต้นของปัญหาและกระบวนการแก้ไข...

จากโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นับตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ซึ่งสมาคมองค์การบริหาร

ส่วนตำบลแห่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนมาดำเนินโครงการ โดยผ่าน

สถาบันการพัฒนาพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) 

ให้ไปดำเนินการใน 10 พื้นที่นำร่องในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 ภายใต้

โครงการ อบต.ชวนชาวบ้านงดเหล้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เป็นโครงการนำร่องในเชิงการบูรณาการเชิง

พื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับแกนนำภาคประชาชนในการรณรงค์

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน

ท้องถิ่นชุมชน เพื่อลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และได้ดำเนินการ

ควบคู่ไปกับโครงการลอยกระทงสร้างสุขสนุกได้ไร้แอลกอฮอล์ฯ และโครงการ

สงกรานต์สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น

พื้นที่เป้าหมาย จาก 25 จังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล 125 แห่ง โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามก็เป็นหนึ่งในท้องถิ่นนำร่องเพื่อดำเนินการ

โครงการนี้ด้วย  

ผลที่สืบเนื่องจากสภาพปัญหาเมื่อประชาชนได้ดื่มแอลกอฮอล์  

ในปริมาณที่ไม่อาจควบคุมตัวเองนั้นได้ ได้สร้างผลกระทบในวงกว้างทั้งที่พอมี

สติรู้ตัวบ้างและไม่รู้ตัว ที่สำคัญคือการส่งผลกระทบต่อตนเอง จนได้ทำให้เกิด

ความเสียหายในหลายประการ รวมไปถึงเกิดการเสียชีวิตทั้งอาจเกิดขึ้นกับ

ตัวผู้ดื่มแอลกอฮอล์เองหรือกับผู้อื่นที่ต้องได้รับผลกระทบในระดับมากน้อย

แตกต่างกัน และในหลายเทศกาลจะพบว่า คนจำนวนมากที่นิยมดื่ม

แอลกอฮอล์เพื่อความสนุกสนานตามเทศกาลต่างๆ จึงทำให้เกิดโครงการ  

ที่เน้นวันสำคัญที่พบอัตราการเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

เป็นจำนวนมากเป็นตัวตั้งหนึ่งของการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การช่วยกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการลดหรือไร้แอลกอฮอล์ใน

เทศกาลนั้น ๆ รวมไปถึงผลกระทบจากการอัตราการสูบบุหรี่ในทุกเพศทุกวัย

และผลกระทบคนรอบข้างหรืออยู่ในบริเวณที่มีผู้สูบบุหรี่ ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง

ที่ทำโครงการที่เกี่ยวข้องการเสริมสร้างให้กับประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดี จึงได้

บรรจุเป็นส่วนหนึ่งได้การนำไปโครงการร่วมด้วย 

วัตถุประสงค์ของโครงการก็เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแกนนำ  

ภาคประชาชน ได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   

การพัฒนาสังคม และสุขภาวะ ให้กับพื้นที่เป้าหมาย และผลจากการดำเนิน

โครงการ อบต.ชวนชาวบ้านเลิกเหล้า ได้ทำให้เกิดการสร้างความแข็งสู่  

ท้องถิ่นชุมชน และสร้างกลไกการประสานงาน การขับเคลื่อนแบบบูรณาการ

ระหวา่งกลไกภาคประชาชน หนว่ยงานของภาครฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

และสถาบันวิชาการ การต่อการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

ท่าข้ามร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในเขตพื้นที่และนอกพื้นที่ได้ขยายกิจกรรมมาสู่

เป้าหมายหลักร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพของ

ประชาชนได้เป็นสังคมสุขภาวะ 

ประกอบกับการมีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

(ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล) ซึ่งเกิดขึ้นจากการระดมทุนจาก

เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) ในสว่นของการสง่เสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรค ตามทีค่ณะกรรมการ 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด เพื่อนำมาสนับสนุนการดำเนินโครงการ

ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในรูป
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โครงการความร่วมมือสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนใน อบต. และ

เทศบาล หน่วยงาน สมาคม อบต.แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ของ

โครงการ... 

 ๏ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพให้ผู้ปฏิบัติงานของ อบต. และ

เทศบาล ในประเด็นการลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงพัฒนา

ศักยภาพด้านการบริหารจัดการโครงการเพื่อของบประมาณจาก

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ มาดำเนิน

การสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชน จนสามารถดำเนินการได้

เองอย่างยั่งยืน 

 ๏ เพื่อส่งเสริมทักษะองค์ความรู้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้แก่ 

ข้าราชการสังกัดเทศบาล อบจ. และอบต. ตามที่กำหนดใน  

พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 

และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551   

ให้สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องตามบทบาทและมีประสิทธิภาพ และ

ส่งเสริมให้มีเกิดการบังคับใช้เฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมาย  

ด้านการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบและ

การบังคับใช้กฎหมายจราจรในชุมชนท้องถิ่น 

 ๏ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างชุมชนถึงมาตรการ นวัตกรรม 

กิจกรรมในการจัดการกับปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และ

อุบัติเหตุทางถนน ในระดับพื้นที่ 

 ๏ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกลไกการดำเนินการตาม

กฎหมายกับกลไกอื่นของสังคมให้เกิดการควบคุมขนาดและความ

รุนแรงของปัญหาจากบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่  

ในชุมชนท้องถิ่น 

กระบวนการทำงานของภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันดำเนินโครงการ   

เริ่มจาก...การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลโครงการหรือกิจกรรมที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดในแผนปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับพื้นที่ หรือแผนในข้อปฏิบัติท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการแก้ไขหรือป้องกัน

ปัญหาที่เกิดจาก เหล้า บุหรี่ และอุบัติเหตุ การจัดโครงการหรือกิจกรรมหรือ

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในเรื่องเหล้า บุหรี่ และอุบัติเหตุ การจัดตั้ง

เครือข่ายรณรงค์เรื่องเหล้า บุหรี่ และอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นการพิจารณาจาก  

จุดเริ่มต้นจากหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดว่าได้ให้ความ

สำคัญกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร หรือมีแผนงาน โครงการ การมี

เครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมการรณรงค์เรื่องเหล้า บุหรี่ และอุบัติเหตุหรือไม่ 

อย่างไร ตามเป้าหมายหลักของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่  

ที่สามารถนำไปสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ ซึ่งองค์การบริหาร

ส่วนตำบลท่าข้ามเป็นแกนนำหลักในเขตพื้นที่การดำเนินโครงการระดับ  

เครือข่ายภาคใต้  

บทสรุปของความสำเร็จและการนำไปต่อยอด...

การดำเนินโครงการนำร่องร่วมกับเครือข่ายในระดับภาคใต้ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลท่าข้ามในฐานะแกนนำหลักเพื่อร่วมกันจัดทำโครงการความ

ร่วมมือสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนร่วมกับเครือข่าย โดยมีเครือข่าย

ภาคประชาชนเข้าร่วมทำกิจกรรมด้วย ในฐานะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดย

รูปแบบการดำเนินกิจกรรมที่เน้นการรณรงค์ ให้ความรู้ เพื่อเป็นเครือข่าย

รณรงค์เรื่องเหล้า บุหรี่ และอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างกระแสสำหรับ

ประชาชนในพื้นที่ ระดับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในการแก้ไขและ

ป้องกันเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และอุบัติเหตุบนท้องถนน 

เป็นการเฉพาะ  
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การเชื่อมโยงเครือข่ายและการดำเนินกิจกรรมกระทำในลักษณะของ

การบันทึกข้อตกลงในขั้นแรก คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณ   

32 แห่งนำร่อง และคาดว่าจะมีการดำเนินการเชื่อมโยงขยายไปอีกประมาณ  

200 แห่ง ในการดำเนินการรณรงค์ต้องอาศัยกระแสพลังจากท้องถิ่นเป็นหลัก 

มีการประสานกลุ่มอาสาสมัครเพื่อร่วมกิจกรรม ตลอดระยะเวลา โดยเฉพาะ

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต ์เป็นต้น โดยแบ่งออกเป็น 4 ภาคหลัก   

(ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) ในแต่ละ

ภาคจะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแกนนำหลักในการเป็นผู้ควบคุม

ติดตามการทำงานของเครือข่าย ดังเช่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  

ได้แกนนำในระดับภาคใต้ 

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมโครงการของเครือข่าย

รณรงค์เรื่องเหล้า บุหรี่ และอุบัติเหตุ ได้รณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึง

พิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และอุบัติเหตุบนถนน โดยการ

ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ตั้งจุดตรวจ จุดบริการในเทศกาลต่างๆ และขอความ

รว่มมอืในการงดเลีย้งสรุาในงานบญุ ซึง่ไดร้บัความรว่มมอืดว้ยดจีากประชาชน 

ที่ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ จากผลการดำเนินงานได้ขยายผล  

เพื่อเชื่อมร้อยกิจกรรมที่แต่ละเครือข่ายท้องถิ่นไปดำเนินการตามพื้นที่ของตน

มาร่วมประชุมติดตามและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอยู่เสมอ  

ภาพการเชื่อมโยงและเสริมสร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วนให้มาทำ

กิจกรรมร่วมกันในระดับภาคใต้ก็เป็นความสำเร็จในรูปแบบของความร่วมมือ

กันทำงาน และตระหนักถึงความสำคัญที่จะต้องทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อ

ให้ประชาชนได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และใช้

ชีวิตโดยประมาททำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน มาสู่การเสริมสร้างสุขภาพ

ของตนได้การลดละเลิก และยังคงขยายผลกิจกรรมและเครือข่ายกันต่อไป  

ดังที่เกิดโครงการให้เห็นอยู่ในกระแส มิได้หายไปจากการรับรู้ของประชาชน

แต่อย่างใด... 
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