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สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมการทำงานอย่างมีคุณภาพ จนสามารถฟื้นฟูบ้านเมืองให้กลับมา
เป็นปกติสุข 

สถาบันพระปกเกล้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลพระปกเกล้านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการธำรง
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อันเป็นรากฐานสำคัญของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็ง
สืบไป 

 

(ศาสตราจารย์วุฒิสาร		ตันไชย)	
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 



รางวัลพระปกเกล้า’65

IV

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ	ประจำปี	2565	 1		
ผลการตัดสินรางวัลพระปกเกล้าทองคำ	ประจำปี	2565	 10		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ	ประจำปี	2565	 11		
	 	
	 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	 12	
 1. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 
 2. เทศบาลตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 20 
 3.  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 28 
 
	 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์	 37	
 1. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 38 
 2.  เทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 46 
 
	 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย	รัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	 53
 1.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 54 
 2.  เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 64 
 3.  เทศบาลเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 72 
 4.  เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 82 
 
รางวัลพระปกเกล้า	ประจำปี	2565	 92		
ผลการตัดสินรางวัลพระปกเกล้า	ประจำปี	2565	 98		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า	ประจำปี	2565	 99	
	 	
	 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	 102	
 1. เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 103 
 2. เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 114 
 3. เทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 122 
 4. เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 128 
 5. เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 138 

สารบัญ
 

      
    หน้า 



รางวัลพระปกเกล้า’65

V

สารบัญ
 

      
    หน้า 
 
	 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย	รัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	 145	
 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 146 
 2. เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 154 
 3. เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 162 
 4. เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 170 
 5. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 176 
 6. เทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 186 
 7. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 192 
 8. เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 200 
 9. องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 208 
 10. องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 216 
 
	 ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	 223	
 1.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  224 
 2. เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 234 
 3. เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 244 
 4. เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 254 
 5. เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 264 
 6. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 276 
 7. เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 282 
 8. เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 290 
 9. เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 298 
 10. เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 308 
 11. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 320 
 12. องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 328 
 13. องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 338 
 
รายชื่อคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า	ประจำปี	2565	 344	
คณะทำงานของวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น	 345		



รางวัลพระปกเกล้า’65

VI

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ
ประจำปี2565



รางวัลพระปกเกล้า’65

�

รางวัลพระปกเกล้าทองคำประจำปี2565
เกียรติภูมิท้องถิ่น

22ปีกับ“รางวัลพระปกเกล้า”
รางวัลที่มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศและโดดเด่น
ซึ่งเป็นรางวัลที่มีอายุยาวนานที่สุดในประเทศไทย


สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของ
ประธานรัฐสภา มีพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐาน  
ที่มั่นคงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้า   
และใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา 
ซึ่งให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นด้านความโปร่งใสและ  
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อมาในปี 2552 สถาบันฯ ได้ขยายรางวัลพระปกเกล้า
ให้ครอบคลุมการดำเนินงานของท้องถิ่น ซึ่งได้แบ่งรางวัลพระปกเกล้าออกเป็น 3 ประเภท
รางวัล ได้แก่  

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ
ประจำปี2565
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 = ประเภทที่ 1 รางวลัพระปกเกลา้สำหรบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่คีวามเปน็เลศิ  
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	

 = ประเภทที่ 2 รางวลัพระปกเกลา้สำหรบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่คีวามเปน็เลศิ  
ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์	

 = ประเภทที่ 3 รางวลัพระปกเกลา้สำหรบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่คีวามเปน็เลศิ  
ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	

ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้ากำหนดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ทุกๆ  2 ปี 
โดยมีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 2551 2553 2555 2557 2559 2561 และ 2563 
ดังนั้นในปี 2565 นี้ สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำขึ้น
เป็นครั้งที่เก้า โดยในครั้งนี้จะเป็นการมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำ สำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ เป็นครั้งสุดท้าย 
เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงประเภทรางวัล เป็นรางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ เป็นรางวัลที่ริเริ่มขึ้นเพื่อเป็นแรงจูงใจแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้า มีการพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารงานท้องถิ่นอยู่เสมอ ทั้งนี้ รางวัลพระปกเกล้าทองคำ
จะเป็นเครื่องหมายเชิดชูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่บริหารงานและตอบสนองความต้องการของประชาชน และพื้นที่ อย่างโดดเด่นต่อเนื่อง 
รวมถึงมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารงานใหม่ๆ อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในประเทศไทย 

วัตถุประสงค์

 = เพื่อจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้าเข้าร่วม
โครงการรางวัลพระปกเกล้า และพัฒนาความเป็นเลิศและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 = เพื่อเชิดชูเกียรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสุดยอด ด้านความโปร่งใส
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและ  
ความสมานฉันท์ และด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
พร้อมสู่การเป็นแบบอย่างแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 

 = เพื่อธำรงรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของรางวัลพระปกเกล้า    
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คุณสมบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ

 = ต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้าในระดับเป็นเลิศ
ในประเภทเดียวกันมาแล้ว 2 ครั้ง ในระยะเวลา 5 ปี นับย้อนหลังไป (ในปี 2565 
ใช้ช่วงเวลา ปี 2560 ถึง ปี 2564) 

 = ผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มคีวามประสงคท์ีจ่ะเขา้รว่มโครงการโดยสมคัรใจ 

การมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำ

 = สถาบันฯ  จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลพระปกเกล้าทองคำ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการพิจารณา  
คัดเลือกของคณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้าในงานประชุมวิชาการประจำปี
สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 (KPI Congress 24) ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 
2565 

 = องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำในปี 2565   
จะไม่สามารถเข้าร่วมการพิจารณาให้รางวัลพระปกเกล้าในประเภทที่ได้รับรางวัล 
ในปีถัดไปเป็นเวลา 1 ปี และเมื่อเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้าอีกครั้ง 
สถาบันฯ จะเริ่มนับการพิจารณาการได้รับรางวัลพระปกเกล้าตามประเภทรางวัลฯ 
ที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำไปใหม่ทั้งหมด 
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หลักเกณฑ์การมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำ

เกณฑ์การมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำแบ่งเป็น 2 ลักษณะ โดยต้องผ่านเกณฑ์  
ขั้นพื้นฐานก่อนจึงจะได้รับการพิจารณาเกณฑ์ขั้นนวัตกรรม ของรางวัลพระปกเกล้าทองคำใน
แต่ละประเภทรางวัลฯ  ดังนี้ 
1.เกณฑ์ขั้นพื้นฐาน

เกณฑ์ขั้นพื้นฐาน	 คำอธิบาย	
1.	การทุจริตคอร์รัปชัน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีกรณีทุจริต คอร์รัปชัน หรือการฟ้องร้อง  

ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน อันเชื่อได้ว่ามีมูล สอบถามข้อมูลจาก 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
สำนักงาน ป.ป.ช. 
สำนักงาน ป.ป.ท. 

2.	การดำเนินการตามภารกิจ
หน้าที่	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการตามภารกิจ ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องกระทำ ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบ และ
กฎหมาย รวมถึง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการที่แสดงถึงความโปร่งใส
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อาทิ 

มี วิสัยทัศน์/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ ในการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับ
ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การดำเนินการของ อปท.มีลักษณะที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ อปท.ได้หลากหลายช่องทาง 
การนำความคิดเห็นของประชาชนไปประยุกต์เพื่อพัฒนา แผนงาน 
หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเสียภาษี อากร   
ค่าธรรมเนียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่  
ในการตรวจรับการจ้างให้แก่คณะกรรมการที่แต่งตั้งมาจากประชาชน 
วิธีการหรือแนวทางป้องกัน หรือป้องปรามปัญหาทุจริตภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เสนอโดยประชาชน 
กลุ่มองค์กรชุมชน 
การตอบสนองต่อการร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน 
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เกณฑ์ขั้นพื้นฐาน	 คำอธิบาย	
2.	การดำเนินการตามภารกิจ

หน้าที่	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการที่แสดงถึงการเสริมสร้าง

สันติสุขและความสมานฉันท์	อาทิ 
การกำหนดวิสัยทัศน์ /พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับ  
การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ 
การจัดกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจ
และความสามารถด้านการป้องกัน/การจัดการความขัดแย้ง หรือ  
การเสริมสร้างความสามัคคีภายในชุมชน 
การศึกษาวิจัย หรือจัดทำฐานข้อมูลสถิติสถานการณ์ความรุนแรงหรือ
สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชุมชนท้องถิ่น 
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ คณะทำงาน คณะกรรมการ หรือหน่วยงาน
ภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติสุขและ  
ความสมานฉันท์ในพื้นที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการที่แสดงถึงการเสริมสร้าง

เครือข่าย	รัฐ	เอกชน	และประชาสังคม อาทิ 
การกำหนดวิสัยทัศน์ /พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับ  
การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
การจัดกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้   
ความเข้าใจและความสามารถด้านการเสริมสร้างเครือข่าย หรือ  
การทำงานในรูปแบบเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นๆ 
ความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการและความร่วมมือแบบเป็นทางการ  
ในลักษณะ บันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) กับส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ภาคประชาสังคม หรือองค์กรภาคเอกชน 
ภายในประเทศ 
ความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการและความร่วมมือแบบเป็นทางการ  
ในลักษณะ บันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) กับองค์กรในต่างประเทศ 
การจัดทำฐานข้อมูลของเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 
ความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือที่มีพัฒนาการและต่อเนื่อง  
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

พิจารณาจาก 
- เอกสารข้อมูลเบื้องต้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งมา 
- ตรวจสอบเบื้องต้นจากเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของคณะกรรมการฯ 
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2.เกณฑ์ขั้นนวัตกรรม(Innovation)

ประเภทรางวัล	 คำอธิบาย	
1.	ด้านความโปร่งใสและ		

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม		
ของประชาชน	

	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่โดดเด่น	
โครงการหรือกิจกรรมที่นำเสนอ สะท้อนให้เห็นมิติความโปร่งใส  
ในการบริหารงาน หรือการมีส่วนร่วมของประชาชน และมีจำนวน
โครงการหรือกิจกรรมที่โดดเด่นอย่างเหมาะสม ไม่น้อยเกินไป และ
ควรเป็นโครงการหรือกิจกรรมซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 

	ระดับ/คุณภาพของการมีส่วนร่วม	
- โครงการหรือกิจกรรมที่โดดเด่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
นำเสนอ สะท้อนให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในระดับสูง ซึ่งส่งเสริมหรือให้บทบาทของประชาชนในกระบวนการ
ตัดสินใจ ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ มิใช่เพียงการรับประโยชน์
เท่านั้น 

- โครงการหรือกิจกรรมที่โดดเด่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
นำเสนอ มีการถอดบทเรียนและถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น 

	ลักษณะของโครงการที่นำเสนอ	
- โครงการหรือกิจกรรม อปท.นำเสนอ มีลักษณะการดำเนินงานมุ่งสู่
ความยั่งยืน ไม่ใช่เป็นลักษณะชั่วคราว หรือเฉพาะกิจ 

- โครงการหรือกิจกรรมที่ อปท.นำเสนอควรเป็นโครงการใหม่ที่ไม่เคย
นำเสนอ กรณทีีเ่ปน็โครงการทีเ่คยเสนอใหพ้จิารณารางวลัพระปกเกลา้ 
มาแล้ว ต้องแสดงให้เห็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการหรือ
กิจกรรมเดิม 

- โครงการหรือกิจกรรมที่ อปท.นำเสนอ สะท้อนให้เห็นถึงความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ หรือเป็นนวัตกรรม ทั้งนี้ ถ้ามีความเหมือนกับที่อื่น
จะต้องสามารถบอกถึงความแตกต่างจากที่อื่น และบอกถึงลักษณะ
เฉพาะของตนเองได้ 

- กจิกรรม/โครงการมลีกัษณะเปน็ประโยชนใ์นวงกวา้ง ไมเ่ฉพาะกลุม่ใด 
กลุ่มหนึ่ง 

- กิจกรรม/โครงการสามารถแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีแนวโน้มยั่งยืน 

- กิจกรรม/โครงการเป็นแบบอย่างให้กับ อปท.อื่นได้ 
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ประเภทรางวัล	 คำอธิบาย	
2.	ด้านการเสริมสร้าง

สันติสุขและความ
สมานฉันท์	

		จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่โดดเด่น	
โครงการหรือกิจกรรมที่นำเสนอ สะท้อนให้เห็นมิติการเสริมสร้าง
สันติสุขและความสมานฉันท์ และมีจำนวนโครงการหรือกิจกรรม  
ที่โดดเด่นอย่างเหมาะสม ไม่น้อยเกินไป และควรเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 

	ระดับ/คุณภาพของการเสริมสร้างสันติสุขฯ	
- โครงการหรอืกจิกรรมที ่อปท.นำเสนอ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการเสรมิสรา้ง 
สันติสุขและความสมานฉันท์ในเชิงป้องกันการเกิดความขัดแย้ง  
ในพื้นที่ ให้ความสำคัญกับบริบทหรือสภาพของ อปท.นั้นๆ ตาม
ความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมหรือปัจจัยอื่นๆ   

- โครงการหรือกิจกรรมที่ อปท.นำเสนอ สะท้อนให้เห็นการจัดการกับ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยความคิดริเริ่มของ อปท. ซึ่งอาจมี
การพัฒนา/ ต่อยอดจากระบบการจัดการความขัดแย้งของระบบ
ราชการ จนมีผลสำเร็จเป็นรูปธรรม 

- โครงการหรือกิจกรรมที่ อปท.นำเสนอ มีการถอดบทเรียนและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติให้แก่ อปท.หรือหน่วยงานอื่น 

	ลักษณะของโครงการที่นำเสนอ	
- โครงการหรือกิจกรรมที่ อปท.นำเสนอ มีลักษณะการดำเนินงานมุ่งสู่
ความยั่งยืน ไม่ใช่เป็นลักษณะชั่วคราว หรือเฉพาะกิจ 

- โครงการหรือกิจกรรมที่ อปท.นำเสนอควรเป็นโครงการใหม่ที่ไม่เคย
นำเสนอ กรณทีีเ่ปน็โครงการทีเ่คยเสนอใหพ้จิารณารางวลัพระปกเกลา้ 
มาแล้ว ต้องแสดงให้เห็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการหรือ
กิจกรรมเดิม 

- โครงการหรือกิจกรรมโดดเด่นที่ อปท.นำเสนอ สะท้อนให้เห็นถึง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือเป็นนวัตกรรม ทั้งนี้ ถ้ามีความเหมือน
กับที่อื่นจะต้องสามารถบอกถึงความแตกต่างจากที่อื่น และบอกถึง
ลักษณะเฉพาะของตนเองได ้
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ประเภทรางวัล	 คำอธิบาย	
3.	ด้านการเสริมสร้าง		

เครือข่าย	รัฐ	เอกชน	
และประชาสังคม	

		จำนวนเครือข่ายหรือ	กิจกรรมเครือข่ายที่โดดเด่น	
เครอืขา่ยหรอืกจิกรรมเครอืขา่ยทีน่ำเสนอ สะทอ้นใหเ้หน็มติกิารดำเนนิงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นเครือข่าย และมี
จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่โดดเด่นอย่างเหมาะสม ไม่น้อยเกินไป 
และควรเป็นโครงการหรือกิจกรรมซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 

	ระดับ/คุณภาพของการเสริมสร้างเครือข่ายฯ	
- เครือข่ายหรือกิจกรรมเครือข่ายที่ อปท.นำเสนอ เป็นเครือข่าย  
ที่เกิดขึ้นจาก อปท.นั้นๆ เป็นผู้ริเริ่มให้เกิดเครือข่ายขึ้น หรือเป็น
หน่วยงานหลักในการดำเนินกิจกรรมเครือข่าย 

- เครือข่ายหรือกิจกรรมเครือข่ายที่ อปท.นำเสนอ มีการดำเนินงาน
ต่างๆ ให้เห็นเป็นรูปธรรม ไม่ใช่อยู่ในระยะเริ่มต้นหรือเริ่มก่อตั้ง
เครือข่ายเท่านั้น 

- เครือข่ายหรือกิจกรรมเครือข่ายที่ อปท.นำเสนอ มีการทำงาน  
ในลักษณะหุ้นส่วนความร่วมมือ เติมเต็มซึ่งกันและกัน มีหน้าที่  
ร่วมมือกันอย่างชัดเจน ไม่ใช่ขับเคลื่อนงานไปได้โดยหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งเท่านั้น 

- เครือข่ายหรือกิจกรรมที่ อปท. นำเสนอ มีการถอดบทเรียนและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                           

	ลักษณะของเครือข่ายหรือกิจกรรมโดเด่นที่นำเสนอ	
- เครือข่ายหรือกิจกรรมที อปท.นำเสนอ มีลักษณะการดำเนินงานมุ่งสู่
ความยั่งยืน ไม่ใช่เป็นลักษณะชั่วคราว หรือเฉพาะกิจ 

- เครือข่ายหรือกิจกรรมที่ อปท.นำเสนอควรเป็นโครงการใหม่ที่ไม่เคย
นำเสนอ กรณทีีเ่ปน็โครงการทีเ่คยเสนอใหพ้จิารณารางวลัพระปกเกลา้ 
มาแล้ว ต้องแสดงให้เห็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการหรือ
กิจกรรมเดิม 

- เครือข่ายหรือกิจกรรมที่ อปท.นำเสนอ สะท้อนให้เห็นถึงความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ หรือเป็นนวัตกรรม ทั้งนี้ ถ้ามีความเหมือนกับที่อื่น
จะต้องสามารถบอกถึงความแตกต่างจากที่อื่น และบอกถึงลักษณะ
เฉพาะของตนเองได้ 
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กระบวนการประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ

การประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำ  
อันเป็นรางวัลสูงสุดของสถาบันพระปกเกล้า ที่จะมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี  
ความเปน็เลศิ มขีัน้ตอนหลกั ดงันี ้ 

 
ตรวจสอบรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้า	2	ครั้ง		

ในระยะเวลา	5	ปีที่ผ่านมา	(พ.ศ.	2560	–	2564)	
	

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

(ต้องไม่มีเรื่องที่ชี้มูลแล้วว่ามีการทุจริตจริง)	
	

เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการตรวจสอบรายชื่อเข้าร่วมโครงการ	
	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบรับเข้าร่วมโครงการ	และให้ข้อมูลกิจกรรมเบื้องต้น	
เพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ	ตามแบบฟอร์มที่สถาบันฯ	กำหนด	โดยสถาบันพระปกเกล้า	

	
คณะกรรมการ	ฯ	ลงพื้นที่ภาคสนาม	เพื่อพิจารณาให้รางวัลพระปกเกล้าทองคำ	

ณ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง	โดยดําเนินการใน	2	ประเด็นหลัก	ดังนี้		
1)	ลงพื้นที่พิจารณาการดําเนินงานตามประเภทรางวัลฯ	ที่สมัคร	ซึ่งเป็นโครงการและกิจกรรม		
ที่โดดเด่น	ต่อยอด	รวมถึงนวัตกรรมใหม่ที่แสดงถึงความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลพระปกเกล้า
ทองคําที่กําหนด	
2)	สนทนากลุ่ม	และสัมภาษณ์	ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อาทิ	

o	กลุ่มผู้บริหาร	สมาชิกสภา	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่		
o	กลุ่มผู้นำชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น	
o	กลุ่มภาคธุรกิจ	เอกชน	ในพื้นที่	

	
คณะกรรมการฯ	นําผลการประเมินในทุกขั้นตอนที่ได้ดําเนินการมาเข้าร่วมหารือ			

เพื่อสรุปผลในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคํา		


 

 





ผลการตัดสินการพิจารณาคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ

ประจำปี2565
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ผลการตัดสินการพิจารณาคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ

ประจำปี2565




ผลการตัดสิน
การพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าทองคำประจำปี2565
 

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 

 
1. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. เทศบาลตำบลตำนาน อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 
3. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

 
ด้านเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์   
จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 

 
1. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. เทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 
 

ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม  
จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 

 
1.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
 2. เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 3. เทศบาลเมืองกะทู้  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
 4. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน 
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ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เทศบาลตำบลตำนาน
อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง
อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
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ข้อมูลพื้นฐาน

สถานที่ตั้ง			     
18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด   
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์ 0-7727-2513  
โทรสาร 0-7728-8919   
ประชากร		
132,305 คน   
(ชาย 62,787 คน หญิง 69,518 คน)   
พื้นที่			 	
68.97 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 70 ชุมชน) 
รายได้		   
583,744,415.31 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
482,093,731.35 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นายประเสริฐ บุญประสพ  
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี 
นายนพดล ประเสริฐ  
ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
นางสาวสุมณฑา ยมแก้ว  
ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 22 คน 
หญิง จำนวน 2 คน 

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	กำหนด
ให้การบริหารงานด้วยความโปร่งใสและ  
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
ยุทธศาสตร์สำคัญในการดำเนินงานของ  
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่
เทศบาล เพื่ อ ให้การทำงานเป็น ไปตาม  
วิสัยทัศน์ที่ทำให้ “เมืองน่าอยู่	สู่สังคมแห่ง
ความสุข” ทั้งนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้
กำหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนา
เทศบาล โดยเนน้ทีค่วามโปรง่ใส มธีรรมาภบิาล 
และทำงานเพื่อประชาชน ให้ผู้ที่อาศัยใน  
เขตเทศบาลได้มีความกินดีอยู่ดี และพร้อม  
ขับเคลื่อนเมืองอย่างมีส่วนร่วมไปพร้อมกัน 
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เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดการทำงานให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการตัดสินใจกับเทศบาลในทุกรูปแบบ ทุกขั้นตอนการดำเนินงาน ร่วมรับผิดชอบ รวมไปถึง
ร่วมรับผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนคนในพื้นที่ไปด้วยกัน ซึ่งการที่ประชาชน  
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานกับทางเทศบาลในทุกๆขั้นตอนนี้ก็ทำให้ประชาชนได้มี  
ความมั่นใจต่อการทำงานของเทศบาล นอกจากนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานียังได้แสดงถึง  
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการทำงานได้อีกด้วย  

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	ได้แก่	

โครงการOneDataForAll

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง  
มีการเคลื่อนย้ายของประชากรเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมของกลุ่มเปราะบางในระดับพื้นที่ เช่น   
กลุ่มเด็ก กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ติดเตียงติดบ้าน เป็นต้น ส่งผลให้กลุ่มเหล่านี้  
ไม่ได้รับการดูแลจากทางเทศบาลอย่างทั่วถึง และไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการที่เป็นสิทธิขั้นพื้น
ฐานของเขาได ้ประกอบกบัในชว่งสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ – 19 ทีผ่า่นมา 
ยิ่งซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำทางสังคมต่อความช่วยเหลือของเทศบาลที่จะสามารถเข้าไปมีส่วน
เยียวยาและทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นของกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ได้ 
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ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาประชาชนกลุ่มผู้เปราะบางให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน
เป็นไปอย่างเสมอหน้า เท่าเทียม ทั่วถึง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจึงได้ปฏิบัติการเชิงรุก   
โดยใช้แนวคิด “ร่วมคิด ร่วมทำ ทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกัน” ซึ่งเทศบาลได้พัฒนาฐาน
ข้อมูล One Data For All ผ่านการระดมอาสาสมัครลงพื้นที่เพื่อบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
(GPS) กลุ่มผู้เปราะบาง เพื่อที่จะนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการตรวจเยี่ยมติดตามตรวจสอบ  
การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการทางสังคมขั้นพื้นฐานของผู้ เปราะบางในเขตเทศบาลได้   
โดยชุดข้อมูลที่ทางเทศบาลได้รวบรวมนี้ทุกหน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ได้อย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะสามารถจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนทุกคนให้เข้าถึงได้อย่าง
เท่าเทียมถ้วนหน้า 

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้แบ่งการดำเนินโครงการ One Data For All ออกเป็น   
3 ระยะ ดังนี้ 

 ๏ ระยะที่ 1 ในปี 2562 – 2563 เทศบาลได้มีการวางแผนออกแบบนวัตกรรม   
โดยตั้งเป้าหมายให้คนพิการ ผู้สูงอายุ หรือกลุ่มเปราะบางต้องได้รับสวัสดิการที่เขา
ควรได้รับ โดยเริ่มจากการบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร์ ปักหมุดแสดงที่อยู่อาศัยของ
กลุ่มเป้าหมาย ผ่านการ X-Ray ชุมชน ปูพรมเคาะประตูบ้าน ซึ่งจัดทำโดย  
กลุ่มอาสาสมัครค้นหาประชาชนผู้เปราะบางหรือผู้ที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึง
สวัสดิการขั้นพื้นฐาน โดยอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่จะได้รับการอบรมความรู้  
ความเข้าใจในการค้นหาบันทึกข้อมูลชุมชน 

 ๏ ระยะที่ 2 ในปี 2563 – 2564 เทศบาลเผชิญกับปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัส  
โควิด – 19 ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างเต็มที่ จึงได้เพิ่มเติมการบันทึก
พิกัดทางภูมิศาสตร์แสดงแหล่งที่อยู่อาศัย (GPS) ของกลุ่มเปราะบางเป็นระบบฐาน
ข้อมูลจากแหล่งเดียวสำหรับทุกคน (One data for all)  

 ๏ ระยะที่ 3 เทศบาลได้ดำเนินการใช้ฐานข้อมูล One Data For All กับทุกชุมชน/
หมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อจัดสวัสดิการที่จำเป็นและจัดให้มี
บริการสาธารณะแบบเฉพาะเจาะจงต่อความต้องการของประชาชน (tailor made 
services) บนพื้นที่ของข้อมูลที่ถูกต้อง รวมไปถึงการให้อาสาสมัคร ทั้งนี้ยังเตรียม
ขยายและรวบรวมขอ้มลูตา่ง ๆ ใหเ้ขา้มาอยูใ่นฐานขอ้มลู One Data For All เพิม่ขึน้ 

 



รางวัลพระปกเกล้า’65

�6

จากการดำเนนิงานของเทศบาลนครสรุาษฎรธ์านทีีไ่ดจ้ดัทำฐานขอ้มลู One Data For All 
และการลงพื้นที่ของอาสาสมัคร ชาวบ้าน ประชาชน X-Ray ปูพรมเคาะประตูบ้าน ทำให้พบ
จำนวนกลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคม กลุ่มเปราะบางต่างๆ จากปี 2563 ที่มีข้อมูลเพียง 
30,210 ราย เป็น 35,845 ราย ในปี 2564 ซึ่งทำให้กลุ่มเหล่านี้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการปรับเปลี่ยนการทำงาน  
ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมาสู่การสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายการให้บริการ และ  
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงานที่ต้องออกให้บริการประชาชนในเชิงรุก โดยมีระบบ
ฐานข้อมูลที่ทันสมัย ชัดเจน รวมไปถึงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอบรม  
อาสาสมัครลงพื้นที่ ดูแล ให้ความรู้ชาวบ้าน จนทำให้ภาคประชาชนได้มีบทบาทในการ  
ช่วยเหลือผู้เปราะบางให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และเป็นการสร้างความร่วมมือ สร้างการมี  
ส่วนร่วมของภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

โครงการอาหารสะอาดริมบาทวิถี@ตลาดศาลเจ้า

ตลาดศาลเจ้าถือได้ว่าเป็นตลาดที่มีความเก่าแก่ และมีชื่อเสียงของเมืองสุราษฎร์ธานี 
และเป็นตลาดที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมถึงคนในพื้นที่ให้เข้ามาจับจ่ายซื้ออาหาร   
ซื้อสินค้าได้เป็นจำนวนมาก แต่ที่ผ่านมาตลาดศาลเจ้าไม่ได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ จึงทำให้ร้านค้าที่ เข้ามาขายอาจไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่เป็นระเบียบ รวมไปถึง  
สภาพแวดล้อมบริเวณตลาดไม่ดีเท่าที่ควร  
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เพื่อเป็นการทำให้ตลาดถูกสุขลักษณะและถูกสุขอนามัยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
จงึไดเ้ขา้มาประสานความรว่มมอืกบัพอ่คา้แมค่า้ภายในตลาดศาลเจา้เพือ่ดแูลความเปน็ระเบยีบ 
เรียบร้อยในการค้าขาย เช่น กำหนดเขตพื้นที่ค้าขาย การใช้สอยพื้นที่ การดูแลรักษา  
ความสะอาด โดยมีการดำเนินงาน คือ 1. ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลแผงลอยจำหน่ายอาหาร
ในตลาดศาลเจ้าตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย หรือ Clean Food Good 
Taste ทั้งด้านกายภาพและชีวภาพ 2. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารหาสารปนเปื้อนเบื้องต้นในตลาด
ทุก ๆ 3 เดือน 3. ทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการในตลาดศาลเจ้า 
4. ประสานงานชมรมผู้ประกอบการแผงลอยภายในตลาดศาลเจ้าให้มีการดำเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องในเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการที่เข้ามาค้าขายในตลาดศาลเจ้าจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบกลางที่ได้รับคำแนะนำจากเทศบาล ปฏิบัติตามเทศบัญญัติตลาด และ  
กฎระเบียบชมรม 

นอกจากสิง่ทีเ่ทศบาลไดด้ำเนนิการในการทำใหต้ลาดศาลเจา้สะอาดและเปน็ระเบยีบแลว้ 
ยังได้ร่วมกับผู้ประกอบการในการจัดตั้ง “ชมรมผู้ประกอบการแผงลอยภายในตลาดศาลเจ้า” 
เพื่อให้ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า ภายในตลาดสามารถบริหารจัดการกันด้วยตัวเอง ดูแล  
ซึ่งกันและกัน โดยประธานชมรมมาจากการเลือกตั้ง  และมีการสรรหากรรมการชมรม  
ซึ่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี  ทั้งนี้จะมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อนำปัญหา 
ความเดือดร้อน เรื่องร้องทุกข์ภายในตลาด เข้ามาพูดคุยหาทางออกร่วมกัน ทั้งนี้ชมรมฯ ได้มี
การจัดเก็บค่าสมาชิกจำนวนเงิน 50 บาทต่อเดือน เพื่อนำไปเป็นสวัสดิการให้กับผู้ประกอบ
การภายในตลาดศาลเจ้า เช่น ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมไข้ ทุนการศึกษาให้กับนักเรียน  
ในครอบครัวผู้ประกอบการ กิจกรรมในชมรม ซ่อมแซมสิ่งต่างๆในตลาด เป็นต้น  
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จากการดำเนนิโครงการ อาหารสะอาด รมิบาทวถิ ี@ตลาดศาลเจา้ ทำใหต้ลาดศาลเจา้ 
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และถูกสุขอนามัย ทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น 
เชื่ อ ใ จต่ อคุณภาพของอาหาร สินค้ าที่ น ำ ไปอุป โภคบริ โภค ด้ วย เหตุนี้ ส่ งผล ให้  
ผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าได้มากขึ้น มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมาจากการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนที่ได้มาจากการจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการภายในตลาดศาลเจ้า ทำให้
คนในชมรมและคนในพื้นที่ตลาดศาลเจ้าได้บริหารจัดการตลาดด้วยตัวเอง และเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานีเป็นผู้ประสานเสริมสร้างความสะอาด ความเป็นระเบียบ ให้ตลาดศาลเจ้า  
เป็นตลาดที่ถูกสุขอนามัยของคนในท้องถิ่นและของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังสุราษฎร์ธานี 

โครงการระบบงานพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อประชาชน

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบเอกสาร
คู่มือของกรมการปกครอง พ.ศ. 2527 และเทศบาลได้มีการดำเนินการ ปรับปรุง สำรวจ
ข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีดังกล่าวทุกปี เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด แต่สิ่งที่ทาง
เทศบาลพบปัญหาในการจัดทำแผนที่ลักษณะนี้คือ การที่ต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก เช่น 
เอกสารที่ต้องเก็บรวบรวม ทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องไปสำรวจพื้นที่ อีกทั้งหากมีการทักท้วง  
ของประชาชนจะต้องนำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มายื่นต่อเทศบาลและอาจต้องใช้เวลาใน  
การตรวจสอบความถูกต้อง 
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เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวและเพื่อปรับตัวให้เข้ากับ  
การเข้ามาของเทคโนโลยี จึงได้นำโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
(LTAX 3000) version 4 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ  
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ควบคู่กับการจัดทำระบบงานแผนที่ดิจิทัลเข้ามาช่วยในการอำนวย
ความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาล และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยก่อนที่ทาง
เทศบาลจะมีการคำนวณภาษี ทางเทศบาลจะดำเนินการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้อง
ของจำนวนเงินที่ต้องชำระ ข้อมูลของเทศบาลเพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูล ณ ปัจจุบัน  
ที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย หากข้อมูลของทางเทศบาลไม่ถูกต้อง ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย 
ไม่ต้องเดินทางมายื่นเอกสารหรือทำหนังสือส่งให้กับเทศบาล แต่สามารถส่งเรื่องร้องเรียน  
ผ่านมาทาง Line OA หรือ ทาง QR Code เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบ ลงพื้นที่  
เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นไปตามความเป็นจริง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาการดำเนินการ
ภายใน 2 สัปดาห์  

จากการดำเนินโครงการระบบงานพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อ
ประชาชนของเทศบาลนครสราษฎร์ธานีทำให้เกิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบแผนที่ภาษี
ภายในเขตเทศบาลฯ อีกทั้งยังทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับประชาชน  
การปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันตรงตามความเป็นจริง และที่สำคัญที่สุด
โครงการนี้ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของเทศบาลว่า
จำนวนเงินภาษีที่ได้มีการชำระไปในแต่ละปีคำนวณถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงหรือไม่ ซึ่งทำให้
เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมในการทำงาน ส่งผลต่อความเชื่อใจระหว่างเทศบาลและประชาชน 
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ข้อมูลพื้นฐาน

สถานที่ตั้ง			     
ตำบลตำนาน อำเภอเมือง  
จังหวัดพัทลุง 93000 
โทรศัพท์ 074-617-325  
โทรสาร 074-613-225  
ประชากร		
8,308 คน 
(ชาย 3,905 คน หญิง 4,403 คน)  
พื้นที่			 	
27.02 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 15 ชุมชน) 
รายได้		   
27,235,834.48 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
29,714,062.83 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นายสมปอง ช่วยเนียม   
นายกเทศมนตรีตำบลตำนาน  
นายศรีนอง อัญชลี   
ประธานสภาเทศบาลตำบลตำนาน  
นายสุมล รักแดง   
ปลัดเทศบาลตำบลตำนาน 
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 8 คน 
หญิง จำนวน 4 คน 

เทศบาลตำบลตำนาน

เทศบาลตำบลตำนาน เดิมเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ด้วยสภาพที่เหมาะสมตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็น
เ ทศบ าลต ำบลต ำน าน ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 2 5 
พฤศจิกายน พ.ศ.2562 โดยมีวิสัยทัศน์
กำหนดไว้ว่า “สานงานต่อ	ก่องานใหม่	ใส่ใจ
พัฒนา	พาตำนานก้ า ว ไกล” เน้ นการ  
บริหารงานด้วยความโปร่งใสและส่งเสริม  
การมีส่ วนร่ วมของประชาชนเป็นสำคัญ  
ในการดำเนินงานของเทศบาล อาทิ การจัด
ประชาคมหรือสภาองค์กรชุมชน จัดทำแผน
พัฒนาตำบลให้สอดคล้องกับปัญหาและ  
ความต้องการของประชาชน จัดระบบการให้
บริการแก่ประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์รอบด้าน 

อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง
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เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและร่วมตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจน
ร่วมติดตามและประเมินผล  

เทศบาลยังมุ่งพัฒนาระบบราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ   
โดยยึดหลักการบริหารราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยมีเป้าหมายประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา รวมถึงส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และใช้ระบบคุณธรรมในการบริหาร
จัดการองค์กร (โดยเทศบาลมีผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ : ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับ A : 94.12 คะแนน) ทั้งยัง  
เพิ่มขีดความสามารถให้บุคลากรสามารถสอดรับกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

นอกจากนี้ เทศบาลยังให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติของประเทศตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDG) อาทิ  

๏ เป้าหมายที่ 1 มิติด้านการยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่  
 (สร้างภูมิต้านทาน ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม) 

๏ เป้าหมายที่ 2 มิติด้านการยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและ  
  ยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน  

 (โดยเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการ และเพียงพอตลอดทั้งปี) 

๏ เป้าหมายที่ 3 มิติด้านการสร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริม  
  สวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย 

 (สนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี, บริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ) 

๏ เป้าหมายที่ 4 มิติด้านการสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ  
  อย่างครอบคลุม เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 (เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและ  
  อาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดี และการเป็นผู้ประกอบการ) 

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ	ด้านความโปร่งใส
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	ของเทศบาลตำบลตำนาน	ได้แก่		
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โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลตำนาน

เทศบาลตำบลตำนาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุตำบลตำนาน จึงได้จัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลตำนาน (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ซึ่งจัดตั้งขี้นเมื่อ
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDG) ในมิติที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ ด้วยการสร้าง
งานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และมิติที่ 3 มีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับ
ทุกคนในทุกวัย ด้วยการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุผ่านงานฝีมือ เช่น พับธนบัตรดอกไม้ 
เหรียญโปรยทานงานจักสาน งานประดิดประดอย ออกแบบผ้ามัดย้อม ทำลูกประคบ  
สมุนไพร ฯลฯ รวมถึงตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุตำบลตำนานให้เป็นสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้  
ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมกับผู้อื่น ได้พัฒนาศักยภาพของตน และส่งเสริมความรู้ด้านต่าง ๆ อาทิ 
การฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ การถ่ายทอดภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม นันทนาการ และ
ธรรมชาติบำบัดการดูแลสุขภาพ ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
เทศบาลกับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสามารถสร้างรายได้และคุณค่าในการใช้ชีวิตของ  
ผู้สูงอายุ     

ในแต่ละปีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลตำนาน (โรงเรียนผู้สูงอายุ) 
ไดร้บังบประมาณสนบัสนนุในการดำเนนิโครงการจากทางเทศบาล ปลีะประมาณ 30,000 บาท 
(มีบริการรถตู้รับ-ส่ง/ อาหารกลางวัน/ อุปกรณ์) โดยทางคณะกรรมการศูนย์ฯ จะเขียนเสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินโครงการ >>>   
ขออนุมัติใช้สถานที่ >>> แล้วดำเนินการติดต่อวิทยากรบรรยาย/สาธิต พร้อมเปิดรับสมัคร  
ผู้สูงอายุ ผ่านการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ป้าย/โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ แล้วดำเนินการ
จัดหลักสูตร โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

 ๏ มีการเรียนการสอน 1 วันต่อสัปดาห์ (ปีละ 1 รุ่น ๆ ละ 7 สัปดาห์) 
 ๏ รับจำนวนรุ่นละ 50-100 คน  (เปิดรับสมัครใหม่ทุกปี ไม่ถึงเกณฑ์จะเปิดรับ

คนเก่าเพิ่ม) 
 ๏ หลักสูตรวิชาที่จัดอบรมจะไม่ซ้ำกัน (ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้เรียน) 
 ๏ มีชมรมผู้สูงอายุ และเมื่อจบหลักสูตรมีเกียรติบัตรมอบให้ทุกคน 
 ๏ ประเมินผลการดำเนินโครงการ 
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จากการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลตำนาน ได้รับความร่วมมือ
จากประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุเป็นอย่างดี เห็นได้จากการจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่   
ปี พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (คิดเป็น
ร้อยละ 98.50) สามารถยกระดับคุณภาพผู้สูงอายุให้อยู่ดีกินดี มีรายได้สร้างอาชีพ และมี
คุณค่าไม่เป็นภาระลูกหลาน ตลอดจนผู้สูงอายุในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกับ  
คนวัยเดียวกันและต่างวัย นอกจากนี้ยังส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและจิตใจที่แข็งแรง 
ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บลดการไปรักษาสุขภาพที่สถานพยาบาลอีกด้วย 

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกประการ คือ ในปีงบประมาณ 2565 ได้รับ  
งบประมาณในการก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ในบริเวณ
เทศบาล) เป็นเงินจำนวน 1 ล้านบาท และในอนาคตอันใกล้เทศบาลมีแผนจะดำเนินการขอ
ความร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียน  
การสอนเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุต่อไป 

โครงการกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร

ด้วยโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร สังกัดเทศบาลตำบลตำนาน ตั้งอยู่
ใจกลางชุมชน ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำไร่ ทำนา   
ทำสวน ปลูกผัก) ประกอบกับเทศบาลเล็งเห็นปัญหาของเยาวชนไทยในปัจจุบันเริ่มไม่สนใจ
อาชีพเกษตรกรรม มีทัศนคติต่ออาชีพเกษตรกรรมว่าทำงานหนัก รายได้น้อย ไม่คุ้มค่าต่อ
การลงทุนลงแรง ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดกับเยาวชนของเทศบาล จึงได้มี  
การจัดประชุมวางแผนกับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
ในการ จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น ในปี พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริม
สร้างและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะของการเป็นเกษตรกรที่ดี ดำเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 ได้จัดตั้งกลุ่ม “ยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านทุ่ง
ลาน” ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดปี พ.ศ. 2564 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น   
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร ซึ่งได้รับการสนับสนุนและ  
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิ สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง สำนักงานเกษตร  
อำเภอเมืองพัทลุง เทศบาลตำบลตำนาน ชุมชน ผู้ปกครอง ฯลฯ 

กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร ทำหน้าที่พัฒนาและ  
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม และแนวทางการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมตาม  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร 
ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้ 
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สร้างผู้นำในการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่ม			     
 ๏ การลงมือปฏิบัติจริง (บทบาทหัวหน้ากลุ่ม คณะกรรมการ สมาชิก)  
 ๏ ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ (แลกเปลี่ยนกับบุคคลตัวอย่างด้านเกษตร 

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ศึกษาดูงานเชิงเกษตรด้านต่าง ๆ)  
 ๏ ฝึกความรับผิดชอบงานของตนเองและต่อส่วนรวม (มีการจัดประชุมวางแผน

ประจำทุกเดือน)  
 ๏ ฝึกการลองผิดลองถูก (ส่งประกวดโครงการที่ดำเนินงาน)  

ข้อตกลงและระเบียบของกลุ่ม	
 ๏ สมาชิกกลุ่มต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง และร่วมเลือกตั้ง  

คณะกรรมการตามมติ  
 ๏ สมาชิกร่วมกันวางแผนปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาเพื่อให้กิจกรรมนั้น ๆ สำเร็จ 
 ๏ สมาชิกทุกคนจะมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน สามารถแลกเปลี่ยนความเห็น

กันได้ทุกเมื่อ 
 ๏ สมาชิกสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของเพื่อนสมาชิกและการดำเนินงาน

ของกลุ่มได้เสมอ 
 ๏ สมาชิกทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎกติกา ข้อบังคับของกลุ่มอย่างเคร่งครัด 

กิจกรรมการเรียนรู้ประจำฐานทั้ง	9	ฐาน	
 ๏ ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การปลูกผักสวนครัว 
 ๏ ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การเพาะเห็ดนางฟ้า 
 ๏ ฐานการเรียนรู้ที่ 3 การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
 ๏ ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การเลี้ยงไข่ไก่ 
 ๏ ฐานการเรียนรู้ที่ 5 การเลี้ยงหมูหลุม 
 ๏ ฐานการเรียนรู้ที่ 6 การเลี้ยงปลา 
 ๏ ฐานการเรียนรู้ที่ 7 การแปรรูปผลผลิต 
 ๏ ฐานการเรียนรู้ที่ 8 การคัดแยกขยะ 
 ๏ ฐานการเรียนรู้ที่ 9 การทำปุ๋ยหมัก 

นวัตกรรมการเข้าถึงสื่อมีเดีย	
จัดทำ QR Code เพื่อสแกนศึกษาเรื่องต่าง ๆ ตามหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ 

 ๏ การทำปุ๋ยหมัก การขยายพันธุ์ต้นบอนสี 
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 ๏ ปุ๋ยหมักฮอร์โมนนมสด 
 ๏ การทำอาหารเลี้ยงไก่ เป็ด หมู เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารสำเร็จรูป  

เมือ่สแกน QR Code จะเปน็วดิโีอทีส่าธติวธิตีา่ง ๆ โดยกลุม่ยวุเกษตรเปน็ผูด้ำเนนิการ 
ซึ่งเผยแพร่อยู่บนเฟซบุ๊ก (Facebook) ชื่อว่า ยุวเกษตรร.ร.บ้านทุ่งลาน ต.ตำนาน อ.เมือง 
จ.พัทลุง 

กระบวนการในข้างต้น เป็นการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพของตน 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้อื่น การรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบของตน รวมถึงการหา  
รายได้และการเก็บออมเงิน เนื่องจากรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมประจำฐานทั้ง 9 ฐาน สมาชิก
กลุ่มทุกคนจะได้รับเงินปันผลเข้าบัญชีของสมาชิกรายบุคคลตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ จากการ
เก็บข้อมูลสมาชิกบางรายมีเงินเก็บตั้งแต่หลักสิบ หลักร้อย และสมาชิกกลุ่มตั้งแต่สองปีขึ้นไป
บางรายมีเงินสะสมในบัญชีถึงหลักพัน รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ได้มีการจัดทำรายงานรายรับ-
รายจ่าย ให้สมาชิกกลุ่มรับทราบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อแสดงความโปร่งใสในการทำงานของ
กลุ่มโดยให้ทุกคนได้ร่วมติดตามตรวจสอบ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานผ่าน  
ช่องทางสื่อออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก (Facebook) ไลน์กลุ่ม (Line) เอกสารประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลตำนาน 
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โครงการดังกล่าวยังมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนมีคุณภาพตามเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDG) ในมิติที่ 2 ด้านการยุติความหิวโหย 
บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (โดย
เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีโภชนาการ และเพียงพอตลอดทั้งปี) และมิติที่ 4 ด้านการสร้าง
หลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำเป็น รวมถึงทักษะทาง
เทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดี และการเป็นผู้ประกอบการ) และเน้น
ดำเนินการบริการสาธารณะที่สอดคล้องในการสร้างคุณภาพ และส่งเสริมประชาธิปไตยการมี
ส่วนร่วมของเยาวชนกับชุมชน เสริมสร้างให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบต่อ  
ส่วนรวม ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณและสนับสนุนกลุ่มเยาวชนจากทุกภาคส่วน   
(ท้องถิ่น ท้องที่ เทศบาล สถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน ฯลฯ)  
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทำให้กลุ่มยุวเกษตรได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานรากแบบครบวงจร 
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีความมั่นคงชีวิต  
ในระยะยาว เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ดังเห็นได้จากรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   
กลุ่มยุวเกษตรกรระดับจังหวัด ปี 2564-2565, รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง สมาชิก  
กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด และระดับเขต ประจำปี 2564, รางวัลชนะเลิศประกวด
คลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อ 
“4-H Go For Green” ยุวเกษตรกรไทยรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมเงินรางวัลจำนวน 
3,000 บาท นับว่าเป็นโครงการที่มีความโดดเด่นเป็นเลิศและสามารถต่อยอดให้กับ  
กลุ่มยุวเกษตรในรุ่นต่อ ๆ ไปได้อย่างไม่รู้จบ 
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ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้ง			     
ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง  
จังหวัดกระบี่ 81180 
โทรศัพท์ 075-637-146  
โทรสาร 075-637-672   
ประชากร		
14,443 คน  
(ชาย 7,085 คน หญิง 7,358 คน)  
พื้นที่			 	
126 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 8 หมู่บ้าน) 
รายได้		   
78,677,530.11 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
134,413,342.43 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นายพันคำ กิตติธรกุล  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง  
นายพิเชษฐ บุตรแขก  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
อ่าวนาง 
นายวิเชษฐ์ ขวัญข้าว  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง 
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 8 คน 
หญิง จำนวน - คน 

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง คือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่บนตำบล  
อ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีพื้นที่
บริหารงาน 126 ตารางกิโลเมตร ประกอบ
ด้วยพื้นดิน 50 ตารางกิโลเมตร และพื้นน้ำ 
76 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 8 หมู่บ้าน 
สังคมในตำบลอ่าวนางประกอบด้วยสังคมเมือง 
สังคมกึ่งเมือง และสังคมชนบท มีประชากร
ทั้งสิ้น 14,443 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม 
ส่วนประชากรแฝงมีประมาณ 20,000 คน 

เศรษฐกิจสำคัญของตำบลอ่าวนาง  
มาจากธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวบริเวณ
เลียบหาดอ่าวนาง อ่าวไร่เล หาดนพรัตน์ธารา 
และเกาะพีพี รองลงมาคือ เกษตรกรรม  
ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว และสับปะรด 

อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
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ความท้าทายขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง คือความแตกต่างหลากหลายด้าน
เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของประชากร มีทั้ งประชากรที่ เป็นชาวพื้นถิ่นเดิม  
และประชากรนอกพื้นที่ที่ย้ายมาประกอบอาชีพด้านการพาณิชย์และท่องเที่ยว ความท้าทายนี้
ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางให้ความสำคัญต่อการนำหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารงาน เพื่อตอบสนอง  
ความต้องการของประชากรแต่ละกลุ่มได้อย่างครอบคลุม มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และ  
ไร้ข้อกังขา 

สำหรับเกียรติประวัติที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางเคยได้รับการคัดเลือก
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2556   
ได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปี พ.ศ. 2565 ร้อยละ 95.35 
อยู่ในระดับ AA และลำดับที่ 12 ของจังหวัดกระบี่ ได้รับคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment – LPA) ประจำปี   
พ.ศ. 2565 ร้อยละ 92.58 และได้รับรางวัลเกียรติยศอื่น ๆ เช่น รางวัลองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2546-2550, 2552, 2557-2558 และ 
2563 รางวัลพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ประจำป ีพ.ศ. 2555, 2562 และ 2564 และดา้นการเสรมิสรา้งสนัตสิขุและความสมานฉนัท ์
ประจำปี พ.ศ. 2557 ฯลฯ 

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง	ได้แก่	

โครงการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านช่องพลี

โครงการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านช่องพลีเป็นโครงการต่อเนื่องที่เคยส่งให้
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางได้รับรางวัลพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและส่งเสริม  
การมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยมีแนวคิดพื้นฐานคือ “การบริหาร
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม” และ “ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น” 

โรงเรียนบ้านช่องพลีได้รับการถ่ายโอนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กระบี่ ให้มาอยู่ใต้ร่มเงาขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางเมื่อปี พ.ศ. 2549 ขณะนั้น  
มีนักเรียน 111 คน จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 องค์การบริหาร
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ส่วนตำบลอ่าวนางกล่าวว่าตนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารจัดการโรงเรียนในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นอย่างดี จนโรงเรียนได้รับ
รางวัลที่แสดงความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ เช่น รางวัลโรงเรียนพระราชทาน รางวัลโรงเรียน  
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร รางวัลโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่าง ฯลฯ 

ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 จากการสำรวจปัญหาและความต้องการของผู้ปกครองโดย
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. 2561-2565 
พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการส่งบุตรหลานที่สำเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษาในตัวเมืองกระบี่ ขณะที่ โรงเรียนในตัวเมืองก็รับนักเรียนจำนวนจำกัด   
ทำให้นักเรียนหลายคนขาดโอกาสในการศึกษาต่อ จากปัญหาดังกล่าว นำมาสู่ข้อเสนอให้  
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางขยายระดับของโรงเรียนบ้านช่องพลีจากเดิมสิ้นสุดที่  
ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจัดการขยายระดับการศึกษาตามข้อเสนอดังกล่าว  
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยการรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
ในพื้นที่ตำบลอ่าวนางเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก 
รวมถึงจัดหลักสูตรให้ครอบคลุมความต้องการและความถนัดที่หลากหลายของนักเรียน และ
ตอบสนองตลาดแรงงานในพื้นที่ โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว เช่น รายวิชาภาษาอังกฤษ  
เพื่ออาชีพ รายวิชาอาหารไทย รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ฯลฯ ซึ่งการเรียนการสอน
บางวิชา โรงเรียนได้รับการอนุเคราะห์ผู้สอนจากบุคลากรในท้องถิ่น อาทิ พระภิกษุในศาสนา
พุทธสอนวิชาพุทธศาสนา ผู้นำศาสนาอิสลามสอนวิชาอิสลามศึกษา ผู้ปกครองของนักเรียน  
ที่เป็นชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ ผู้สูงอายุและ ‘ปราชญ์ชาวบ้าน’ สอนความรู้ท้องถิ่น 
เป็นต้น 

สำหรับการบริหารจัดการโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน โครงการ และกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางยืนยันว่า จะต้องผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนทุกกระบวนการ 

ผลของโครงการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางกล่าวไว้ในเอกสารประกอบ  
การพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำว่า ทำให้นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาภายในท้องถิ่น
ของตนเองเพิ่มขึ้น และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรหลานไปเรียนในตัวเมือง  

โครงการนี้ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางได้รับรางวัลองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทโดดเด่น รางวัลเกียรติยศ
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อันดับที่ 1 ระดับประเทศ และที่สำคัญ คือทำให้ประชากรตำบลอ่าวนางเชื่อมั่นที่จะส่งบุตร
หลานเข้าศึกษาในโรงเรียนนี้ โดยสถิติในปี พ.ศ. 2565 โรงเรียนมีนักเรียนทั้งสิ้น 1,123 คน  

ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางมีแผนขยายระดับชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลายในปีการศึกษา พ.ศ. 2566 ตามความเห็นของที่ประชุมผู้ปกครองเมื่อปี   
พ.ศ. 2564 เนื่องจากเกิดปัญหานักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
หลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะไม่พร้อมไปศึกษาต่อต่างพื้นที่ เช่นเดียวกันกับเมื่อคราว
ขอให้ขยายชั้นเรียนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบหลักสูตร  
ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจะเป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับ  
การพัฒนานักเรียนสู่การประกอบอาชีพในท้องถิ่นหลังสำเร็จการศึกษา 

โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นอ่าวนางเมืองสวยน้ำใส

โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น อ่าวนาง เมืองสวย น้ำใส เป็นโครงการภายใต้
นโยบาย “กระบี่เมืองสะอาด” ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ดำเนินการต่อเนื่อง  
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และเป็นหนึ่งในโครงการที่ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง  
ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ประจำปี พ.ศ. 2562  

ที่มาของโครงการนี้เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะ และน้ำเสียในตำบลอ่าวนาง   
โดยส่วนหนึ่งเกิดจากการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและลักษณะการจัดการขยะที่ไม่เป็นระบบ
ของคนในชุมชน ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาวะของชาวตำบลอ่าวนาง รวมถึงภูมิทัศน์และ
ภาพลักษณ์ของตำบล 
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ปัญหาดังกล่าวทำให้ประชาชนบางพื้นที่รวมตัวกันเป็นอาสาสมัครจัดการด้าน  
ความสะอาด ขณะที่ผู้นำชุมชนได้นำประเด็นปัญหานี้ร้องเรียนต่อองค์การบริหารส่วนตำบล
อ่าวนางผ่านเวทีประชาคม องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจึงนำข้อร้องเรียนมาริเริ่มเป็น
โครงการนี้ พร้อมกับจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) วาระจังหวัด “กระบี่ เมืองสวย น้ำใส” 
กับชุมชน 

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้มี 3 ประการ ประการแรก เพื่อจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครจาก
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน มาทำหน้าที่จัดการความสะอาดและอนุรักษ์  
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลอ่าวนาง ทั้งในเขตที่พักอาศัย สถานประกอบการ และพื้นที่
สาธารณะ ประการที่สอง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะแก่อาสาสมัคร และประการ  
ที่สาม เพื่อบริหารจัดการขยะในพื้นที่ผ่านการจัดทำฐานข้อมูลปริมาณขยะรายเดือน 

โครงการนี้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 มีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และ
นายอำเภอเมืองกระบี่เข้าร่วม เนื่องจากเป็นโครงการที่มีผลกระทบระดับจังหวัด กิจกรรมของ
โครงการในขณะนั้นคือการประชาสัมพันธ์โครงการ การรณรงค์ด้านการจัดการขยะ   
การทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวรายเดือน และการออกข้อกำหนดการทิ้งขยะประจำวัน
ระดับหมู่บ้าน 

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โครงการได้จัดทำ MOU “การทำความสะอาดและการรักษา
สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว” กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ตำบล
อ่าวนาง เพื่อความชัดเจนในการรักษาความสะอาดที่พักอาศัย ชุมชน สถานที่ทำงาน   
และแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการลดปริมาณขยะ การจัดการน้ำเสียและไขมันจาก  
สถานประกอบการ โดยจัดให้มีการตรวจสอบสถานประกอบการในเรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอ 

ปี พ.ศ. 2562-2563 โครงการได้จัดการแก้ปัญหาน้ำเสียและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
คลองจาก ซึ่งเป็นคลองส่งรองรับน้ำทิ้งจากที่พักอาศัยและสถานประกอบการบริเวณหมู่ 2 
ของตำบลอ่าวนางลงสู่ทะเล ที่ขณะนั้นมีสภาพตื้นเขิน เต็มไปด้วยน้ำทิ้งและโคลนตม  
ที่หมักหมมเป็นเวลานาน เมื่อฝนตก น้ำที่ระบายลงสู่ทะเลจึงมีสีดำคล้ายน้ำเสีย กลายเป็น
ประเด็นที่กระทบต่อภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวของตำบล โดยปัจจุบัน จากการได้ลงพื้นที่
พิจารณารางวัลของคณะกรรมการ พบว่าน้ำและลำคลองของคลองจากสะอาด สวยงาม   
ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำ และไม่สร้างปัญหาต่อหาดทรายบริเวณที่น้ำถูกระบายลงสู่
ทะเล 
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กิจกรรมเด่นอื่น ๆ ของโครงการนี้ ได้แก่ การจัดตั้ง “กลุ่มคัดแยกขยะ” โดยการนำ
ประชากรกลุ่มเปราะบางที่เข้ามาเก็บขยะตามสถานประกอบการต่าง ๆ ในตำบลอ่าวนาง  
ไปขาย และมักถูกตราหน้าว่าเป็นประชากรผิดกฎหมาย มาขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลอ่าวนางเพื่อทำหน้าที่ 2 ประการ ประการแรก คือ ช่วยคัดแยกขยะให้ตำบล  
อ่าวนางตามพื้นที่ที่กำหนด โดยสมาชิกในกลุ่มสามารถนำขยะที่คัดแยกได้ไปขายเพื่อเป็น  
รายได้ของตนเอง และประการที่สอง คือ ช่วยแจ้งเหตุผิดปกติ เหตุด่วนเหตุร้าย และ  
การกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงเวลาปฏิบัติ งานตอนกลางคืนให้  
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางทราบ ซึ่งต่อมาสถานีตำรวจภูธรอ่าวนางได้ขอเข้าร่วม
กิจกรรมนี้ในฐานะผู้รับแจ้งเหตุผิดกฎหมายด้วย ปัจจุบันกลุ่มนี้มีสมาชิกทั้งสิ้น 56 คน 

นอกจากนี้ โครงการยังจัดระบบจัดการขยะอันตรายให้ประชาชน สถานศึกษา และ
สถานประกอบการใช้เป็นแม่แบบในการคัดแยกขยะอันตราย เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล
อ่าวนางรวบรวมและส่งไปจัดการตามหลักสุขาภิบาล 

ผลที่เกิดจากโครงการนี้คือปริมาณขยะในพื้นที่ตำบลอ่าวนางลดลง ชุมชนและแหล่ง
ท่องเที่ยวสะอาดมากขึ้น การทิ้งขยะประจำวันเป็นระบบและเป็นเวลา และมีระบบการจัดการ
ขยะอันตรายที่ชัดเจน นอกจากนี้ โครงการยังเปิดโอกาสให้องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง  
ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ โดยหนึ่ง
ในตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม คือการที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางได้รับที่ดินและภาชนะ
รองรับขยะขนาดใหญ่จากบริษัทอ่าวนางแลนด์มาร์ค ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนในพื้นที่ ให้เป็นพื้นที่
สำหรับพักขยะและจุดคัดแยกขยะของกลุ่มคัดแยกขยะด้วย 
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมตำบลอ่าวนาง

โครงการส่ง เสริมสนับสนุนด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมตำบลอ่าวนาง   
เป็นโครงการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม และการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น 

ที่มาของโครงการแบ่งออกได้เป็น 2 ประเด็น ประเด็นแรก มาจากการเข้ามาของ
วัฒนธรรมต่างถิ่น โดยเฉพาะวัฒนธรรมตะวันตกที่มาพร้อมกับการไหลบ่าของนักท่องเที่ยว   
ที่ชุมชนชาวมุสลิมซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลอ่าวนางมองว่าเป็นสิ่งคุกคาม
วฒันธรรมและวถิชีมุชนมสุลมิดัง้เดมิของตน และประเดน็ทีส่อง มาจากการจดักจิกรรมภายใน 
ตำบลบางกิจกรรมที่มีประเด็นถกเถียงไม่ลงรอยกันในเชิงความเชื่อระหว่างศาสนาอิสลาม  
กับศาสนาอื่น ๆ อาทิ ปัญหาจากการตั้งชื่อโครงการ “พิธีผูกผ้าเรือหัวโทง ขอพรพระนาง   
และปีนผาจดทะเบียนสมรส” ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ที่ทำให้เกิดการต่อต้านว่า
ไม่สมควรนำพิธีผูกผ้าเรือหัวโทงของชาวมุสลิมไปรวมกับการพิธีขอพรพระนาง เนื่องจาก  
ชาวมุสลิมไม่มีความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพระนางซึ่งเป็นความเชื่อพื้นถิ่นแต่อย่างใด หรือ  
การตั้งคำถามว่านักเรียนมุสลิมจำเป็นต้องเรียนการจัดทำกระทงสำหรับเทศกาลลอยกระทง  
ที่ผูกติดกับความเชื่ออื่นนอกศาสนาอิสลามหรือไม่ เป็นต้น โครงการนี้จึงได้รับการริเริ่มขึ้น
เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตของชุมชนชาวมุสลิม และลดความขัดแย้งทางศาสนาในพื้นที่ตำบลอ่าวนาง 
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การดำเนินโครงการนี้ เริ่มต้นด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านศาสนา
อิสลามประจำตำบลอ่าวนาง ในปี พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยผู้แทนจากทุกมัสยิดในตำบล  
อ่าวนาง ครูสอนศาสนาจากทุกศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ผู้แทน
จากโรงเรียนสอนศาสนาเอกชนในตำบล ฝ่ายปกครองทุกหมู่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลอ่าวนางทุกหมู่บ้าน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางได้ทำ MOU กับ
คณะกรรมการ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูแลการจัดกิจกรรมทางศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงลดความขัดแย้งเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของ
เยาวชนและประชาชนชาวมุสลิมในตำบลอ่าวนาง 

หลังแต่งตั้ งคณะกรรมการ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางได้จัดประชุม  
คณะกรรมการเพื่อกำหนดแผนงานประจำปี นำปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และความต้องการ
ของประชาชนจากเวทีประชาคม มาวิเคราะห์หาวิธีแก้ปัญหา และดำเนินกิจกรรมที่ตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ 

กิจกรรมสำคัญของโครงการ คือ การให้ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตนตาม  
กรอบคุณธรรมและจริยธรรมของศาสนาอิสลามแก่เยาวชนและประชาชนทุกหมู่บ้าน โดยให้
ความสำคัญกับ “การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้การปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามหลักศาสนา
อิสลาม” และต่อยอดด้วยการส่งต่อความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ และองค์กร  
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ที่ขอศึกษาดูงานโครงการ การส่งเสริมการเรียนการสอนและการแข่งขันวิชาการศาสนา  
อิสลามแก่นักเรียนมุสลิมในพื้นที่ และการจัดกิจกรรมที่โครงการมองว่าเป็นการรักษา
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่น ๆ โดยไม่จำกัดเฉพาะศาสนาอิสลามเท่านั้น โดยกิจกรรม
ทั้งหมดจะต้องผ่านการจัดการความขัดแย้งเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมเรียบร้อยแล้ว   
อย่างการแยกจัดพิธีบวงสรวงสักการะพระนางกับการผูกเรือหัวโทงออกจากกันอย่างชัดเจน 
หรือการให้นักเรียนมุสลิมสามารถเรียนจัดทำกระทงเพื่อประกวดได้โดยไม่ต้องเข้าร่วมพิธี  
ลอยกระทง เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดพื้นที่สำหรับประกอบกิจกรรมบางประการที่ถูกกำกับโดย  
กรอบคิดของศาสนาอิสลาม อย่างการจัดหอประชุมโรงเรียนอนุบาลอ่าวนางให้เป็นพื้นที่  
ออกกำลังกายสำหรับสตรีมุสลิม เนื่องจากเป็นพื้นที่มิดชิด บุคคลภายนอกไม่สามารถมองเห็น
ผู้มาออกกำลังกายได้ 

รายงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางกล่าวว่า โครงการนี้สามารถลดปัญหา
ความไม่เข้าใจและหาข้อยุติให้แก่ความคิดเห็นเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม  
ที่แตกต่างกันในหมู่ประชาชนตำบลอ่าวนาง รวมถึงเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมกิจกรรม
เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะการแข่งขันวิชาการ ให้แก่ครูและนักเรียนมุสลิมในพื้นที่ได้ 

ปัจจุบัน โครงการนี้ได้รับการบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร  
ส่วนตำบลอ่าวนาง ปี พ.ศ. 2566-2570 
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ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์


เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลท่าสาป
อำเภอเมืองจังหวัดยะลา
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ข้อมูลพื้นฐาน

สถานที่ตั้ง			     
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 
โทรศัพท์  043-811-671-3  
โทรสาร 043-811-233   
ประชากร		
32,363 คน 
(ชาย 15,439 คน หญิง 16,924 คน)   
พื้นที่			 	
16.96 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 38 ชุมชน) 
รายได้		   
166,720,077.67 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
229,961,467.29 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม 
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  
นายโฆษิต ธีรกุล 
ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
นายอภิวัฒน์ ปะกิทัง  
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 17 คน 
หญิง จำนวน 1 คน 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	มีการบริหารงาน
โดยใช้ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานพัฒนา 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “กาฬสินธุ์ เป็นเมืองน่าอยู่		
คู่ธรรมาภิบาล” การสร้างเมืองให้น่าอยู่โดยใช้
หลั กธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ซึ่ งมี  
เป้าหมายในการสร้างความสันติสุขและความ
สมานฉันท์ให้กับประชาชนในพื้นที่ เห็นได้จาก
การนำเอาหลักธรรมาภิบาลมาปรับ ใช้กับ  
การทำงานของเทศบาล ดังนี้ 

ด้านความโปร่งใส ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูล  
ข่าวสารของเทศบาล เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารและเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ มี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดหาพัสดุและ
บริการ และมีอาสาสมัครชุมชนร่วมตรวจสอบ
การบริหารงาน  (อสต.) มีการจัดอบรมชี้แจง
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การทำหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละปีด้วย นอกจากนี้ยังใช้แผนป้องกัน  
การทุจริตขององค์กรเป็นตัวขับเคลื่อน การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน  
หน่วยงานโดยสร้างเสริมจิตสำนึกของบุคลากรให้มีหิริโอตัปปะ ใช้คุณธรรมนำการปฏิบัติงาน  
มีภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต เปิดตู้ ปณ 100 รับแจ้งเบาะแส  
การทุจริต โดยในปี 2564 มีเงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 5.12 (12,628,800 บาท 
เหลือ 646,701 บาท) เป็นหน่วยงานที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการโกง ไม่ซื้อของแพงเกินจริง ไม่ซื้อ  
ใบเสร็จรับเงิน และเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบการป้องกันการทุจริตจาก 
สำนักงาน ป.ป.ช. ที่มีผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ระดับ AA ที่ร้อยละ 95.59 

ดา้นการมสีว่นรว่มของประชาชน เทศบาลใชก้ระบวนการภาคเีครอืขา่ยในการขบัเคลือ่น 
การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน โดยให้ความสำคัญกับสถาบัน
ครอบครัว มีโรงเรียนครอบครัวและศูนย์พัฒนาครอบครัว 18 ศูนย์ เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัว
อบอุ่น ลดความรุนแรงในเด็กและสตรี สร้างบ้านมั่นคงเพื่อคนไร้บ้าน ลดความเหลื่อมล้ำ  
ในสังคมด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มีครอบครัวอุปถัมภ์ในชุมชนโพธิ์ไทร 
หมู่บ้านจารุพัฒนา จนนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเอื้ออาทร    

ด้านการลดขั้นตอนและการอำนวยความสะดวก เทศบาลได้จัดทำคู่มือบริการ
ประชาชน มีแผนผังขั้นตอนการบริการต่าง ๆ ใช้เทคโนโลยีในการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน
ไลน์ เฟซบุ๊ก บริการสายด่วน 1132 ส่งต่อด้วยรักพิทักษ์ชีวิต ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบริการ  
ที่ ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล ประเภทดีเลิศ ในปี 2563 ชำระภาษีผ่านบัญชีธนาคาร   
มีนวัตกรรมการบริการงานทะเบียนและบัตรเชิงรุก จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศสำนักงาน
ทะเบียนดีเด่น มีการออกแบบอาคารด้วยอารยสถาปัตย์ที่มีทางลาดสำหรับคนพิการ ห้องน้ำ
ห้องส้วมสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ และมอบอำนาจการตัดสินใจให้กับรองนายกเทศมนตรี
และปลัดเทศบาลเพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน 

ด้านการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยก่อนเริ่มทำงาน  
ในแต่ละปีจะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์  
การพัฒนาทุกปี มีแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้พร้อมถ่ายทอดเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้โดยในปี 2564 มีหน่วยงาน/องค์กรมาศึกษาดูงานกว่า 6 หน่วยงาน และเป็น
องค์กรคุณธรรม 

ด้านประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์การให้บริการ สามารถลดปริมาณขยะที่ต้องนำไป
กำจัดได้ 34.57 ตันต่อวัน ซึ่งทำให้ประหยัดงบประมาณที่ต้องใช้ในการกำจัดขยะได้ถึง 
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4,900,000 บาทต่อปี และยืดอายุการใช้งานบ่อขยะได้อีกไม่น้อยกว่า 10 ปี สามารถลด  
การใช้ไฟฟ้าสาธารณะได้ตามสิทธิ์ โดยตั้งแต่ ปี 2560 ไม่มีภาระต้องจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า
สาธารณะเลย สามารถจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ได้เกินกว่าร้อยละ 80 ของเรื่องที่มี  
การร้องเรียนร้องทุกข์ มีการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ตามเกณฑ์ โดยมีอัตรา  
ผู้ป่วยลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 10 ราย 
คิดเป็น 29.55 ต่อแสนประชากร)   

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ	ด้านการเสริมสร้าง
ความสันติสุขและความสมานฉันท ์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	ได้แก่		

โครงการพัฒนาพื้นที่ป้องกันอุทกภัยหนองเบ็ญหนองอีคูณ
เพื่อลดความขัดแย้ง

เนื่องจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน สาเหตุเกิดจาก
สภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มริมฝั่งลำน้ำปาวและทางทิศเหนือเทศบาลมีอ่างเก็บน้ำ  
ห้วยสีทน ซึ่งเป็นอ่างกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร เมื่อฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำล้น  
ออกจากอ่างไหลเข้าแก่งดอนกลาง ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเมื่อล้นออกจาก
แก่งดอนกลางทำให้เกิดน้ำท่วมชุมชนที่ติดลำน้ำปาวและพื้นที่โดยรอบกว่า 10 ชุมชน   
สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน และยังสร้างความขัดแย้งในระดับตำบลและ
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ชุมชนเมือง ระหว่างชาวบ้านที่อยู่ใต้อ่างเก็บน้ำกับชุมชนเมืองที่อยู่ท้ายน้ำ เกิดการแย่งชิง  
เปิด – ปิดประตูน้ำเข้าแก่งดอนกลาง ก่อนไหลออกตามลำห้วยสีทนลงลำน้ำปาวซึ่งอยู่ในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แต่หากน้ำมีปริมาณมากน้ำจะไหลท่วมคลองลำห้วยสีทนออกท่วม
ชุมชนตามแนวลำห้วยสีทนในเขตเทศบาล ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้มีบ้านเรือน
ติดในพื้นที่น้ำหลาก ชุมชนในเขตเทศบาลต้องการให้ปิดประตูน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำเข้า  
แก่งดอนกลาง ทำให้พื้นที่ด้านบนแก่งดอนกลางเกิดน้ำรอการระบายจำนวนมากไร่นาเสียหาย 
ประชาชนชาวตำบลโพนทองผู้เดือดร้อนต้องการเปิดประตูน้ำ จึงพยายามเปิดประตูน้ำ 
ทำลายทรัพย์สินทางราชการ เกิดเป็นความขัดแย้งในพื้นที่ระหว่างชุมชนที่อยู่ในและนอกเขต
ประตูกั้นน้ำ 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงวางแผนแก้ไขปัญหาโดยจัดซื้อที่ดินไว้
เพื่อเตรียมการขุดลอกคลองเบี่ยงทางน้ำ และจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ป้องกันอุทกภัย  
หนองเบญ็ หนองอคีณู ซึง่เปน็พืน้ทีฝ่ัง่ตะวนัออกเฉยีงเหนอืของแกง่ดอนกลาง โดยไดด้ำเนนิการ 
ขุดคลองในที่ดินที่จัดซื้อเพื่อเชื่อมลำน้ำปาวกับหนองเบ็ญ หนองอีคูณ ให้น้ำไหลลงสู่ลำน้ำปาว
โดยตรง ไม่ผ่านตัวเมืองชั้นในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. การจัดซื้อที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน   
2 แปลง รวมเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา จำนวนเงิน 1,070,000 บาท 

2. ประสานงานขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

3. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการที่ร่วมกับ 3 หน่วยงาน ได้แก่   
  ๏ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ๏ เทศบาลตำบลโพนทอง  
  ๏ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

4. ดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ในบันทึกข้อตกลงโดยอาศัยองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เป็นผู้ดำเนินการขุดคลอง 

5. เสนอโครงการพัฒนาบรรจุเข้าแผนบริหารจัดการน้ำแห่งชาต ิ 
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ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพื่อลดความขัดแย้งของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยการใช้
เงินรางวัลธรรมาภิบาลจัดซื้อที่ดินเพื่อเป็นทางระบายน้ำ และสร้างความร่วมมือระหว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และเทศบาลตำบลโพนทอง ในการบริหารจัดการน้ำและ
บำรุงรักษา 

คูคลองหนองเบ็ญ หนองอีคูณ ขุดคลองให้เป็นทางระบายลงสู่ลำน้ำปาวโดยตรง   
จึงทำให้ลดระยะเวลาน้ำท่วมขังลดลง โดยเมื่อปี 2562 ปลายเดือนสิงหาคม เกิดฝนตก  
ตดิตอ่กนั 3 วนัในอำเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ซึง่เกดิจากอทิธพิลพายโุซนรอ้นโพดลู ทำใหอ้า่งเกบ็นำ้ 
หว้ยสทีนระบายนำ้มาทีแ่กง่ดอนกลาง 23 ลา้น ลบ.ม. ปรมิาณนำ้มากกวา่ป ี2560 นบัเทา่ตวั 
แต่ปริมาณน้ำลดลงจนอยู่ในสภาพปกติภายใน 2 วัน ซึ่งในปี 2560 ต้องใช้เวลาถึง 10 วัน 
ความสำเร็จของโครงการเป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่ร่วมกัน  
ดำเนินงาน  

ผลการดำเนินงานทำให้ปริมาณน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันพื้นที่ทำการเกษตรได้รับ
ความเสียหายน้อยลง ฟื้นฟูเร็วและเพิ่มผลผลิตมากขึ้น ซึ่งโครงการนี้ยังดำเนินการอย่าง  
ต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ลดความขัดแย้งและสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืนให้แก่
คนเมืองกาฬสินธุ์และคนตำบลโพนทอง 

สุดท้ายแล้วโครงการพัฒนาพื้นที่ป้องกันอุทกภัยหนองเบ็ญ หนองอีคูณ เพื่อลด  
ความขัดแย้ง เกิดจากปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ประสบภัย ทางออกของปัญหาดังกล่าว คือ
ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ แสวงความร่วมมือของคนเมืองกาฬสินธุ์ สร้างนวัตกรรม
เพื่อลดความขัดแย้ง เกิดองค์ความรู้และความยั่งยืนตลอดไป 

โครงการกาฬสินธุ์ร่วมใจไทยพุทธ–มุสลิม

จากความเชื่อ หรือศาสนา ซึ่ งเป็นรากฐานทางความคิดและจิตวิญญาณของ
ปัจเจกบุคคลในสังคม หลายครั้งที่ความเชื่อในสิ่งศรัทธาที่แตกต่างกันของศาสนา นำไปสู่
ความขัดแย้งของคนในสังคมที่นับถือต่างกัน หากพิจารณาในมุมมองนี้ ศาสนาหรือความเชื่อ
ย่อมถือเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการสร้างสันติสุขในสังคม กิจกรรมทางศาสนา หรือพิธีกรรม
ของแต่ละศาสนาที่มีความแตกต่างกัน อาจจะถูกมองว่าเป็นการสร้างความขัดแย้งระหว่าง
ศาสนิกชนได้ 
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อย่างไรก็ตาม หัวใจสำคัญของกิจกรรมทางศาสนานั้น มุ่งส่งเสริมให้คนเป็นคนดี  
ดุจเดียวกัน การเข้าใจจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของกิจกรรมทางศาสนา ว่าเป็นการส่งเสริมการ  
อยู่ร่วมกันของคนในสังคมจะช่วยให้เรามองพิธีกรรมของศาสนาอื่นด้วยสายตาที่เปลี่ยนไป   
ว่าแท้ที่จริงแล้วก็มีเป้าหมายไม่ได้แตกต่างจากศาสนาที่เรายึดถือเลย ซึ่งกิจกรรมของแต่ละ
ศาสนามีจุดประสงค์อย่างเดียวกันมีอยู่ไม่น้อย ตัวอย่างเช่น การทำทาน การแบ่งปันให้ผู้อี่น 
หรือ “จาคะ” ที่เป็นหลักปฏิบัติทั่วไปในศาสนาพุทธ มีความคล้ายกันกับหลักปฏิบัติของ
ศาสนาอิสลามที่เรียกว่า  “ซะกาต” คือนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือจุนเจือเพื่อนมนุษย์  
ในสังคมแล้วยังช่วยลดความตระหนี่ ความโลภในใจของผู้บริจาคได้อีกด้วย 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีประชาชนในเขตเทศบาล 32,363 คน มีจำนวนประชากรชาว
ไทยมุสลิมในเขตเทศบาล เพียงร้อยละ 0.30 ขณะที่จำนวนประชากรชาวไทยพุทธ คิดเป็น
ร้อยละ 99.38 ของประชากรในเขตเทศบาล ซึ่งนับได้ว่ามีความแตกต่างทางขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสันติสุข และมองเห็น
ถึงปัญหาข้อขัดแย้งทางความเชื่อที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จึงนำไปสู่การดำเนินโครงการกาฬสินธุ์
ร่วมใจไทยพุทธ-มุสลิม โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ได้แก่ 
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1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างพี่น้องชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม และสร้าง
ความสมานฉันท์ปรองดอง 

2. เพื่อเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สร้างความรักความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทยพุทธ-
มุสลิม 

3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ 

การดำเนินกิจกรรมโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และมี  
ผลการดำเนินงานเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ผ่านขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

 ๏ ประสานงานกับโต๊ะอิหม่าม และตัวแทนพี่น้องชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้ 

 - ส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับพี่น้องชาวไทยพุทธ มุสลิม โดยการตรวจสุขภาพและ
แนะนำความรู้ด้านสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   

 - จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมประเพณีวัฒนธรรมของพี่น้อง
ชาวไทยพุทธ-มุสลิม 

 - จัดกิจกรรมร่วมกันพัฒนาพื้นที่  โดยการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในมัสยิดและกิจกรรมทาสีกำแพงรอบมัสยิดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์   

โดยประชาชนในพื้นที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะนี้มาก่อน และได้รับ  
ความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี โดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยพุทธและชาวไทย
มุสลิมในพื้นที่ ซึ่งชาวไทยพุทธเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 159 คน ชาวไทยมุสลิมเข้าร่วม
กิจกรรม 40 คน ทำให้เกิดการเรียนรู้และรับรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมซึ่งกัน
และกัน และชาวไทยมุสลิมได้รับความเอาใจใส่ดูแลด้านสุขภาพความเป็นอยู่จากเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ และพี่น้องชาวไทยพุทธที่เป็นตัวแทนชุมชนทั้ง 38 ชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่
ได้กำหนด ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างชุมชนบริเวณรอบมัสยิดกลางกาฬสินธุ์ เพราะเข้าใจถึง
การทำพิธีกรรมของชาวไทยมุสลิม และมีการทำกิจกรรมร่วมกันของชาวไทยพุทธ-มุสลิม  
ในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบมัสยิดกลางกาฬสินธุ์ ทำให้เกิดการเรียนรู้ พูดคุย   
เกิดความรัก ความสามัคคี ปรองดองกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  



รางวัลพระปกเกล้า’65

�5

ความสำเร็จของการดำเนินงาน	

จากการดำเนินโครงการกิจกรรมในครั้งนี้ ส่งผลให้ประชาชนใกล้เคียงกับมัสยิดกลาง
กาฬสินธุ์ มีความเข้าใจถึงประเพณี วัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมมากยิ่งขึ้น เกิดเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการพัฒนาของคนไทยพุทธ – คนไทยมุสลิมก่อให้เกิดความรัก   
ความสามัคคีของคนในชุมชน ไม่มีข้อข้อแย้งในการทำพิธีกรรมตามความเชื่อของแต่ละศาสนา  
ส่งผลให้เกิดความสมานฉันท์ปรองดองสันติสุขของพี่น้องในชุมชน นอกจากนี้ เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนา
และเทศบัญญัต ิเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมโครงการมีความต่อเนื่อง และจะขยายความร่วมมือ 
ไปยังศาสนาอื่นๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   
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ข้อมูลพื้นฐาน

สถานที่ตั้ง			     
ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา  
จังหวัดยะลา 95000 
โทรศัพท์ 073-362-845  
โทรสาร 073-362-485   
ประชากร		
8,203 คน   
(ชาย 4,086 คน หญิง 4,117 คน)   
พื้นที่			 	
16.11 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 6 หมู่บ้าน) 
รายได้		   
22,312,032.56 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
28,795,489.35 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นายมะสะดี หะยีปิ   
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป 
นายนัสรี มะเด็ง    
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าสาป 
นายชานนท์ สาและ   
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาป  
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 12 คน 
หญิง จำนวน 0 คน 

เทศบาลตำบลท่าสาป
อำเภอเมืองจังหวัดยะลา


เทศบาลตำบลท่าสาป มีแนวทาง  
การบริหารงานด้วยวิสัยทัศน์ “การศึกษา		
ก้าวไกล	ประชาชนมีรายได้	ใส่ใจวัฒนธรรม
ท้องถิ่น	รักษ์สิ่งแวดล้อม” ท่าสาปเป็นพื้นที่
พ หุ วั ฒน ธ ร รมที่ มี พี่ น้ อ ง ไ ท ยพุ ท ธ แ ล ะ  
ไทยมุสลิมอาศัยอยู่ ร่ วมกันมีศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันในการใช้ชีวิต
ประจำวัน ดังนั้น เทศบาลจึงได้มีการดำเนิน
นโยบายที่มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะ
แตกต่างกันด้วยเพศ อายุ ศาสนา หรือเป็น  
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส อยู่ร่วมกันบนความ  
แตกต่างที่หลากหลาย แต่ดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์
ของตน เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี 
และความสมานฉันท์ ลดความขัดแย้งในพื้นที่ 
ซึ่ งจะนำไปสู่การเสริมสร้างความสามัคคี   
ก่อให้เกิดสันติสุขได้อย่างยั่งยืนถาวร ทั้งนี้ 
เพื่อนำพาเทศบาลตำบลท่าสาปไปสู่การพัฒนา
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อย่างยั่งยืนภายใต้นโยบาย “สร้างสังคมดี มีคุณภาพ อย่างยั่งยืน” ภายใต้แนวคิด THASAP 
Life (วิถีท่าสาป) ตำบลก้าวหน้า ด้วยนโยบายการบริหารงาน 5 ด้าน คือ  

1. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ 
2. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
3. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
5. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 

สำหรับการดำเนินงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสังคม
สันติสุขและความสมานฉันท์	ของเทศบาลตำบลท่าสาป	ได้แก่	

โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพเดิน-วิ่งรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกาย
ในประชาชน@ท่าแพ-ท่าสาปครั้งที่2

นบัตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2547 ทีเ่กดิเหตสุถานการณค์วามไมส่งบในพืน้ที ่3 จงัหวดัชายแดนใต ้
ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โดยในส่วน
ของพื้นที่หมู่ที่ 1 เป็นชุมชนไทยพุทธ 100% ได้รวมกันทำแผงปิดทางเข้าออกหมู่บ้าน   
โดยไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าออกพื้นที่ มีแผงประตูเหล็กกั้นทางเข้าออก โดยจะเปิด
เวลา 06.00 น. และจะปิดในเวลา 19.00 น. ทำให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ปิด ด้วยสภาพ
ปัญหาดังกล่าว คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องประชาชน  
ในเทศบาลตำบลท่าสาป รวมถึงภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในจังหวัดยะลา จึงมีแนวคิด  
ในการเปิดพื้นที่สร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคี โดยการใช้กิจกรรมการเดิน-วิ่ง 
ยามเย็นเป็นการสร้างกระแสและกระตุ้นให้เกิดการรวมตัว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น  
ไม่ให้เกิดความหวาดระแวงต่อกัน เป็นการส่งเสริมสุขภาวะทางสังคม สุขภาพกายและใจ  
ของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงและลดความตึงเครียดจากสถานการณ์ดังกล่าว 

การดำเนนิงานโครงการมกีารลงพืน้ทีจ่ดัประชมุประชาคมเพือ่รบัฟงัสภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้ 
และชี้ให้เห็นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรม อันจะก่อให้เกิดการสร้างความเชื่อมั่น 
และลดช่องว่างของความหวาดระแวงทางสังคม เพิ่มพื้นที่ในการทำกิจกรรมร่วมกัน และเกิด
การตื่นตัวในการออกกำลังกายในรูปแบบการเดิน-วิ่ง จึงได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานและจัดประชุมวางแผนการจัดโครงการ ประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา, 
คณะกรรมการอำนวยการ, คณะกรรมการลงทะเบียน, คณะกรรมการสถานที่ ,   
คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม และคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมี
วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 
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 ๏ เพื่อเปิดพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสาปผ่านการเดิน-วิ่ง โดยการรณรงค์สร้างกระแส  
การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ สร้างความสามัคคีในชุมชน ภายในเขตเทศบาล และ  
นอกเขตเทศบาล 

 ๏ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อต่าง ๆ ในรูปแบบการออกกำลัง
กาย และเพื่อสร้างความสนุกสนาน รอยยิ้มต่อกัน ความรัก ความสามัคคี   
ความปรองดอง สมานฉันท์ระหว่างพี่น้องไทยพุทธ มุสลิม และไทยพุทธเชื้อสายจีน 
ทำให้เป็นพื้นที่แห่งการเสริมสร้างสันติสุข และความสมานฉันท์อย่างยั่งยืน 

 ๏ เพื่อสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่มีความหลากหลายทาง
ศาสนามาร่วมกันจำหน่ายสินค้า 

ผลลัพธ์ของโครงการเห็นได้จากกิจกรรม ดังนี้ 

 ๏ กิจกรรมครั้งที่ 1 เดิน-วิ่ง ยามเย็น @ ตลาดท่าแพท่าสาป ประจำปี 2562 (ยอด  
ผู้สมัคร 800 คน) 

 ๏ กิจกรรมครั้งที่ 2 เดิน-วิ่ง ยามเย็น รณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายในประชาชน 
@ ท่าแพ-ท่าสาป ประจำปี 2563 (ยอดผู้สมัคร 1,000 คน) 

ในป ีพ.ศ. 2564 สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ - 19 ยงัไมด่ขีึน้ 
ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการต่อเนื่องตามที่ได้วางไว้ เทศบาลจึงจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง-ปั่น 
โดยมีกลุ่มผู้รักสุขภาพทั้งในและนอกพื้นที่ และชมรมปั่นจักรยานกลุ่มเล็ก ๆ ร่วมกันทำ
กิจกรรมขึ้นในช่วงวันหยุดของทุก ๆ วันเสาร์ โดยได้นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพ เดิน-วิ่ง ยามเย็นฯ มอบให้แก่ผู้พิการติดเตียงในตำบลท่าสาป 
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว และช่วยบรรเทาความเดือดร้อน 

ในช่วงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2565 นี้ เทศบาลตำบลท่าสาป เครือข่าย ประชาชน  
ในตำบลท่าสาป และพื้นที่ใกล้เคียง มีความต้องการร่วมกันให้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งในช่วงเย็น
ต่อเนื่องถึงกลางคืนอีกครั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง   
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดการเกิดโรคติดต่อต่าง ๆ เป็นการกระตุ้นตลาด และเศรษฐกิจ
ชุมชน อีกทั้งเพื่อให้เกิดความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่าง  
ยั่งยืนต่อไป 
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ผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ 

 ๏ พื้นที่หมู่ที่ 1 เป็นพื้นที่เปิด คนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 100%  

 ๏ เป็นชุมชนที่สามารถรวมคนทุกกลุ่มวัย ทั้งในพื้นที่ นอกพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง 
มาทำกิจกรรมร่วมกัน  

 ๏ สามารถลดความหวาดระแวงของพืน้ที ่และสถานการณใ์นอดตีได ้กอ่ใหเ้กดิความรกั 
ความสามัคคี ความปรองดอง สมานฉันท์ ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน 

โครงการนี้สามารถเปิดพื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสาป ผ่านการเดิน-วิ่ง ให้เป็น  
ที่รู้จักมากขึ้นผ่าน Social Media การรวมกลุ่มคนทุกกลุ่มวัยทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ มาร่วม
ทำกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมชน อีกทั้งยังทำให้คนในชุมชนเกิดการสร้างงาน มีรายได้เพิ่มขึ้น 
เกิดการกระจายรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้น ทำให้ความหวาดระแวงที่มีต่อกันลดลง ก่อให้เกิด  
ความสามัคคี ความปรองดอง สมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน 

ความโดดเด่นและเป็นเลิศของโครงการนี้สะท้อนถึงการเสริมสร้างสันติสุขและ  
ความสมานฉันท์ คือ สถานที่ ทัศนียภาพ ที่มีความสวยงาม และบรรยากาศของ 2 ข้างทาง   
เส้นทางวิ่งที่มีความปลอดภัย สงบ เรียบง่ายภายในพื้นที่ การเปิดพื้นที่ในชุมชนผ่านการเดิน 
วิ่ง เรียนรู้วิถีชุมชน มีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเส้นทางเดิน วิ่ง ถึงผู้คน และประชาชนใน
พื้นที่ได้เป็นอย่างดี สร้างความสนุกสนานและรอยยิ้มต่อกัน ทำให้เป็นพื้นที่แห่งการเสริมสร้าง
สันติสุข ความสมานฉันท์ อย่างยั่งยืน 

โครงการศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์เทศบาลตำบลท่าสาป

ท่าสาปมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน เป็นที่ราบริมแม่น้ำปัตตานีที่มีผู้คน
อาศัยอยู่มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน แต่เรื่องราวความเป็นไปในชุมชนได้  
ขาดหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์จนมองไม่เห็นรอยต่อ หากแต่ความจริงแล้ว ชุมชนโบราณ
เหล่านี้ ยั งคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่ อง เทศบาลตำบลท่าสาป จึ งได้จัดทำโครงการ  
ศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์เทศบาลตำบลท่าสาป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งตั้งอยู่ใน
พื้นที่หมู่ที่ 1 เดิมพื้นที่หมู่ที่ 1 เป็นชุมชนไทยพุทธ 100% ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก  
เข้าออกพื้นที่ เนื่องจากเกิดเหตุสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้   
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยจะปิดกั้นทางเข้าออกในหมู่บ้าน ซึ่งเปิดเฉพาะเวลา 06.00 น. 
เป็นต้นไป และปิดเวลา 19.00 น . ทำให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ปิด ดังนั้นเป้าหมายของ  
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การจัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์เทศบาลตำบลท่าสาป เพื่อเปิดพื้นที่ในชุมชน  
หมู่ที่ 1 ซึ่งเป็นหมู่บ้านไทยพุทธเป็นพื้นที่ปิด เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย และ  
เก็บรวบรวมสิ่งของทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ของพื้นบ้านในตำบลท่าสาป และ  
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้และความเข้าใจในการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม  
ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์  

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์เทศบาลตำบลท่าสาปได้มีแนวคิดต่อยอดมา
จากโครงการตลาดนัดภูมิปัญญาสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จ และทำให้เกิด
ตลาดน้ำท่าแพ-ท่าสาป ซึ่งเป็นทั้งแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งแสดงออกทางวัฒนธรรม 
เป็นสถานที่แสดงความสามารถของกลุ่มเยาวชนหรือบุคคลทั่วไป รวมทั้งสามารถกระตุ้น
เศรษฐกิจภายในชุมชน ตลอดจนเพื่อรวมแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมดังกล่าวให้กลายเป็น  
รูปธรรม และเกิดเป็นเส้นทางเดินประวัติศาสตร์-วัฒนธรรมที่มีความเด่นชัดขึ้นในพื้นที่ตำบล
ท่าสาป จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์เทศบาลตำบลท่าสาปขึ้น เพื่อเผยแพร่เนื้อหา  
เชิงประวัติศาสตร์ตำบลท่าสาปผสมผสานกับศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่ตำบลท่าสาป เพื่อ
จัดแสดงนิทรรศการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ตำบลท่าสาปจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
และเพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ตำบลท่าสาป และเกิด  
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ต่อยอดงานประวัติศาสตร์ เกิดความสันติสุขในชุมชนอย่าง  
ยั่นยืน มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 

1. เพื่อเปิดพื้นที่ในชุมชนหมู่ที่ 1 ซึ่งเป็นหมู่บ้านไทยพุทธ ในการทำกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างพี่น้องไทยพุทธ-มุสลิม และบุคลากรภายนอกพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสันติสุข  
ในชุมชนอย่างยั่นยืน 

2. เพื่อเผยแพร่เนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์ตำบลท่าสาปสำหรับเด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในตำบลท่าสาปและจังหวัดใกล้เคียง และผู้ที่สนใจ 

3. เพื่อจัดแสดงนิทรรศการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ตำบลท่าสาปในอดีต
จนถึงปัจจุบัน  

4. เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึก เห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ตำบลท่าสาปในอดีต
จนถึงปัจจุบันและเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ต่อยอดงานประวัติศาสตร์ 
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การดำเนนิงานโครงการ มกีารลงพืน้ทีจ่ดัประชมุประชาคมเพือ่รบัฟงัสภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้ 
และชี้ให้เห็นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงาน ทำการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูล 
และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ตำบลท่าสาป เทศบาลมีการทำงานร่วมกับ   
นายชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ บรรณาธิการบริหารบางนราสำนักพิมพ์/นักเขียนอิสระ โดยดำเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ตำบลท่าสาปให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด   
ด้วยการนำเสนอในรูปแบบการจัดนิทรรศการภายในศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เทศบาล
ตำบลท่าสาป ในหัวข้อจัดแสดง “ท่าสาปบ้านความรักและประวัติศาสตร์สัมพันธ์ สายธาร
ผูกพันในสังคมพหุวัฒนธรรมบนเส้นทางการค้าข้ามสมุทร” โดยแบ่งส่วนจัดแสดงออกเป็น   
3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ตำนานและประวัติศาสตร์ 
๏ แผนที่โบราณ / แผนที่ปัจจุบันท่าสาป 
๏ เอกสารโบราณ (เช่น การทำเหมืองแร่เก่า ฯลฯ) 
๏ ภาพเก่าเล่าเรื่อง (ภาพท่าสาปในอดีต) 
๏ ไทม์ไลน์ประวัติ “ท่าสาป-ทุ่งกาโล” 

ส่วนที่ 2 วิถีและสัมพันธภาพ 
๏ ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลท่าสาป 
๏ นิทรรศการภาพและคำสะท้อนวิถีชุมชน 
๏ ภาพและโค้ดคำบุคคลสำคัญ 
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ส่วนที่ 3 ใต้สายธารเดียวกัน 
๏ วีดิทัศน์ นำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนท่าสาป 
๏ วัสดุอุปกรณ์ของท้องถิ่นที่น่าสนใจ และผูกพันกับวิถีชีวิตชาวท่าสาป 

ผลการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์เทศบาลตำบลท่าสาป และผลสำเร็จ 
คือสามารถเปิดพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 1 ในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างพี่น้องไทยพุทธและ
มุสลิม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม   
และมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงาน ราชการ 
หน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 

ผลลัพธ์ของการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์เทศบาลตำบลท่าสาปเป็นความยั่งยืน  
ที่ทำให้ประวัติศาสตร์ของตำบลท่าสาปยังคงมีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมให้เห็นได้ในปัจจุบัน   
และสืบต่อไปในอนาคต เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ มีการรวบรวมข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์จากการศึกษาค้นคว้า รวมถึงการสัมภาษณ์ เพื่อจัดทำเป็นหนังสือ “ท่าสาป 
บ้านความรักและประวัติศาสตร์สัมพันธ์” ให้หนังสือทำหน้าที่บันทึกประวัติศาสตร์ ผ่าน  
รากเหง้าหยั่งรากลึกความทรงจำงดงามของคนรุ่นเก่าก่อน เชื่อมความสัมพันธ์ให้คนในชุมชน
และบุคคลภายนอกมาได้ เข้ ามา เยี่ ยมชม เป็นการ เปิดพื้ นที่ จั ดกิ จกรรมร่ วมกัน   
ลดความตึงเครียด และความหวาดระแวงระหว่างกัน  

ความโดดเด่นและเป็นเลิศในด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์   
สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จึงส่งผลกระทบต่อความสันติสุขและ  
ความสมานฉันท์ในพื้นที่ รวมทั้งตำบลท่าสาป ซึ่งมีทั้งชุมชนไทย-พุทธและชุมชนไทย-มุสลิม
อยู่ร่วมกัน จึงเกิดความหวาดระแวงกันในชุมชน ซึ่งพื้นที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์
เทศบาลตำบลท่าสาป ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป โดยบริเวณนี้เป็นแหล่งชุมชน
ไทย-พุทธเพียงหมู่บ้านเดียวของตำบลท่าสาป จึงเป็นการจุดประกายแก้ไขปัญหาให้เกิด  
การเชื่อมความสัมพันธ์ ความสมานฉันท์ระหว่างคนต่างศาสนาให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
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ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชน
และประชาสังคม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา
เทศบาลเมืองแม่เหียะ
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลเมืองกะทู้
อำเภอกะทู้จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลศรีเตี้ย
อำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน
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299,501,300.00ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้ง			     
ตำบลพะวง อำเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 90100                   
โทรศัพท์ 074-890-971 ต่อ 211 
โทรสาร 02-589-6765 
ประชากร		
1,431,271 คน 
(ชาย 697,260 คน หญิง 734,011 คน)   
พื้นที่			 	
7,393.889 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 16 อำเภอ) 
รายได้		   
1,036,342,829.98 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
299,501,300.00 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นายไพเจน มากสุวรรณ์    
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
นายอริย์ธัช ทองเพชร  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สงขลา 
นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา   
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 34 คน 
หญิง จำนวน 2 คน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา


องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา   
ได้กำหนดวิสัยทัศน ์“เมืองต้นแบบการพัฒนา	
ด้านนวัตกรรม	การบริการสาธารณะที่ยั่งยืน	
ด้วยการรวมพลัง	ร่วมสร้างสุข”	ร่วมกับ 
นโยบายในการบรหิารงานของนายกองคก์ารบรหิาร 
ส่วนจังหวัดสงขลา “รวมพลังร่วมสร้างสุข” 
แสดงให้เห็นถึงทิศทางขององค์กรว่าจะให้
ความสำคัญกับการมีส่ วนร่ วม และการ  
ขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยพลังของภาคี
เครือข่าย ร่วมกับภาคประชาชน โดยยึด  
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “สร้างพลังแห่ง
การเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อ
การพัฒนาที่ยั่ งยืน” และ “สนับสนุนและ  
ส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาสังคม โดยสร้างบน
ประสบการณ์และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรของ
หุ้นส่วน”  
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม อิสระ 
เท่าเทียม (horizontal relationship) โดยมีรูปแบบการทำงานแบบไร้รอยต่อ มีกลไกกลาง 
สร้างจุดแข็งและเติมเต็มจุดอ่อนซึ่งกันและกัน และทุกภาคส่วนรับผลประโยชน์ร่วมกัน  
(win-win) โดยทุกภาคส่วนทำงานบนฐานข้อมูลเดียวกัน ภายใต้ “ศูนย์บูรณาการฐานข้อมูล
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนสงขลาร่วมใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อลดความซ้ำซ้อนและ
ลดช่องว่างในการทำงาน ที่มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการ
ข้อมูล  

นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลายังมีกระบวนการส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ภาคีเครือข่าย ดังนี้ 
 ๏ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการประสานงานและบริหารจัดการ 
 ๏ การแสวงหาหุ้นส่วนในการพัฒนา (Network) 
 ๏ การสร้างกลไกและเป้าหมายกลางในการทำงานร่วมกัน 
 ๏ การบูรณาการฐานข้อมูล (Data Base) 
 ๏ การจัดทำแผนงาน/ โครงการแบบบูรณาการ 
 ๏ การพัฒนาที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ๏ การสร้างเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรองในการทำงาน 
 ๏ การเปิดโอกาสให้ประชาสังคมและเอกชนเข้ามาเติมเต็มระบบบริการสาธารณะ 
 ๏ เน้นการเสริมสร้างพลังและการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนให้ทุกภาคส่วน 
 ๏ การทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 ๏ การสร้างเวทีกลาง การถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ๏ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลร่วมกัน 

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้าง		
เครือข่ายรัฐ	เอกชน	และประชาสังคม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา	ได้แก่	

นวัตกรรมศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน

จังหวัดสงขลามีประชากร 1,432,628 คน  มีจำนวนคนพิการ ผู้สูงอายุติดบ้าน  
ติดเตียง และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง คิดเป็นร้อยละ 15.65 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งกลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหว มีความจำเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการเพื่อเพิ่มความเป็นอิสระในการดำรงชีวิตประจำวัน การเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคม การประกอบอาชีพ และลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน ซึ่งถึงแม้ระบบประกันสุขภาพ
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ในประเทศไทยจะระบุหลักการที่ครอบคลุมเรื่องความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพแล้ว
ก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติพบว่าคนพิการ ร้อยละ 80 ไม่สามารถเข้าถึงบริการและใช้ประโยชน์
จากสิทธิด้านการซ่อมบำรุง และการยืม-คืนกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการได้จริง  
โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ  
ในการให้บริการ ซึ่ ง ไม่ เพียงพอกับความต้องการและไม่สอดคล้องกับจำนวนของ  
กลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน การเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของกายอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการ การไม่มีศูนย์บริการในการซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์ในจังหวัดสงขลา และ
ในพื้นที่ 14 จังหวัดทางภาคใต้ ตลอดจนระบบการทำงานแบบแยกส่วนของหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง ก็ยิ่งส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ช่องว่าง ความซ้ำซ้อน และประสิทธิภาพ  
ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจึงเป็นผู้ริ เริ่มแสวงหาหุ้นส่วนในการพัฒนา  
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการในจังหวัดสงขลา โดยลงนามความร่วมมือร่วมกับ  
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับคนพิการทุกภาคส่วนในจังหวัด
สงขลา จำนวน 14 ภาคีเครือข่ายได้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา กองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 
เขต 12 สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด บริษัท 
พิธานพาณิชย์ จำกัด ศูนย์บริการการจ้างงานคนพิการจังหวัดสงขลา และธนาคารออมสิน 
สาขารัตภูมิ ในการร่วมกันดำเนินการพัฒนาระบบบริการสาธารณะด้านกายอุปกรณ์  
เครื่องช่วยความพิการจังหวัดสงขลา ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยใช้กลไก
การขับเคลื่อนผ่านการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชนนำร่องขึ้น จำนวน 1 ศูนย์ คือ   
ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ  
ในการจัดบริการสาธารณะด้านการซ่อมบำรุง การยืม-คืน และรับบริจาคกายอุปกรณ์  
เครื่องช่วยความพิการจังหวัดสงขลา เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหลังพ้นระยะวิกฤติและ
ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัดสงขลา สามารถเข้าถึงบริการ และใช้ประโยชน์จากสิทธิได้จริง  
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีการกำหนดเป้าหมายและกลไกกลางใน  
การดำเนินงานและบริหารจัดการร่วมกันของทุกภาคส่วนแบบไร้รอยต่ออย่างเป็นระบบและ  
ต่อเนื่องตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเติมเต็ม
ระบบบริการสาธารณะปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบบริการจากเชิงรับเป็นเชิงรุกอย่างมีคุณภาพ
โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและบริหารจัดการ 
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ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องขององค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดสงขลา ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือ
ในการแกไ้ขปญัหาดา้นกายอปุกรณเ์ครือ่งชว่ยความพกิารจงัหวดัสงขลาเพิม่ขึน้ตามลำดบั อกีทัง้ 
ยังสามารถต่อยอดการขยายศูนย์บริการด้านกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ในจังหวัดสงขลา เป็นไปตามเจตนารมย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  
ในการพัฒนาโดยเน้นที่การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ  
ภาคประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในจังหวัดสงขลาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอย่างยั่งยืน   
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมของโครงการ ได้แก่ 

 ๏ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหลังพ้นระยะวิกฤติและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัดสงขลา 
สามารถเข้าถึงบริการตามสิทธิที่ระบุได้จริงและเป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย   

 ๏ สามารถลดช่องว่างในเรื่องของสิทธิการรักษาพยาบาลและเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงาน 

 ๏ สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของกลุ่มเป้าหมายและครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
ในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการใหม่ 
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 ๏ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เกิดสังคมแห่งการเอื้ออาทร ทำให้สงขลาก้าวสู่เมือง  
ที่เป็นมิตรกับคนพิการ 

 ๏ อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่ชำรุดได้รับการซ่อมบำรุง ทำให้มีอุปกรณ์เครื่องช่วย
ความพิการในระบบการยืม-คืน หมุนเวียนเพิ่มขึ้น ลดขยะที่เกิดจากกายอุปกรณ์  
ที่เสื่อมสภาพชำรุด 

 ๏ ปี 2564 มีการขยายเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบบริการสาธารณะ
ด้านกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการจังหวัดสงขลาเพิ่มขึ้น จำนวน 541 ภาคี
เครือข่าย จากเดิมในปี 2563 มีจำนวน 179 ภาคีเครือข่าย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 
720 ภาคีเครือข่าย 

 ๏ มีการขยายศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน เพิ่มขึ้น จำนวน 2 ศูนย์ คือ เทศบาลเมือง
สะเดา และองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ ครอบคลุมทั้ง   
4 มุมเมืองตามเป้าหมาย (จากเดิม 2 ศูนย์ คือ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอ
หาดใหญ่ และวิทยาลัยการอาชีพนาทวี อำเภอนาทวี)  

 ๏ มีการพัฒนาต่อยอดการผลิตผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไต   
เบาะที่นอนผู้ป่วยและเบาะรองนั่งคนพิการ ผ้าอ้อมสำเร็จรูปแบบถอดซักได้   
“น้องอ้อมปันสุข” เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ๏ มีการพัฒนานวัตกรรม กายอุปกรณ์สั่งตัดเฉพาะราย เพื่อให้มีความเหมาะสมกับ
การใช้งานของคนพิการแต่ละประเภท 

 ๏ มีการพัฒนาและออกแบบระบบโปรแกรมศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน และพัฒนาระบบ
การแจ้งซ่อมผ่านระบบ Online  

 ๏ อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่ชำรุดได้รับการซ่อมบำรุง เฉลี่ยปีละ 160 ชิ้น 
(พ.ศ. 2563 – 2564) ซึ่งจากเดิมไม่มีข้อมูลการซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์เครื่องช่วย
ความพิการในจังหวัดสงขลา ทำให้มีอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการหมุนเวียน  
เพิ่มขึ้น ลดขยะที่เกิดจากกายอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพชำรุด 

 ๏ มีกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้บริการหมุนเวียนยืม-คืน ในระบบสำหรับคน
พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัดสงขลา จากเดิม 9 รายการ เพิ่มขึ้น
เป็น 11 รายการ จำนวน 1,281 ชิ้น  

 ๏ มีจิตอาสาประจำศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน ครอบคลุมทั้ง 4 ศูนย์  จำนวน 20 คน 
 ๏ มีการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ มาตรา 33 (จ้างโดย

สถานประกอบการ) ปฏิบัติงานที่ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชนและศูนย์ผลิตฯ 4 ศูนย์  
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จำนวน 13 คน  ทำให้คนพิการมีอาชีพ มีรายได้ สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมี
คุณค่า มีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมกันในสังคม 

 ๏ มีการพัฒนาต่อยอดการจัดตั้งศูนย์ผลิตสร้างสุขชุมชน (ศูนย์ผลิตกายอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการ) จำนวน 1 ศูนย์ ณ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับ 14 องค์กรภาคีเครือข่าย 

 ๏ มีการพัฒนาต่อยอดการจัดตั้งธนาคารกายอุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น จำนวน 1 ศูนย์ 
ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และมีกายอุปกรณ์ที่มี
มูลค่าสูง จำนวน 98 รายการ ให้บริการแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะ  
พึ่งพิงในจังหวัดสงขลา 

 ๏ การพัฒนาต่อยอดการจัดตั้งธนาคารสร้างสุขชุมชน (ศูนย์บริการด้านการยืม-คืน 
กายอุปกรณ์ฯ)จำนวน 22 ศูนย์ โดยร่วมกับโรงพยาบาลของรัฐทั้ง 17 แห่งใน   
16 อำเภอ และศูนย์สร้างสุขฯ จำนวน 5 ศูนย์ ในจังหวัดสงขลา 

 ๏ มีจำนวนผู้บริจาคในปี 2564 จำนวน 58 คน รายการบริจาคจำนวน 212 ชิ้น 
สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายของกลุ่มเป้าหมายและครอบครัว ในการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการใหม่ และสร้างสังคมแห่งการเอื้ออาทร แบ่งปัน 
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โครงการฟาร์มทะเล

ฟาร์มทะเล เป็นการสนับสนุนชุมชนประมงชายฝั่งในการสร้างจิตสำนึกให้ชุมชน  
เห็นความสำคัญของกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้แต่ละชุมชน เนื่องจาก
ทรัพยากรสัตว์น้ำในแต่ละพื้นที่ลดจำนวนลงอย่างมาก จากการจับสัตว์น้ำโดยใช้เครื่องมือ
ประมงผิดกฎหมาย ทำลายสัตว์น้ำวัยอ่อน แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ
โดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยเฉพาะโครงการฟาร์มทะเลเป็นการสร้างบ้านให้ปลาได้อาศัยและ
หลบภัย โดยชุมชนมีกฎกติการ่วมกันเพื่อให้เขตฟาร์มทะเลเป็นพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำ
ร่วมกัน โดยชุมชนมีการกำหนดเขตพื้นที่ และกำหนดออกแบบกฎกติกาขึ้น ในการเพื่อทำ
พื้นที่ฟาร์มทะเลเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์น้ำ เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและสร้างระบบนิเวศ
ทางทะเล ซึ่งเครือข่ายอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสงขลา   
มีกิจกรรมที่ขับเคลื่อนชุมชนในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาและทะเลอ่าวไทย การสนับสนุนโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาให้กับกลุ่มประมงชายฝั่งที่มีการจดแจ้งและขึ้นทะเบียน
กับกรมประมงและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงเป็นความร่วมมือในการทำงาน  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในการอนุรักษ์ทรัพยากร  
ทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งสร้างระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลกับการใช้
ประโยชน์เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนประมงในแต่ละพื้นที่  
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เครือข่ายฟาร์มทะเลดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้  
เพิ่มขึ้น 

 2. เพื่อทำเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ 

 3. เพื่อเพาะฟักสัตว์น้ำและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้เพิ่มมากขึ้น 

 4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 5. เพื่อสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง 

 6. เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 7. เพื่อสร้างความหลากหลายให้เกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

 8. เพื่อให้องค์กร/ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรประมงของตนเอง 

 9. เพื่อให้เกิดมั่นคง ยั่งยืน และสมดุลของการใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

การสร้างฟาร์มทะเลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาให้การสนับสนุน ตั้งแต่ 
ปีงบประมาณ 2556 ถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นว่า เครือข่ายในการจัดสร้างฟาร์มทะเลของ
จังหวัดสงขลานั้นมีการขยายและเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากเดิมในปี 2556 มีเพียง 2 กลุ่ม 
เพิ่มขึ้นเป็น 106 กลุ่มในปัจจุบัน โดยการเริ่มต้นจากกลุ่มประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอ  
สิงหนครและอำเภอเมืองสงขลา โดยเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา 
และจากความสำเร็จในการสร้างฟาร์มทะเลในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา ส่งผลให้มีการ  
ปรับเปลี่ยนรูปแบบที่เหมาะสมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยด้วย   
จึงทำให้มีการขยายเครือข่ายมาสู่กลุ่มประมงพื้นบ้านฝั่งทะเลอ่าวไทยส่งผลให้จำนวน  
เครือข่ายมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นในปีต่อ ๆ ไป 
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รูปแบบฟาร์มทะเลที่ดำเนินการในทะเลสาบและทะเลอ่าวไทยเป็นกิจกรรมที่ชุมชน  
ร่วมกันฟื้นฟูทะเลในการจัดทำซั้งกอ บ้านปลา ซึ่งเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของชาวประมง ซึ่งมี
ลักษณะแตกต่างกันตามบริบทของพื้นที่ มีรูปแบบฟาร์มทะเลของชุมชน 3 รูปแบบในพื้นที่
ทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทย ซึ่งเป็นการทำซั้งกอ บ้านปลา คือ  

1. บ้านปลาแบบคอกในทะเลสาบ  
2. ซั้งบ้านปลาแบบทุ่นลอยริมชายฝั่ง  
3. ซั้งบ้านปลาแบบไม้ไผ่นอกชายฝั่ง 
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การดำเนินการมีข้อตกลงร่วมกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ซึ่งการเพิ่มขึ้นของ
ทรัพยากรสัตว์ของพื้นที่ทะเลสาบและทะเลอ่าวไทยของสงขลาจะเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จ  
ของโครงการและความร่วมมือของหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และจะเป็นต้นแบบ  
ในการขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
แต่ละพื้นที่ต่อไป  

ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม	

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	 ตัวชี้วัดเชิงเวลา	 ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน	

1. ชาวประมงในพื้นที่เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80 

2. ชาวประมงจับสัตว์น้ำได้
มากขึ้นและมีรายได้มากขึ้น
ร้อยละ 80 

1. ชาวประมงพื้นบ้าน  
มีส่วนร่วมและเห็น  
ความสำคัญของ  
การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรทางทะเล  

2. ชุมชนมีความหวงแหน
ทรัพยากรทางทะเล  

3. ฐานทรัพยากรสมบูรณ์
ประชาชนมีความเป็นอยู่  
ที่ดีขึ้น 

4. ประชาชนได้รับประทาน
อาหารทะเลสด ราคาถูก 
และปลอดภัย 

1. เป็นแหล่งอนุบาลและ  
อาศัยของพันธุ์สัตว์น้ำ  

2. สัตว์น้ำมีมากขึ้นชาว
ประมงสามารถจับสัตว์น้ำ
ได้ตลอดปี  

3. จับสัตว์น้ำได้ขนาดใหญ่  

1. เป็นศูนย์รวมพันธุ์สัตว์น้ำ
ทุกชนิดในการขยายพันธุ์
อนุบาล และแหล่งอาศัย  
ให้เจริญเติบโต  

2. สร้างมูลค่าทั้งทรัพยากร
และรายได้ให้ชาวประมง 
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ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้ง			     
ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่ 50100  
โทรศัพท์ 053-276-491  
โทรสาร 053-805-183  
ประชากร		
19,707 คน   
(ชาย 8,896 คน หญิง 10,811 คน)   
พื้นที่			 	
24.405 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 24 ชุมชน/10 หมู่บ้าน) 
รายได้		   
84,459,695.98 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
49,351,600.00 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นายธนวัฒน์ ยอดใจ   
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ  
นายประพันธ์ จันทร์ต๊ะ   
ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ  
ว่าที่ ร.ต.ประสงค์ ไชยวรรณ์  
ปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ   
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 13 คน 
หญิง จำนวน 5 คน 

เทศบาลเมืองแม่เหียะ
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ตั้งอยู่ห่างจาก
อำเภอเมืองเชียงใหม่เพียง 10.1 กิโลเมตร 
บริบทพื้นที่จึงมีความเป็นเมือง ประชากร  
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีทั้งคนในพื้นที่ดั้งเดิมและ
คนที่ย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร รวมทั้ง  
ยั งมีนักท่องเที่ ยวเข้ ามาในพื้นที่ต่อ เนื่ อง  
ตลอดทั้งปีเพราะเป็นที่ตั้งของอุทยานหลวง
ร าชพฤกษ์ เ ชี ย ง ใหม่ ไนท์ ซ าฟารี และ  
วัดพระธาตุดอยคำ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว  
ยอดนิยมของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้  
เขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ ยังเป็นที่ตั้งของ
แปลงวิจัยเกษตรและอุทยานวิทยาศาสตร์  
ภาคเหนือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย  
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ด้วยบริบทพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จึงเป็นเรื่อง
ที่มีความซับซ้อน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การพัฒนาเมืองแม่เหียะบรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ว่า 
“ประชามสีขุทัว่หนา้	พฒันาอยา่งยัง่ยนื	บนพืน้ฐานเศรษฐกจิพอเพยีง” เทศบาลเมอืงแมเ่หยีะ 
จึงยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นพื้นฐานในการทำงาน และประสานภาคส่วนต่าง ๆ 
ทั้งในและนอกพื้นที่ให้มาร่วมเป็นเครือข่ายในการทำงาน ซึ่งปัจจุบันเทศบาลมีภาคีเครือข่าย
มากถึง 28 เครือข่าย เครือข่ายเหล่านี้ได้กลายเป็นกลไกสำคัญของเทศบาลในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเมืองแม่เหียะในทุกมิติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ	ด้านการเสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ	เอกชน	และประชาสังคมของเทศบาลเมืองแม่เหียะ	ได้แก	่

การจัดการเมืองเชิงระบบในภาวะฉุกเฉินเพื่อรองรับผลกระทบของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ระลอกเดือนเมษายน 
2564 มจีำนวนผูต้ดิเชือ้สะสมมากกวา่ 7,000 ราย และมผีูต้ดิเชือ้รายวนัมากกวา่ 1,000 ราย 
ขณะนั้นจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางเข้ามาพักภายใน
จังหวัดโดยให้รายงานตัวต่อพนักงานควบคุมโรคและรายงานตัวผ่านระบบ CM chana   
จากนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จะนำส่งข้อมูลการรายงานตัวให้แต่ละพื้นที่  
ผ่านทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งโรงพยาบาลก็จะส่งต่อข้อมูลให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในวันถัดไป อย่างไรก็ตามกระบวนการเช่นนี้มีปัญหาในเรื่องของความล่าช้า  
ในการส่งต่อข้อมูลของผู้ที่เดินทางเข้าไปในแต่ละพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถติดตามและออกคำสั่ง
ให้ผู้เดินทางแยกกักตัวเป็นเวลา 14 วันได้ทันท่วงที สำหรับเทศบาลเมืองแม่เหียะก็ได้ประสบ
ปัญหาเช่นเดียวกันนี้ จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์ม (platform) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ  
ในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ดังนี้ 

ประการแรก	เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการลงทะเบียนออนไลน์ที่มีชื่อว่า “HUG 
MAEHIA” (ฮักแม่เหียะ) เพื่อรายงานการเข้าพักของนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางข้ามจังหวัด  
ที่เข้ามาในพื้นที่แม่เหียะ ทั้งนี้นักท่องเที่ยว ผู้เดินทาง หรือผู้ประกอบการที่พักจะเป็น  
ผู้ลงทะเบียนแจ้งการเข้าพักเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่เทศบาล  

ประการที่สอง	เป็นระบบข้อมูลเมือง (City Data Platform) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบการบริหารจัดการโควิด-19 ในพื้นที่ โดยแบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 3 ด้านและ
มีภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินงานในแต่ละด้าน ดังนี้  
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	 ด้านการป้องกัน มีการดำเนินการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก การรวบรวมข้อมูลของ
ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับวัคซีน และการคัดกรองผู้เดินทางเสี่ยงสูงจากพื้นที่ควบคุมเข้มงวด 
โดยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มีบทบาทในการสนับสนุนองค์ความรู้ที่จำเป็นต้องใช้  
ในการป้องกันและควบคุมโรค และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้าม อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ประกอบการที่พัก ร่วมกันค้นหาแนวทาง  
ในการบริหารจัดการในพื้นที่และดำเนินการตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้  

	 ด้านการรักษา	มีการนำข้อมูลจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนมาใช้ และร่วมมือกับ
หน่วยบริการทั้งในและนอกพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้ามตำบลแม่เหียะ 
โรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ เป็นต้น เพื่อดำเนินการจัดตั้ง  
ศูนย์แยกกักตัวในชุมชนเพื่อให้การดูแลรักษาพยาบาล นอกจากนี้ข้อมูลจากแพลตฟอร์มที่เป็น
ระบบข้อมูลเมืองทำให้ทราบว่าในพื้นที่มีผู้ป่วยที่อาศัยในแคมป์หรือหอพักที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ 
และมีการติดเชื้อในลักษณะที่เป็นคลัสเตอร์ (cluster)  

	 ด้านการฟื้นฟู	มีการดำเนินการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจโดยการฝึกอบรมสร้างอาชีพ 
การขายสินค้าออนไลน์ และการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน สำหรับด้านสุขภาพมีการฟื้นฟูจิตใจแก่
ผู้ที่ได้ผลกระทบโดยทีม MCATT กรมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 1 เข้ามาร่วมในการฟื้นฟูและ
ประเมินสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่ 

รูปภาพแสดงเครือข่ายในการบริหารจัดการโควิด-19	ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ	
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เทศบาลเมืองแม่เหียะได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการภาวะวิกฤต  
ในพื้นที่ แพลตฟอร์มที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการแจ้ง
ข้อมูล และช่วยลดการสัมผัสของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ต้องตรวจเอกสารเพื่อเฝ้าระวัง   
ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ยังช่วยให้มีข้อมูลพื้นฐาน  
ในการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยมีข้อมูลประกอบการวางแผน
ด้านการป้องกัน  การรักษา  และการฟื้นฟู  รวมทั้งยังช่วยให้มีข้อมูลสำหรับการออกแบบ
แผนการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

การเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ

ปัญหาหมอกควันและไฟป่ามักเกิดขึ้นเป็นประจำในเดือนธันวาคม-พฤษภาคมของทุกปี 
โดยมีสาเหตุหลายประการ ได้แก่ 1) ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเชียงใหม่เป็นแอ่งกระทะ 
เมื่อสภาพความกดอากาศสูงจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือของไทย จึงทำให้หมอกควัน  
ไม่สามารถลอยตัวขึ้นสูงได้ 2) หมอกควันข้ามแดน ทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศจาก
ประเทศเพื่อนบ้านที่มายังภาคเหนือของไทยก็เป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้หมอกควันหนาแน่นขึ้น 
และ 3) การกระทำของมนุษย์ เช่น การเผาพื้นที่การเกษตร การเก็บของป่า การล่าสัตว์ 
การกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ และความประมาทจากการเข้าไปพักแรมในป่าโดยก่อกองไฟหรือ  
ทิ้งก้นบุหรี่ 

เทศบาลเมอืงแมเ่หยีะมกีารแกไ้ขปญัหาหมอกควนัและไฟปา่มาโดยตลอด โดยไดร้ว่มมอื 
กับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานที่หลากหลาย เช่น การกำหนดมาตรการห้ามเผา  
โดยเทศบาลออกเทศบัญญัติห้ามเผา การจัดตั้งธนาคารกิ่งไม้ใบไม้เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
ในการแก้ปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน การอบรมอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อสร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดไฟป่าและหมอกควัน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในพื้นที่
เพื่อป้องกันไฟป่า การให้ความรู้คนในพื้นที่เกี่ยวกับไฟป่า การป้องกันไฟป่าด้วยการสร้าง  
แนวกนัไฟธรรมชาต ิการใชเ้ครือ่งมอืและอปุกรณใ์นการดบัไฟปา่ การฝกึปฏบิตัใินการดบัไฟปา่ 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการจัดตั้งจุดเฝ้าระวังไฟป่า โดยแต่ละจุดจะมีเจ้าหน้าที่จาก
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่เหียะ 
และเครือข่ายภาคประชาชนแต่ละหมู่บ้านสลับหมุนเวียนกันอยู่เวรยามตามจุดเฝ้าระวัง 
เป็นต้น ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ  
ที่ถูกต้องในการจัดการไฟป่า สามารถดูแลและจัดการพื้นที่ของตนเองได้เบื้องต้นหากเกิด  
ไฟป่า รวมถึงสามารถให้ความรู้กับผู้อื่นหรือคนในหมู่บ้านเกี่ยวกับปัญหาไฟป่าได้ 
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เทศบาลเมืองแม่เหียะได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ  
หมอกควันหลายชุดทั้งในระดับตำบลและอำเภอ โดยมีผู้แทนจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้ง  
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อเป็นหน่วยปฏิบัติการหรือเป็นกลไกในการเฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน คณะทำงานจะร่วมกันทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ
เป็นประจำทุกปี ทำการตรวจสอบพิกัดที่เกิดจุดสะสมความร้อน (hotspot) ในหมู่บ้านและ
ระบุลงในแผนที่ของตำบล และจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน  
โดยประกอบด้วยแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง แผนการประชาสัมพันธ์ แผนการทำแนว
กันไฟ แผนการเผชิญเหตุไฟป่า แผนการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทบทวน และแผนเผชิญเหตุสำหรับ  
ใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่ตำบลแม่เหียะและบริเวณใกล้เคียง และที่สำคัญคณะทำงานได้ทำ  
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และการตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องไฟป่าและ  
หมอกควันให้แก่คนในชุมชน สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพและ
แนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของประชาชน  

นอกจากนี้เทศบาลเมืองแม่เหียะได้กำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ  
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ 3 มาตรการ ได้แก่  

1.	 มาตรการเตรียมการและป้องกัน โดยใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า “ดึงฟืนออกจากไฟ” 
เทศบาลเมืองแม่เหียะบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในด้านบุคลากร เครื่องมือ   
และงบประมาณ เพื่อทำการชิงเผาและจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ ซึ่งกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 9 ตำบล อำเภอเมืองเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ  
ภาคีเครือข่าย ได้เริ่มต้นรณรงค์การงดเผาเพื่อลดหมอกควันในวันที่ 26 มกราคม 2564   
ณ เชิงวัดพระธาตุดอยคำ ตำบลแม่เหียะ รวมถึงดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างจริงจัง
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกช่องทาง  

2.	มาตรการรับมือ ได้มีการกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ภายใต้ชื่อ “61 วัน  
ไม่เผาชาวเชียงใหม่ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัยหมอกควันและไฟป่า เพื่อสุขภาพที่ดี เศรษฐกิจที่ดี 
คุณภาพชีวิตที่ดี” และมีการจัดชุดลาดตระเวนและชุดปฏิบัติการดับไฟ  

3.	มาตรการสร้ า งความยั่ งยืน ดำ เนินการควบคุม ไฟป่ าอย่ า งยั่ ง ยื นด้ วย  
ศาสตร์พระราชาโดยบูรณาการความร่วมมือกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่เหียะ อุทยาน
สุเทพ-ปุย อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) สถานี
ควบคุมไฟป่าภูพิงค์ และประชาชนในพื้นที่ 
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รูปภาพแสดงเครือข่ายการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า		
ในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ	

เครือข่ายการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ  
ได้เข้ามาร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะตั้งแต่การศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดไฟป่า   
การวางแผนป้องกันไฟป่า การเตรียมการก่อนเกิดไฟป่า การตรวจหาไฟป่า การทำแนว
ป้องกันไฟป่า การกำจัดเชื้อเพลิงการปฏิบัติการดับไฟป่า การติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
งาน และการใช้ประโยชน์จากไฟป่าเพื่อการจัดการป่าไม้ ทั้งนี้ความร่วมมือกันของเครือข่าย
ช่วยขยายผลในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน โดยสามารถจัดทำแนวกันไฟ 
หรือแนวกันชนเป็นบริเวณกว้างโดยครอบคลุมพื้นที่บ้านแม่เหียะ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จนถึงเขตตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้
การทำงานในลักษณะเครือข่ายทำให้แต่ละภาคีเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน   
มีศักยภาพและความเข้มแข็ง หากเกิดไฟป่าก็สามารถแจ้งเบาะแสและเข้าควบคุมได้รวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์ และที่สำคัญสามารถช่วยกันป้องกันหรือลดการเกิดไฟป่าที่ เกิดจาก  
การกระทำของมนุษย์ได้   
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เครือข่ายการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

เทศบาลเมืองแม่เหียะร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลการบริโภคพืชผักจากตลาดสดของประชาชนในเขตเมืองและพบว่า พืชผักปนเปื้อน  
สารเคมีทางการเกษตร และมาจากพื้นที่รอบนอกที่ต้องมีการขนส่งและการเก็บรักษา 
เทศบาลเมืองแม่เหียะจึงได้จัดทำกิจกรรม “การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสีเขียวของระบบการผลิต
ผักปลอดสารพิษในนิเวศเกษตรเมืองเชียงใหม่” ภายใต้โครงการ “การพัฒนาระบบการผลิต
ผักปลอดสารพิษในนิเวศเกษตรเมืองเชียงใหม่” โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับห่วงโซ่อุปทาน
ผลผลิตผักของพื้นที่แม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านกระบวนการพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
เมือง (Agroecology) ที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษที่เหมาะสมกับ  
ภูมินิเวศเมืองอย่างมีส่วนร่วม  

การดำเนินการได้ทำการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นอีก 3 แห่งและ
ผู้นำชุมชน และใช้กระบวนการกลุ่มตั้งแต่การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบระบบ  
การผลิตที่ เหมาะสมกับภูมินิ เวศเมือง การสะท้อนปัญหาและการแก้ปัญหาในพื้นที่   
การจัดการตลาด และการสร้างความตระหนักรู้ด้านการเข้าถึงพืชผักปลอดสารพิษของชุมชน 
ซึ่งส่งผลให้เกิดการปลูกพืชผักปลอดสารพิษในพื้นที่ กระบวนการผลิตไม่ใช้สารเคมี แต่ใช้
วัสดุกากอินทรีย์จากเศษอาหาร ในพื้นที่จึงมีพืชผักปลอดสารพิษในการบริโภคภายใน  
ครัวเรือนและจำหน่ายเป็นรายได้ และกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว
ของชุมชนเมืองให้กับพื้นที่โดยรอบ 

นอกจากนี้ เทศบาลเมืองแม่ เหียะได้ร่ วมมือกับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
กรุงเทพมหานครภายใต้โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อดำเนิน “โครงการส่งเสริม
การผลิตผักปลอดสารเพื่อสุขภาพคนเมือง สร้างความมั่นคงทางอาหาร” ซึ่งเป็นโครงการ  
ที่ส่งเสริมให้คนในพื้นที่ตำบลแม่เหียะโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ   
ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองได้ และผู้ที่ว่างงาน ได้ผลิตและบริโภคผักปลอดสารพิษในครัวเรือน
อย่างปลอดภัย 

อีกทั้งเทศบาลเมืองแม่เหียะได้ร่วมมือกับเครือข่ายเชียงใหม่ “เขียว สวย หอม” ซึ่งเป็น
เครือข่ายที่เกิดจากการรวมตัวของประชาชน องค์กรภาคประชาชน องค์กรท้องถิ่น และ  
หน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเมืองในประเด็นต่าง ๆ เพื่อดำเนินโครงการ 
“สวนผักฮักเมือง” เพื่อรณรงค์ให้คนในพื้นที่แม่เหียะปลูกผักอินทรีย์ในบ้านเพื่อการบริโภค   
ซึ่งปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยโครงการนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมให้คนในชุมชนเมือง
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ปลูกผักกินเองที่บ้าน ปลูกผักในชุมชน หรือในบริเวณวัด โดยมีกลุ่ม GREEN RANGER หรือ
นักศึกษาที่ถนัดเรื่องการออกแบบมาช่วยกันออกแบบแปลงผัก  

รูปภาพแสดงเครือข่ายการสร้างความมั่นคงทางอาหารของเทศบาลเมืองแม่เหียะ	

เครือข่ายการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประกอบด้วย มูลนิธิเขียว สวย หอม 
โครงการสวนผักคนในเมือง มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบล (U2T) ตำบลแม่เหียะภายใต้การดูแลของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ได้แก่ เทศบาลตำบลสุเทพ 
เทศบาลตำบลชมภู และเทศบาลตำบลท่าศาลา ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่เหียะ 
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้เครือข่ายได้ร่วมกันส่งเสริมและ
สร้างผู้ผลิตพืชผักปลอดสารพิษในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ และสร้างระบบการผลิตผัก
ปลอดสารพิษที่สอดคล้องกับนิเวศเกษตรเมือง ระหว่างภาคีเครือข่ายได้มีการแลกเปลี่ยน  
เรียนรู้แนวทางการเกษตรในเมืองและการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ แหล่งผลิตต้นกล้าผักอินทรีย์ 
และปุ๋ยหมัก ซึ่งก่อให้เกิดพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในอำเภอเมืองมากถึง 11 พื้นที่ รวมทั้งเกิดกลไก
การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวร่วมกันในหลากหลายรูปแบบ ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย  
ดิจิทัล และการจัดการท่องเที่ยวเกษตรสีเขียว 
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ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้ง			     
ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้  
จังหวัดภูเก็ต 83120  
โทรศัพท์ 076-321-500  
โทรสาร 076-322-129, 076-322-126  
ประชากร		
30,573 คน   
(ชาย 14,123 คน หญิง 16,450 คน)   
พื้นที่			 	
34.81 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 19 ชุมชน) 
รายได้		   
187,654,039.85 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
104,806,708.00 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นายชัยอนันท์ สุทธิกุล   
นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ 
นายกิตติศักดิ์ บุญเอิบ   
ประธานสภาเทศบาลเมืองกะทู้ 
นางทัศนี แช่ทอง   
ปลัดเทศบาลเมืองกะทู้    
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 17 คน 
หญิง จำนวน 1 คน 

เทศบาลเมืองกะทู้
อำเภอกะทู้จังหวัดภูเก็ต


เทศบาล เมื อ งกะทู้	 เ ป็ นพื้ นที่ ที่ มี
ศักยภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พื้นที่
เ ขต เทศบาล เป็ นทั้ ง พื้ นที่ อ ยู่ อ าศั ย และ
ศูนย์กลางทางการศึกษา ตั้งแต่ศูนย์พัฒนา
เด็ก เล็กจนถึ งมหาวิทยาลัย และยั ง เป็น
ศูนย์กลางทางวัฒนธรรม ปัจจุบันเทศบาล  
มีการเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว เทศบาล
เมืองกะทู้จึงได้วางยุทธศาสตร์และกำหนด  
แผนและทิศทางการพัฒนาตาม “นโยบาย  
ก า ร พั ฒน า เ มื อ ง ก ะ ทู้ 6 ด้ า น ” ไ ด้ แ ก่   
1) การพัฒนาด้านการศึกษา 2) การพัฒนา
ด้ านสุ ขภาพพลานามัยและสิ่ ง แวดล้ อม   
3 ) ก า รพัฒนาด้ า น โ ค ร งส ร้ า งพื้ น ฐ าน   
4) การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 5) การพัฒนาด้าน
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เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และ 6) การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและ
การบริหาร โดยมีเป้าหมายสำคัญของการพัฒนา คือ ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุดจาก
การพัฒนาภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วม 

เทศบาลเมืองกะทู้ให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน  
ในพื้นที่ และนำข้อมูลเหล่านั้นมากำหนดเป็นนโยบายและนำไปสู่การปฏิบัติ โดยมุ่งเน้น  
การทำงานเชิงบูรณาการด้วยการสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีศักยภาพและ  
มีความถนัด/ชำนาญในแต่ละวิชาชีพ ร่วมกับเครือข่ายภาคประชนชนที่เป็นจิตอาสาในชุมชน
พื้นที่ เพื่อร่วมกันคิด ร่วมทำ และร่วมประเมินผล ด้วยกระบวนการทำงานเช่นนี้จึงนำมาสู่  
รูปแบบการบริหารงานแบบเครือข่ายของเทศบาลเมืองกะทู้ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ  
ภาคประชาสังคม โดยการประชุมปรึกษาหารือเป็นประจำและต่อเนื่อง เพื่อสื่อสารข้อมูล 
ชี้แจง ประสานความร่วมมือ สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน พร้อมทั้งกำหนดรูปแบบ  
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความชัดเจน และสามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายร่วมกัน  

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้าง		
เครือข่ายรัฐ	เอกชน	และประชาสังคม ของเทศบาลเมืองกะทู้	ได้แก่	

โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ

เทศบาลเมืองกะทู้ได้กำหนดนโยบายการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยให้เป็นหนึ่งเดียว ด้วยการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและ  
มีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงาน รวมทั้งการเฝ้าระวัง ติดตาม และประเมินผล โดยเริ่มจาก
การสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้กับภาคประชาชน จากนั้นดำเนินการ  
เสริมสร้างภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แล้วนำมาสู่  
การยกระดับการมีส่วนร่วมของเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต โรงเรียนสังกัดเทศบาล และภาคเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนา  
กลไกลขับเคลื่อนการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้ภารกิจด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพสูงสุดและมี  
ความยั่งยืน ทั้งนี้ เครือข่ายการดำเนินงานมีบทบาทสำคัญ ดังนี้ 
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(1)	เครือข่ายภาครัฐ	ประกอบด้วย 

 ๏ เทศบาลเมืองกะทู้: มีหน้าที่ในการเป็นผู้บริหารจัดการและประสานงานกับ  
เครือข่ายการดำเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ  

 ๏ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง: ที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU)   
ความร่วมมือการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ประกอบด้วย เทศบาลนครภูเก็ต 
มีหน้าที่ในการให้ความรู้ด้านการจัดการขยะ และกำจัดขยะเข้าเตาเผา เทศบาล
เมืองป่าตองมีหน้าที่ในการเก็บขนขยะติดเชื้อ เทศบาลตำบลวิชิตมีหน้าที่  
ในการเป็นสถานที่ต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ สนับสนุน
วิทยากรในการเผยแพร่ให้ความรู้ในการจัดการขยะ 

 ๏ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกะทู้ 3 แห่ง: ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาล   
2 บ้านกะทู้ โรงเรียนกะทู้วิทยา และโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ มีหน้าที่ในการคัดแยก
ขยะ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในสังกัดมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ และสร้าง
องค์ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะให้แก่เด็กและเยาวชน 

(2)	เครือข่ายภาคเอกชน ประกอบด้วย สถานประกอบการในเขตพื้นที่มีหน้าที่  
ในการคัดแยกขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร) 

(3)	เครือข่ายภาคประชาชน ประกอบด้วย  

 ๏ กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองกะทู้:   
ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ให้ความรู้กับชุมชนในการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ เป็นแกนนำส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทางการดำเนินงานด้าน  
สิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกะทู้ให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น  
ในอนาคต รวมทั้งสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้สู่  
การปฏิบัติเพื่อการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และการทำงานเป็นทีม 
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม มุ่งมั่นให้เกิดความร่วมมือ ในการดำเนินงานด้าน  
สิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างท้องถิ่นกับชุมชน 

 ๏ เครือข่ายศูนย์คัดแยกขยะควนลิ้มซ้านเทศบาลเมืองกะทู้ : ทำหน้าที่ ใน  
การรณรงค์ให้ความรู้ในการลดการใช้ การใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ให้แก่
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ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการลด การคัดแยก 
และขยะนำกลับมาใช้ประโยชน์ ด้วยการเป็นแกนนำในการคัดแยกขยะอินทรีย์ 
ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การรณรงค์
การคัดแยกขยะมูลฝอย และการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
และเป็นแหล่งเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจาก
ต้นทางในชุมชน 

 ๏ กลุ่มทำดีด้วยหัวใจ ร่วมใจคัดแยกขยะ เพื่อโลกสีเขียว: เป็นอาสาสมัครใน  
การรณรงค์ให้ความรู้ในการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้
ประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน และเป็นตัวแทนแกนนำในการคัดแยกขยะอินทรีย์ 
ขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร   
การรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยและการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ และ
รับเรื่องร้องเรียนด้านขยะและสิ่งแวดล้อมเมื่อมีขยะล้นถัง หรือมีผู้ลักลอบทิ้ง
ขยะในชุมชน  

 ๏ กลุ่มประธานชุมชนและอสม.: ทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ
และเผยแพร่ให้ความรู้การดำเนินงานของศูนย์คัดแยกขยะควนลิ้มซ้าน เทศบาล
เมืองกะทู้ 

 ๏ วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่): ทำหน้าที่ในการคัดแยกขยะ และส่งเสริม
ให้บุคลากรภายในวัดมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ 

 ๏ วัดกะทู้: ทำหน้าที่ในการคัดแยกขยะ และส่งเสริมให้บุคลากรภายในวัด  
มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ 
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จากการดำเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ด้วยความร่วมมือจาก  
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ดำเนินงานโครงการร่วมกัน ตั้งแต่การร่วมคิด 
ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ รวมถึงการระดมทรัพยากรร่วมกัน โดยมี  
จุดมุ่งหมายเพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการสัมฤทธิ์ผล จึงทำให้โครงการนี้
มีผลการดำเนินงานอันเป็นที่ประจักษ์ คือ ปริมาณขยะในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกะทู้ลดลง  
ส่งผลให้เทศบาลสามารถประหยัดงบประมาณในการกำจัดขยะได้มาก นอกจากนี้ยังเกิดพื้นที่
ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ ศูนย์คัดแยกขยะควนลิ้มซ้าน และศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและบริหารจัดการขยะชุมชน มีชุมชนนำร่องในการบริหารจัดการขยะ
ครอบคลุมทั้ง 19 ชุมชน มีจุดรองรับขยะติดเชื้อครอบคลุมทั้ง 19 ชุมชน มีแกนนำที่เป็น
เครือข่ายของเทศบาลเมืองกะทู้ในการรณรงค์ให้ความรู้ในการลดการใช้ การใช้ซ้ำ นำกลับมา
ใช้ใหม่ การคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย รวมถึงโครงการนี้  
ทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากเดิมในปี พ.ศ. 2563 เท่ากับ 3.56 และในปี   
พ.ศ. 2564 เป็น 3.97 

นอกจากนี้ศูนย์การคัดแยกขยะมูลฝอยควนลิ้มซ้าน ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและจัดการขยะชุมชน โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยวิทยากรแกนนำ
เครือข่ายที่มีศักยภาพ ทำให้ผู้ที่มาศึกษาดูงานสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม 

โครงการเพิ่มศักยภาพการควบคุมดูแลและติดตามสุนัขและแมวในพื้นที่
เทศบาลเมืองกะทู้

พื้นที่เทศบาลเมืองกะทู้ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นบ้านพักอาศัยและแคมป์คนงานก่อสร้าง 
ซึ่งมีการเลี้ยงสุนัขและแมวเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ อาทิ สัตว์ถูกทอดทิ้ง  
ในที่สาธารณะเนื่องจากคนงานย้ายถิ่นฐาน จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2561 มีสุนัขจำนวนรวม 
1,055 ตัว โดยเป็นสุนัขชุมชน (สุนัขจรจัด) จำนวน 147 ตัว และมีแมวจำนวนรวม 859 ตัว 
โดยมีแมวชุมชน (แมวจรจัด) จำนวน 87 ตัว ส่วนในปี พ.ศ. 2564 มีจำนวนสุนัขและแมว
ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัว คือ มีสุนัขจำนวนรวม 2,033 ตัว โดยเป็นสุนัขชุมชน (สุนัข
จรจัด) จำนวน 152 ตัว และมีแมวจำนวนรวม 1,278 ตัว โดยเป็นแมวชุมชน (แมวจรจัด) 
จำนวน 149 ตัว จากข้อมูล จะเห็นได้ว่ามีการเลี้ยงสุนัขและแมวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก   
(รายละเอียดตามแผนภาพ) นอกจากนี้ยังมีการสำรวจเพิ่มเติมในเรื่องความดุร้ายโดยแยก
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ตามสายพันธุ์พบว่า มีสุนัขดุร้ายมากถึง 53 ตัว ดุร้าย 253 ตัว ดุร้ายปานกลาง 984 และ
เชื่อง 739 ตัว ที่ผ่านมาในเขตเทศบาลเมืองกะทู้เคยประสบปัญหาสุนัขชุมชนกัดประชาชน
และเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ดังนั้นหากไม่มีการควบคุมดูแลอย่างเป็นระบบในอนาคตอาจทำให้มี
สุนัขและแมวจรจัดถูกทิ้งในพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และสร้างความเดือนร้อนและ  
เหตุรำคาญกับประชาชนในพื้นที่ ด้วยเหตุนี้เทศบาลจึงให้ความสำคัญกับการควบคุมดูแลและ
ติดตามสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลเมืองกะทู้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ 

ภาพข้อมูลจำนวนประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกะทู้			
ระหว่างปี	พ.ศ.	2561-2564	

เทศบาลเมืองกะทู้จึงได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของชุมชนร่วมคิด/ร่วมวางแผน 
กำหนดมาตรการทางสังคมเพื่อการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ดังนี้ 

1. ประชุมหารือและกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเครือข่ายการดำเนินงาน 
ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานราชการ/ภาคเอกชน และประชาชน โดยมีรายละเอียดตาม
แผนภาพ 

2. สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลเมืองกะทู้  
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3. มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการดำเนินงาน การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
ในพื้นที่เทศบาลเมืองกะทู้ ด้วยระบบ Rabies One Data  โดยประชาชนสามารถลงทะเบียน
ผ่าน QR-CODE ลงทะเบียนสุนัข-แมวเทศบาลเมืองกะทู้ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

4. ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวฟรี 
โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนจองคิวทำหมัน สุนัข-แมว เทศบาลเมืองกะทู้ ผ่าน QR-
CODE ลงทะเบียนจองคิวทำหมันสุนัข-แมว เทศบาลเมืองกะทู้ 

5. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสุนัขและแมวของเทศบาลเมืองกะทู้  
อย่างเป็นระบบ โดยประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านทาง Messenger และ Line เพื่อ  
ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน จากนั้นเทศบาลจะประสานงานกับ  
เครือข่ายจากภาครัฐและเอกชนผ่านแอปพลิเคชันกลุ่มไลน์เครือข่ายในการลงพื้นที่แก้ปัญหา
เรื่องร้องเรียน และดำเนินการแจ้งสถานะผลการดำเนินให้ประชาชนทราบภายใน 7 วัน 
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ในการดำเนินงานเทศบาลเมืองกะทู้ใช้หลักการบริหารจัดการสุนัขและแมว (C N V R) 
ดังนี้ 

C = Catch จับสัตว์ด้วยวิธีที่ถูกต้องและปลอดภัย 

N = Neuter การควบคุมอัตราการเกิดของสุนัขและแมวด้วยการทำหมันสัตว์โดย
สัตวแพทย์ 

V = Vacinate การสร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 

R = Return การปล่อยสุนัขหรือแมวที่ทำหมันและฉีดวัคซีนแล้ว โดยสามารถแบ่งได้
ใน 2 กรณีด้วยกัน คือ 1) ในกรณีที่เชื่อง ไม่มีประวัติทำร้ายผู้คนในชุมชน สุนัขและแมว  
จะถูกส่งกลับถิ่นอาศัยเดิม มีการดูแลโดยชุมชน อยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย 2) ในกรณี  
ที่ดุร้าย มีประวัติทำร้ายผู้คน สุนัขและแมวจะถูกนำส่งเข้าบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต   
มีการบริหารจัดการโดยปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับเทศบาลเมืองกะทู้ 

ผลจากการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการควบคุมดูแลและติดตามสุนัขและแมว  
ในพื้นที่เทศบาลเมืองกะทู้ ส่งผลให้เรื่องร้องเรียนลดลง ดังนี้ 2561, 2562, 2563 และ 
2564 มีจำนวนเรื่องร้องเรียน 16, 14, 11 และ 9 เรื่อง ตามลำดับ และทุกเรื่องร้องเรียน  
ได้รับการดำเนินงานแก้ไขเรียบร้อยแล้วทุกเรื่อง เทศบาลเมืองกะทู้เป็นพื้นที่ปลอดโรค  
พิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า การบริหารจัดการ
สุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของอย่างเป็นระบบ ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเทศบาลเมืองกะทู้
ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่ดีเด่นการการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และได้
รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2564  
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โครงการควบคุมโรคติดต่อระบาดของโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำเทศบาลเมืองกะทู้

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ของจังหวัดภูเก็ตในระยะแรกเกิด
จากกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดซึ่งมาจากพื้นที่เสี่ยง อาทิ สมุทรสาคร และ
กลุ่มลักลอบเข้าเมือง ทำให้เกิดการแพร่ระบาดภายในแคมป์คนงานหลายแห่ง ประกอบกับ
จังหวัดภูเก็ตได้มีคำสั่งไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามจังหวัด และขอความร่วมมือ
จากแคมป์คนงานที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ให้คัดกรองและแยกผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัสเสี่ยง 
และผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากกัน จึงเป็นที่มาของ “เครือข่ายการควบคุมโควิด 19” ขึ้น 
ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้   
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลป่าตอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้   
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกะทู้ ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต อำเภอกะทู้ 
สถานีตำรวจภูธรกะทู้ เจ้าของกิจการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อดำเนินการป้องกันโรค  
ที่อุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมถึงดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีกองสาธารณสุข
และสิง่แวดลอ้ม เทศบาลเมอืงกะทูเ้ปน็เจา้ภาพในการดำเนนิงาน อาท ิการประชมุเชงิปฏบิตักิาร 
ควบคุมโรคติดต่อและการระบาดของโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำเทศบาลเมืองกะทู้ การให้ความรู้  
ในการป้องกันตนเอง และการตรวจคัดกรองผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK   
ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานสาธารณสุขฯ ชุมชน และ อสม. โดยเครือข่ายโครงการควบคุม
โรคติดต่อระบาด ของโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ เทศบาลเมืองกะทู้ มีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้ 
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จากการดำเนินงานโครงการควบคุมโรคติดต่อระบาดของโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ เทศบาล
เมืองกะทู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน คือ เกิดเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน  
การระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน มกีารประสานงานและรว่มมอืดา้นการปฏบิตังิานในพืน้ทีช่มุชน ทัง้ดา้นการสอดสอ่ง 
ดูแลพื้นที่ การตรวจหาเชื้อโควิด 19 และการจัดพื้นที่ในการกักตัวผู้ป่วย สัมผัสเสี่ยงสูง 
สามารถจัดการปัญหา/อุปสรรค การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว 
ด้วยความร่วมมือของเครือข่าย ตัวอย่างเช่น การสร้างสถานที่กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  
ในสถานประกอบการโดยความร่วมมือกันของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน   
ซึ่งสำเร็จได้ภายในเวลา 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ สถานศึกษาและชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจ
ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันโรคในพื้นที่ของตนเอง 

การดำเนินงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายที่กล่าวมาทั้ง 3 โครงการ สามารถช่วยให้
เทศบาลเมืองกะทู้ ดำเนินงานภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่โดยอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ที่หลากหลายของภาคีเครือข่ายมาเป็นแนวทางการพัฒนา “กะทู้เมืองน่าอยู่ 
อย่างยั่งยืน” และนำมาปฏิบัติให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามบริบทของการพัฒนาเมืองน่าอยู่
อย่างยั่งยืน พร้อมต่อยอด “เมืองกะทู้ สู่เมืองสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ” 
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ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้ง			     
ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง    
จังหวัดลำพูน 51130  
โทรศัพท์ 053-528-650  
โทรสาร 053 - 528-650/17   
ประชากร		
5,433 คน   
(ชาย 2,598 คน หญิง 2,631 คน)   
พื้นที่			 	
29.25 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 9 ชุมชน) 
รายได้		   
18,678,775.17 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
30497116.49 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นาวาเอกณัฐพงศ์ คชเสนี   
นายกเทศมนตรีตำบลศรีเตี้ย  
นายอดุลย์ คำเครื่องใจ  
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีเตี้ย  
นายสุรศักดิ์ กระบวนแสง  
ปลัดเทศบาลตำบลศรีเตี้ย   
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 9 คน 
หญิง จำนวน 3 คน 

เทศบาลตำบลศรีเตี้ย
อำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน


เทศบาลตำบลศรี เตี้ย	มีวิสัยทัศน์  
ในการบริหารจัดการตำบลให้จัดสวัสดิการ
ชุมชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ จัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่ เพื่อให้ประชาชน  
มี คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น โ ด ย มี  
ความพยายามสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่  
ให้ประชาชนมีส่ วนร่ วมในการยกระดับ
คุ ณภ าพชี วิ ต ผ่ า น ก ร ะ บ วนก า ร ชุ ม ช น   
ให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริม
การศึกษาพัฒนาความสามารถและทักษะ  
การดำรงชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งในและ
นอกห้องเรียน และพัฒนากระบวนการทำงาน
ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพเพื่อการจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและ  
เท่าเทียม 
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ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น “เครือข่าย” นับเป็นกลไกที่มี  
ความสำคัญและมีคุณค่าในเรื่องการแบ่งปันข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่างกันขององค์กร   
การประสานแลกเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการพัฒนาพื้นที่ที่สอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกัน   
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด  

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้าง		
เครือข่ายรัฐ	เอกชน	และประชาสังคม ของเทศบาลตำบลศรีเตี้ย	ได้แก่	

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายในผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปในตำบลศรีเตี้ย

จุดเริ่มต้นของเครือข่าย 

ปัจจุบันเทศบาลตำบลศรีเตี้ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์โดยมีผู้สูงอายุจำนวน 
1,558 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด โดยผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 50 
ยังคงทำอาชีพเกษตรกรรมเพื่อหารายได้เสริมให้แก่ครอบครัว และพบว่าผู้สูงอายุบางส่วน  
ปว่ยดว้ยโรคเรือ้รงั มภีาวะซมึเศรา้เนือ่งจากการถกูทอดทิง้ ใหอ้ยูต่ามลำพงั มรีายไดไ้มเ่พยีงพอ 
ต่อการดำรงชีวิต ด้วยวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการตำบลให้จัดสวัสดิการชุมชนอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลศรีเตี้ยจึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ผู้สูงอายุในพื้นที่มาโดยตลอด 

ในปี 2556 เทศบาลตำบลศรีเตี้ยได้ทำการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตของ  
ผู้สูงอายุในตำบลและพบว่าร้อยละ 60 มีอาการปวดเข่า มีสถิติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและ
สมองซึ่งเป็นสาเหตุของการอัมพฤกษ์อัมพาตสูง รวมถึงมีผู้ป่วยเรื้อรังจำนวนมาก เทศบาล
ตำบลศรีเตี้ยตระหนักเห็นปัญหาดังกล่าว จึงมีความพยายามแก้ปัญหาดังกล่าว 

เทศบาลตำบลศรีเตี้ยเริ่มจากการมองทรัพยากรภายในหน่วยงาน โดยพบว่า  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลศรีเตี้ย มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ด้านการฟื้นฟู
สมรรถภาพและมีทีม อสม. ที่เข้มแข็ง จึงได้จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพชุมชนขึ้น จาก  
งบประมาณของเทศบาล และประสานภาควิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้ เบื้องต้นแก่อสม. ในพื้นที่เพื่อจัดบริการดูแล
สุขภาพแก่คนพิการ ผู้สูงอายุและครอบครัว โดยเริ่มจากการค้นหาคนพิการตั้งแต่แรกเริ่มและ
รักษาในระยะแรกเริ่ม การส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพอันได้แก่ การให้บริการ
กิจกรรมบำบัดกายภาพบำบัด ภูมิปัญญาพื้นบ้านและแพทย์ทางเลือก โดยใช้อาคาร  
ศูนย์บริการสาธารณสุขผู้สูงอายุ เป็นที่ให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการฟื้นฟู
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สมรรถภาพได้มากขึ้นในพื้นที่ของตนเอง โดยประชาชนที่มีความจำเป็นต้องรับการฟื้นฟู
สมรรถภาพสามารถเข้าถึงบริการได้ อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ตั้งแต่   
การริเริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน เทศบาลตำบลศรีเตี้ย มีการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนา  
การจัดสรรทรัพยากร พัฒนาเครือข่าย และพัฒนาการให้บริการ ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ร่างกายให้แก่ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา โดยมีเครือข่าย ทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญ ที่ทำให้ 
การให้บริการสาธารณะด้านสุขภาพเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ คนในชุมชนมีความยั่งยืน  

ภาพศูนย์บริการสาธารณสุขผู้สูงอายุเทศบาลตำบลศรีเตี้ย	

สมาชิกเครือข่ายและบทบาทหน้าที่เครือข่ายในปัจจุบัน 
1. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย เป็นองค์กรหลัก ที่ทำหน้าที่ประสานงานดูแลติดตามประเมิน

ผลการจัดกิจกรรมสนับสนุนการสร้างจิตอาสา พัฒนาองค์ความรู้และบริหารสนับสนุน
บุคลากรผู้ดูแลในการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้สูงอายุ 

2. สภาเด็ก และเยาวชนตำบลศรีเตี้ย ถือเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่เกิดขึ้นใหม่ 
ภายหลังจากมีโครงการนี้เกิดขึ้น สภาเด็กและเยาวชน จะส่งอาสาสมัครเด็กนักเรียน  
มาช่วยงานศูนย์ฟื้นฟูช่วงปิดภาคเรียนเพื่อให้เด็กมีทักษะในการฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้นและ
มีจิตสำนึกที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุ กับผู้ป่วยและผู้พิการในชุมชน นอกจากนี้เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ จะจัดกิจกรรมจิตอาสา นันทนาการและสันทนาการ กับชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่  

3. ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลศรีเตี้ย และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมอาชีพ  
ผู้สูงอายุตำบลศรีเตี้ย เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่สนับสนุนบุคลากรและข้อมูลด้านบุคคล 
ซึ่งรวมไปถึงสภาพปัญหาของครอบครัวรายได้รายจ่ายเพื่อเป็นข้อมูลในการลงพื้นที่ รวมถึง
สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีสถานที่จัดกิจกรรมและการประชุมต่าง ๆ 
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4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนในสังกัดเทศบาลตำบลศรีเตี้ย มีหน้าที่ส่งเสริม
และสนบัสนนุดา้นวชิาการกจิกรรมการเรยีนรูก้ารฝกึปฏบิตักิารดแูลสขุภาพกายและสขุภาพจติ 
ตลอดจนกันป้องกันการรักษาการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  

5. กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศรีเตี้ย ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  
ที่จำเป็นในการเยี่ยมเยียนผู้ป่วย รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมธรรมะเพื่อพัฒนาอารมณ์และจิตใจ
ของผู้สูงอายุ 

6. โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ให้การสนับสนุนเรื่องการอบรมความรู้เพื่อพัฒนา
อารมณ์และจิตใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

7. ศูนย์การเรียนรู้ด้านดนตรีพื้นเมืองตำบลศรีเตี้ย ให้การฝึกอบรมพัฒนาเด็กด้าน
ดนตรีพื้นเมืองเพื่อการขยายผลด้านดนตรีบำบัด  

8. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีเตี้ย สนับสนุนค่าใช้จ่าย ของวัสดุ
อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วย 

9. วัดดอยหลังถ้ำ เป็นที่หลักในการจัดกิจกรรมการกุศล และสนับสนุนงบประมาณ   
ที่จำเป็นในการพัฒนามาตรฐาน และการให้บริการของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถนะทางร่างกายของ
คนในพื้นที่  

10.  ภาคประชาชนและภาคเอกชนอื่นๆ สนับสนุน ในเรื่องของทรัพยากร งบประมาณ 
อุปกรณ์ที่จำเป็น รวมไปถึงแปลงอาสาสมัครเพื่อดูแลให้บริการ คนในชุมชน ทั้งที่เป็นผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน โดยมีนักกายภาพบำบัดจากเทศบาลตำบลศรีเตี้ย มาเป็นผู้ให้ความรู้   
และให้คำแนะนำ 

ศูนย์บริการสาธารณสุขผู้สูงอายุ ถูกจัดตั้งมาเพื่อแก้ปัญหาปริมาณผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น 
และมีการเดินทางที่ลำบากค่าใช้จ่ายสูง ด้วยการสนับสนุนจากเครือข่ายทำให้ปัจจุบันกลาย
เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถนะที่เปิดแห่งเดียวในลำพูน เครือข่ายมีความยั่งยืนเพราะเห็นการไม่หยุด
พัฒนาคุณภาพของศูนย์ที่ทำให้สามารถให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง   

การดำเนินการตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายในผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป
เป็นการขับเคลื่อนกระบวนการในด้านการเข้ามามีส่วนรวมของครอบครัว ชุมชน การระดม
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน  เพื่อที่ประชาชนในชุมชนสามารถเข้ารับบริการได้อย่างทั่วถึง   
แล้วยังมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องให้แก่กลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ จนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ในระดับหนึ่ง และบูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ทำให้เกิดความเข้มแข็ง 
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สามารถเรียนรู้และต่อยอดกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ  โดยมีชุมชนเป็นผู้ริเริ่มเองและ  
เป็นเจ้าของโครงการการดำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ที่เน้นให้ชุมชนและเครือข่ายมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม  

โครงการ“การช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19)”ภายใต้โครงการ“ปันสุข”

ความเป็นมาของเครือข่าย  

การเกิดการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ในตำบลศรีเตี้ยตั้งแต่
ปี 2564 ทำให้ประชาชนตำบลศรีเตี้ย เกิดความยากลำบากในการดำรงชีวิตประจำวัน   
โดยหลังจากที่รัฐบาลไทยออกมาตรการปิดเมือง (Lock down) หรือมาตรการ “อยู่บ้าน 
หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID - 19) อย่างจำเป็นเร่งด่วน ทำให้ประชาชนต้องหยุดกิจกรรมต่าง ๆ  
ส่งผลให้คนจำนวนมากต้องกลายเป็นคนขาดรายได้ ตกงาน ประสบภาวะความไม่มั่นคงทาง
เศรษฐกิจ 

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีเตี้ยและพนักงานเทศบาลตำบลศรีเตี้ยจึงร่วมกันหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยจัดทำ โครงการ “โต๊ะปันสุข” โดยเริ่มจากการร่วมบริจาค
กันเองภายในองค์กรเพื่อนำสิ่งของบริจาคให้แก่ประชาชน โดยเริ่มจากการนำสิ่งของไปตั้งเป็น
โต๊ะปันสุข ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้จำเป็นเพื่อการดำรงชีพ ต่อมาผู้นำ  
ท้องถิ่นอยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนในตำบลเช่นกัน จึงได้ประสานความร่วมมือ
มายังเทศบาลตำบลศรีเตี้ยเพื่อร่วมดำเนินการ และได้เริ่มเกิดเครือข่ายของการช่วยเหลือเกิด
ขึ้นจากคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา ขยายไปสู่ วัดและพระสงฆ์ในตำบล
ศรีเตี้ย ก่อให้เกิดโครงการเทศบาลวิถีพุทธ วิถีธรรมนำพาสุข ขึ้นโดยมีกิจกรรมบิณฑบาต 
ข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของอุปโภค บริโภคต่าง ๆ สำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ  
ความเดือดร้อน  โดยได้รับความร่วมมือจาก พระสงฆ์ในตำบลศรีเตี้ย ประกอบด้วย   
วัดศรีเตี้ย วัดปทุมศราราม วัดหล่ายแก้ว วัดหนองสะลิง วัดพระเจ้าตนหลวง วัดดอยหลังถ้ำ 
และขยายไปสู่ ภาคเอกชน ร้านค้า บริษัท และผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก เกิดเป็นเครือข่าย
การช่วยเหลือและเกิดจิตอาสาขึ้น 

ต่อมาเมื่อสถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ในตำบลศรีเตี้ยยัง
ไม่คลี่คลาย เครือข่ายการช่วยเหลือจึงนำเสนอความคิด จัดทำ โครงการรถปันสุขขึ้น เพื่อ
ต่อยอดความต้องการของประชาชนและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
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จากโรคโควิด 19 ที่ยังมีอยู่ในตำบลศรีเตี้ย รถปันสุขเป็นการแจกจ่าย อาหาร สิ่งของเครื่องใช้ 
ตามเส้นทางหลักในตำบลศรีเตี้ยทุกหมู่บ้านสร้างความประทับใจแก่ผู้คนที่ได้พบเจอเป็นอย่าง
มากเพราะเป็นครั้งแรกของตำบลที่จัดกิจกรรมเช่นนี้ ประชาชนเกิดความตื่นตัว ตลอดระยะ
ทางที่รถปันสุขขับขี่ไป มีประชาชนมากมายนำของมามอบให้ตลอดเส้นทาง ขั้นตอนการ
ดำเนินโครงการ 3 โครงการย่อยภายใต้โครงการปันสุข ดังนี้ 

โครงการ “โต๊ะปันสุข” มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. ทำการประชุมวางแผน การจัดกิจกรรม โครงการโต๊ะปันสุข เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 

2. กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการดำเนินกิจกรรม 

3. เทศบาลตำบลศรเีตีย้ จดักจิกรรม โตะ๊ปนัสขุ บรเิวณ ตลาดบา้นศรเีตีย้ ตลาดสนัปเูลย 
ตลาดหล่ายแก้ว และ ตลาดบ้านหนองสะลิง 

โครงการเทศบาลวิถีพุทธ วิถีธรรมนำพาสุข มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีเตี้ยร่วมกับพนักงานเทศบาลตำบลศรีเตี้ยประชุมเพื่อ
หาแนวทางแก้ไขปัญหา 

2. จัดทำโครงการเทศบาลวิถีพุทธ วิถีธรรม นำพาสุข 

3. ประสานขอความร่วมมือ พระสงฆ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการฯเพื่อทำการบิณฑบาต 
ข้าวสาร อาหารแห้งทุกหมู่บ้านในตำบลศรีเตี้ย 

 - ประชาสัมพันธ์ วันเวลา ในการลงพื้นที่ บิณฑบาต 
 - เทศบาลตำบลศรีเตี้ยทำการลงพื้นที่ ร่วมกับ พระสงฆ์ ในตำบลศรีเตี้ย  

   บิณฑบาต ข้าวสาร อาหารแห้ง ทุกหมู่บ้านในตำบลศรีเตี้ย 

4. พนักงานเทศบาลตำบลศรีเตี้ยและอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชนทำการรวบรวม 
และคัดแยก ข้าวสารอาหารแห้ง ที่ได้จากการบิณฑบาต นำมาบรรจุ เพื่อเตรียมแจกจ่าย  
ให้แก่ประชาชน  

โครงการ “รถปันสุข” มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. ทำการประชุมวางแผน การจัดกิจกรรม โครงการรถปีนสุข เทศบาลตำบลศรีเตี้ย 

2. กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการดำเนินกิจกรรม 

3. เทศบาลตำบลศรีเตี้ยจัดกิจกรรม รถปันสุข รถพุ่มพวงเพื่อนำ ข้าวสาร อาหารแห้ง 
ผัก ผลไม้ไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนทุกหมู่บ้าน 
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ผลการดำเนินงาน/ผลความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของโครงการปันสุข ได้แก่ 

1. โครงการ “ โต๊ะปันสุข” ก่อให้เกิดสมาชิกเครือข่ายช่วยเหลือและจุดประกายให้เกิด
โครงการกิจกรรมในการช่วยเหลือประชาชนตำบลศรีเตี้ย อย่างต่อเนื่อง  

2. โครงการเทศบาลวิถีพุทธ วิถีธรรมนำพาสุข มีปริมาณข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับ
บริจาคมากกว่า  1,000 รายการ จากการดำเนินโครงการฯนี้ ซึ่งสิ่งของเหล่านี้ถูกแจกจ่ายสู่
ประชาชนกลุ่มที่ต้องการอย่างทั่วถึง ด้วยความร่วมมือของประชาชนอาสาสมัครและกลุ่มสภา
เด็กและเยาวชน 

3. โครงการ “รถปันสุข” ประชาชนได้รับสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตอย่าง  
ทั่วถึงและประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรงในการดูแลคนในชุมชน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนา
ความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือกันระยะยาว  

โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีเตี้ยตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
นักสังคมสงเคราะห์น้อยสู่การเป็นนักกู้ชีพฉุกเฉิน

ในปัจจุบันระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (CPR) เป็นอีกมิติหนึ่งในระบบบริการสุขภาพ   
ที่ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับการเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องที่ต้องมีการพัฒนาเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมี
ระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์จริงในปัจจุบัน ส่งผลให้การดูแล  
ผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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เทศบาลตำบลศรีเตี้ย  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอาสาสมัครในชุมชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนในพื้นที่ตำบลศรีเตี้ย จึงได้จัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
นักสังคมสงเคราะห์น้อยสู่การเป็นนักกู้ชีพฉุกเฉิน” โดยจัดอบรมเยาวชนจิตอาสา กู้ชีพ
ฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อส่งเสริมบทบาทการเป็นอาสาสมัคร  
นักสังคมสงเคราะห์น้อยและ อาสาสมัครยุว อพมก. สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินให้พ้น
จากภาวะวิกฤตได้ โดยเด็กและเยาวชนจำเป็นต้องเรียนรู้ แนวทางการให้ความช่วยเหลืออย่าง
เป็นระบบและครบวงจร เพื่อให้มีความรู้และเกิดทักษะในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการเคลื่อนย้ายได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ซึ่งต้องอาศัยการประสานงานและ 
ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
เทศบาล ตำบลศรีเตี้ย โรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ
ตำบล ช่วยเสริมสร้าง “จิตอาสาสาธารณะ” และพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้เป็น
กำลัง สำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อไป  

ขั้นตอนการดำเนินงาน ของโครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อยสู่การเป็นนักกู้ชีพฉุกเฉิน 
มีขั้นตอน ดังนี้ 

1. ประชุมคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีเตี้ยร่วมกับผู้บริหารและภาคี  
เครือข่าย 

2.  ชี้แจงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินกิจกรรมด้านจิตอาสา เด็กและเยาวชน 
รวมจนถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตองค์รวมของประชาชนในตำบลศรีเตี้ย  
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3.  จัดทำแผนและขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

4.  แต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงการที่เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษา
และพิจารณาติดตามงานในการดำเนินงาน การประสานงาน 

5.  จัดประชุมคณะทำงาน(ผู้รับผิดชอบ)และคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาจดรูปแบบ
การอบรมและหัวข้อในการอบรม ตลอดจนวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เหมาะสมและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

6.  ดำเนินการทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักสังคมสงเคราะห์น้อยสู่การเป็น  
นักกู้ชีพฉุกเฉินเพื่อเสนอขออนุมัติ ต่อผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีเตี้ย 

7.  จัดให้มีการติดตามและการประเมินการก่อสร้าง ทุกระยะเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยถูกต้องและเหมาะสม และควบคุมดูแลให้การดำเนินการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  

8.  ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักสังคมสงเคราะห์น้อยสู่การเป็นนักกู้ชีพ
ฉุกเฉินดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติให้กับสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน  
ในหัวข้อ ดังนี้ 
 8.1  หลักการกู้ชีพแบบองค์รวม 
 8.2  การฝึกปฏิบัติการ กิจกรรมที่ ๑ “การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น เช่น การปั๊มหัวใจ 

การผายปอด “ 
 8.3  การฝึกปฏิบัติฐานจำลองเหตุการณ์ กิจกรรมที่ ๒ เรื่อง “การช่วยเหลือผู้ป่วย 

ฉุกเฉินจากอุบัติเหตุจมน้ำ” 
 8.4  ฝึกการปฐมพยาล เบื้องต้นกรณีการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ และการลำเลียงขนย้าย 

การประสานงานส่งต่อ” 

9. ประชุมสรุปผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม / โครงการ 

10. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม / โครงการ (หลังแล้วเสร็จ) 

ผลการสำเร็จของโครงการที่เป็นรูปธรรม มีดังนี้ 

1. เด็กและเยาวชนมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
ยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ เหมาะสม รวดเร็ว   
ทันเหตุการณ์ โดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน หรือความพิการตามมา 
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2. เด็กและเยาวชนสามารถประสานงานและแจ้งข้อมูลการเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บ
ได้ถูกต้องครบถ้วน รวดเร็ว 

3. เด็กและเยาวชนสามารถพัฒนาระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินและเตรียม  
ความพร้อมในการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย
ตามหลักวิชาการ 

4. เด็กและเยาวชนสามารถให้การกู้ชีพขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง  

จะเห็นว่า เทศบาลตำบลศรีเตี้ยมีการสร้างเครือข่ายการทำงานในตำบลโดยอาศัย  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เป็นตัวเชื่อมโยงการดำเนินกิจกรรม โดยเน้นการสร้าง
เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมทำงานกับเทศบาล โดยเทศบาล
ตำบลศรีเตี้ยจะทำการประสานเชื่อมโยงสภาเด็กและเยาวชนกับภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ทั้ง 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนในตำบลที่หลากหลาย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเองให้มีความพร้อมและ  
มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต 
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รางวัลพระปกเกล้าประจำปี2565
เกียรติภูมิท้องถิ่น

22ปีกับ“รางวัลพระปกเกล้า”
รางวัลที่มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศและโดดเด่น
ซึ่งเป็นรางวัลที่มีอายุยาวนานที่สุดในประเทศไทย

 

วัตถุประสงค์
สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของ

ประธานรัฐสภา มีพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐาน  
ที่มั่นคงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้า และ
ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา   
ซึ่งให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นด้านความโปร่งใสและ  
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ต่อมาในปี 2552 สถาบันพระปกเกล้า ได้เล็งเห็นความจำเป็นในภารกิจหน้าที่และ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมากขึ้น จึงได้ขยายประเด็นสำหรับการมอบรางวัล
พระปกเกล้า ให้ครอบคลุมการดำเนินงานของท้องถิ่น อันได้แก่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกิจการท้องถิ่น การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ในท้องถิ่น และ
การเสริมสร้างเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น  
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ในปี 2564 สถาบันพระปกเกล้า เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกที่มี  
ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด ซึ่ งการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมานั้น   
ล้วนตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในพื้นที่มาอย่าง  
ต่อเนื่อง สถาบันพระปกเกล้าจึงได้เพิ่มรางวัลพระปกเกล้า ด้านการลดความเหลื่อมล้ำ  
ในสังคม อีกหนึ่งด้าน เพื่อผลักดันและยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินงาน  
ขบัเคลือ่นประเดน็ความเหลือ่มลำ้ในระดบัพืน้ทีม่ากขึน้ ดงันัน้ ในป ี2565 รางวลัพระปกเกลา้ 
จึงแบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ดังนี้ 

 = ด้านที่ 1 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ  
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	

 = ด้านที่ 2 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ  
ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	

	 =	ด้านที่ 3	รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ	
ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	

ประเภทที่1
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของหลัก
ธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความโปร่งใสในการบริหารงาน และ
หลกัการมสีว่นรว่มของประชาชนในการบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

กรอบแนวคิดสำคัญ
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ประเภทที่2
ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคม

เพือ่สง่เสรมิใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในฐานะหนว่ยงานหลกัทีท่ำหนา้ทีบ่รหิารจดัการ
ท้องถิ่น ให้สามารถร่วมมือกับเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที ่ได้แก ่ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสงัคม ในการรว่มมอืพฒันาทอ้งถิน่ไปสูเ่ปา้หมายของการพฒันาทีย่ัง่ยนืรว่มกนั 

กรอบแนวคิดสำคัญ

ประเภทที่3
ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของ  
การลดความเหลื่อมล้ำในท้องถิ่น รวมไปถึงการมีบทบาทในการลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริม
ความเปน็ธรรมทีช่ดัเจน 

กรอบแนวคิดสำคัญ
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หลักเกณฑ์การมอบรางวัลพระปกเกล้า
และใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า

การมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านต่างๆ ที่กล่าวมา   
แบง่การมอบรางวลัพระปกเกลา้ ออกเปน็ 2 ระดบั คอื 

	 โลร่างวลัพระปกเกลา้	พรอ้มใบประกาศเกยีรตคิณุสถาบนัพระปกเกลา้	
 มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ 

แลว้วา่ มคีวามเปน็เลศิ ในดา้นนัน้ๆ 
	 ใบประกาศเกยีรตคิณุสถาบนัพระปกเกลา้	
 มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ 

แลว้วา่ ผา่นเกณฑม์าตรฐานทีก่ำหนดไว	้ในดา้นนัน้ๆ 

กระบวนการประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า2565

การประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมอบรางวัลพระปกเกล้า และ  
ใบประกาศเกยีรตคิณุสถาบนัพระปกเกลา้ มกีระบวนการหลกั ดงันี ้

ขั้นที่1รับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำป ี2565 

โดยกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ  
การพจิารณาตามทีไ่ดก้ำหนดไวใ้นใบสมคัร  

ทั้งนี ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า 
ประจำป ี2565 ได้เพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น โดยทำการเลือกประเภทรางวัลฯ ตามที่ได้
กำหนดไวใ้นหนา้แรกของใบสมคัร และตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามหวัขอ้ทีก่ำหนดไวใ้นแตล่ะ
ประเภทของรางวลัฯ ซึง่มกีารแยกประเภทรางวลัฯ ไวแ้ลว้ในใบสมคัรสว่นตา่งๆ ซึง่องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่สามารถนำใบสมคัรมาจาก 2 ชอ่งทางสำคญั ไดแ้ก ่

1) สถาบนัฯ จดัสง่ใบสมคัรใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทกุแหง่โดยตรง 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์สถาบันฯ   
ที ่www.kpi.ac.th 
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ขั้นที่2ประเมินคุณสมบัติขั้นต้น

คณะวิจัยฯ ทำการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วม
โครงการทั้งหมด โดยพิจารณาให้คะแนนจากเกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา   
(แยกตามประเภทรางวัลฯ)  ในขั้นนี้หลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง   
ซึง่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จดัสง่ใหแ้กค่ณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืกฯ จะไดร้บัการตรวจสอบ
และใหค้ะแนนอยา่งถีถ่ว้น  

ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน เป็นภารกิจที่บังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกระทำหรือ  
ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่ตามระเบียบ และกฎหมาย เช่น แต่งตั้งตัวแทนประชาชน  
เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดเผยรายรับรายจ่าย การจัดทำ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่มีการปฏิบัติตามตัวชี้วัด  
ขัน้พืน้ฐานตวัใดตวัหนึง่แลว้ จะถอืไดว้า่ไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิในขัน้ตน้ 

ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา เป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงวิธีการหรือแนวทางการดำเนินงาน ตามอำนาจ
หน้าที ่ที่มีการพัฒนาและมีความก้าวหน้ามากขึ้น รวมทั้งมีความเข้มข้นในด้านการปฏิบัติงาน   
กอ่ใหเ้กดินวตักรรมใหม่ๆ  ขึน้ในชมุชนทอ้งถิน่ 

“ทั้งนี	้ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนาที่กล่าวมานั้น	จะถูกนำมาแปลงเป็น	 
ข้อคำถามในใบสมัครเข้าร่วมโครงการรางวลัพระปกเกลา้ในแตล่ะประเภท	ซึง่จะมกีารคิดคะแนน	 
ทีใ่หน้ำ้หนกัแตกตา่งกนัไปตามความเหมาะสมในแตล่ะตวัชีว้ดั”	

ขั้นที่3ประเมินคุณสมบัติเฉพาะประเด็นแบ่งเป็น

ขั้นที่	3.1	การประเมินความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่	

คณะวิจัยฯ ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยการใช้แบบสอบถามในการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็น
ตา่งๆ   

ขัน้ที	่3.2	การประเมนิการดำเนนิโครงการและกจิกรรมขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	

คณะวิจัยฯ ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดย การสนทนากลุ่ม   
การสังเกตการณ ์และการสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่การดำเนินงานของโครงการและ
กจิกรรม   
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เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในป ี2565   
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามของนักวิจัย ได้ปรับรูปแบบการดำเนินงานเป็น การลงพื้นที่แบบ
เสมือนจริง ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ ์โดยใช้โปรแกรม Zoom Meetings และการโทรศัพท์
สอบถามความคดิเหน็ 

ขั้นที่4คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯทำการศึกษาข้อมูลในพื้นที่

ในขั้นตอนนี ้จะเกิดขึ้นหลังจากคณะวิจัยฯ นำเสนอผลคะแนนที่ได้จากการประเมินตาม  
ขั้นที ่2 และ 3 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ จะมีการประชุมเพื่อกำหนดการลงพื้นที่
ประเมนิจรงิในภาคสนาม โดยเกณฑใ์นการพจิารณาประเมนิขัน้นี ้พจิารณาจาก 

1) การนำเสนอผลงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่   
2) การนำเสนอแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ทีโ่ดดเดน่ ณ สถานทีจ่รงิ        

ขั้นที่5ประชุมคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัล
พระปกเกล้า2565

เมือ่คณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืกฯ ทำการศกึษาขอ้มลูในพืน้ทีแ่ลว้ ไดจ้ดัใหม้กีารประชมุ
พิจารณาข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที ่และพิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใด  
มีความเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลพระปกเกล้า ในฐานะที่ม ี“ความเป็นเลิศ” และองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่แหง่ใดที ่“ผา่นเกณฑ”์ และสมควรไดร้บัใบประกาศเกยีรตคิณุสถาบนัพระปกเกลา้   

ทั้งนี ้ในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จะมีการพิจารณาโดยนำข้อมูลการร้องเรียน  
ทีไ่ดจ้าก สำนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ (สตง.) คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ
แห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และ  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ในประเด็นเรื่องการทุจริตและ  
ความไมโ่ปรง่ใสในการบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รว่มดว้ย 

 

 

หลักเกณฑ์การมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำ



ผลการตัดสินการพิจารณาคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า
ประจำปี2565
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ผลการตัดสิน
การพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี2565
 

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 

 
1. เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
3. เทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
4. เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 
5. เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 

 
ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ 

 
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
2. เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 
3. เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
4. เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
5. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
6. เทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
7. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
8. เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
9. องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 
10. องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
 



ผลการตัดสินการพิจารณาคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า
ประจำปี2565
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ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
จำนวน 13 แห่ง ได้แก่ 

 
1.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
2.  เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
3.  เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
4.  เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
5.  เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
6.  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
7.  เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
8.  เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
9.  เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
10.  เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
11.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
12.  องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
13.  องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัด อุบลราชธานี 
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ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานประจำปี2565
 

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ 

 
1. เทศบาลเมืองบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
2. เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 
3. เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
4. เทศบาลตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
5. องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
6. องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
7. องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
8. องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 
ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 

 
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
2. เทศบาลตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
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ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

เทศบาลเมืองทุ่งสง
อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองเขาสามยอด
อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
เทศบาลตำบลป่าแมต
อำเภอเมืองจังหวัดแพร่
เทศบาลตำบลเกาะคา
อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง
เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูน
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ข้อมูลพื้นฐาน

สถานที่ตั้ง			     
ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 
โทรศัพท์ 075-411-342  
โทรสาร 075-411-515  
ประชากร		
29,522 คน   
(ชาย 13,516 คน หญิง 16,006 คน)   
พื้นที่			 	
7.17 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 22 ชุมชน) 
รายได้		   
209,715,023.41 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
219,478,600.00 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง   
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
นายมนตรี กัลยา              
ประธานสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จ.อ.เวชยันต์ หนูรักษา   
ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 18 คน 
หญิง จำนวน 0 คน 

เทศบาลเมืองทุ่งสง
อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช


เทศบาลเมืองทุ่งสง มีการบริหารงาน
ดว้ยวสิยัทศัน ์“ทุง่สงทุง่สวรรค”์ เพือ่ขบัเคลือ่น 
สู่เป้าหมาย ทำทุ่งสงให้เป็นสวรรค์บนดินของ
ประชาชนทกุคน เปน็เมอืงทีพ่ฒันาสูค่วามยัง่ยนื 
ทุกมิติ โดยผู้บริหารมีการถ่ายทอดนโยบาย
การบริหารงานสู่การปฏิบัติไปยังบุคลากร
เทศบาลในทุกระดับให้มีการดำเนินงานภายใต้
หลักหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ด้วยมาตรการต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการทำงานร่วมกับเทศบาลในทุก
มิติ ตามแนวคิด ค่านิยมร่วม “การศึกษานำ
การพัฒนา ปวงประชามีส่วนร่วม” ตลอดจน  
มีมาตรการการบริหารงานด้วยความโปร่งใส 
ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน 
ประชาสั งคม และประชาชน เพื่ อ เพิ่ ม
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ประสิทธิภาพในการบริหารทุ่งสง ด้วยหลักธรรมภิบาล ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม   
ตรวจสอบได้ มุ่งผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  

การสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนด้วยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนของเทศบาลตามแนวคิด (IAP2) มี 4 ระดับ คือ ระดับที่ 1 การให้ข้อมูลข่าวสาร 
(Inform) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบริหารงานด้วยความโปร่งใสคือการให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการทำงาน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาล รายรับ รายจ่าย 
การประชุมสภา การประชาสัมพันธ์เตือนภัย ตลอดจนช่องทางการแสดงความคิดเห็นและ  
ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ระดับที่ 2 การรับฟังความคิดเห็น (Consult) เป็นการเปิดเวทีให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ต่าง ๆ ก่อนการดำเนินการ
ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาร่วมในกิจกรรม เช่น เชิญประชาชนเข้าร่วมการประชุม
สภาเทศบาล ระดับที่ 3 การเกี่ยวข้อง (Involve) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงาน เช่นการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการต่างๆ ระดับที่ 4 ความร่วมมือ (Collaboration) การเปิดโอกาสให้กลุ่มประชาชน 
ภาครัฐ เอกชน ฯลฯ เข้ามามีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนของการตัดสินใจในการดำเนิน
กิจกรรมของเทศบาลร่วมกันอย่างต่อเนื่องในทุกภารกิจ และระดับที่ 5 การเสริมอำนาจแก่
ประชาชน (Empower) เป็นการให้บทบาทแก่ประชาชนมากที่สุดโดยการให้ประชาชนเป็น  
ผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ  

ในประเด็นด้านความโปร่งในการการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตนั้นเทศบาล  
มีการวางแผนระบบควบคุมภายในของตนเอง เช่น การแต่งตั้งตัวแทนประชาชนเข้ามาเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การให้ความรู้แก่ประชาชนทราบบทบาทในการตรวจรับการจ้าง 
ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ทั้งยัง
สามารถขอตรวจสอบการการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ 

ผู้บริหารมีการประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ให้บุคลากรเทศบาลเมือง
ทุ่งสงทุกคนยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานทุกภารกิจต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจาก
การทุจริต จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน และมีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน
การทุจริตที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลเมืองทุ่งสง หรือรผ่านโทรศัพท์ 075-411-491 
หรือสายด่วนนายก 081-537-5629 หรือ QR CODE สายด่วนนายก หรือ ผ่านเวบไซต์ 
www.tungsongcity.go.th ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/การทุจริต และมีการเปิดเผยข้อมูล
การใช้จ่ายงบประมาณ การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ 
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สำหรับการดำเนินงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและ		
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	ของเทศบาลเมืองทุ่งสง	ได้แก่	

โครงการ“การบริหารจัดการน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการลุ่มน้ำตรัง
…เรียนรู้สู้ภัยพิบัติอย่างยั่งยืน”

เทศบาลเมืองทุ่งสง ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ในช่วงฤดูฝน (ตั้งแต่ พ.ค. - ธ.ค.) 
ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2558 - 2563  เนื่องจากเป็นพื้นที่มีลำคลองไหลผ่านหลายสายจากทิศเหนือ 
ทำให้กระแสน้ำไหลเร็วขึ้น เมื่อระบายไม่ทันจะทำให้น้ำท่วมได้ง่าย เคยเกิดน้ำท่วมสูงสุด   
10 ครั้งต่อป ีโดยรองรับปริมาณน้ำฝนเพียง 50 - 60 มล. และการระบายน้ำล่าช้า 2 - 3 วัน 
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะ
เทศบาลเมืองทุ่งสง ความเสียหายในย่านการค้า มูลค่าไม่น้อยกว่า 250 ล้านบาท (ข้อมูลจาก
ชมรมธนาคารอำเภอทุง่สง) นอกจากนีย้งักระทบประชาชนทัง้ลุม่แมน่ำ้ตรงั จำนวน 433,312 คน 
มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอ 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช (อำเภอทุ่งสง) และ
จังหวัดตรัง (อำเภอรัษฎา อำเภอเมืองตรัง อำเภอวังวิเศษ อำเภอห้วยยอด อำเภอกันตัง)     

เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านกายภาพและ  
ดา้นสงัคมแบบบรูณาการ โดยใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการดำเนนิการ อยา่งมหีลกัธรรมาภบิาล 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ และการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายกว่า 30 หน่วยงาน   
โดยได้ดำเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้มีระบบระบายน้ำที่ดี 
มีระบบเตือนภัยแก่ประชาชนได้รวดเร็วมากขึ้น ทำให้ลดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน จากเดิมเสียหายจำนวน 250 ล้านบาท  (ข้อมูลจากชมรมธนาคารอำเภอ
ทุ่งสง) และล่าสุดใน ปี พ.ศ.2563 มูลค่าความเสียหายลดลงเหลือ 1,041,055 บาท และตั้ง
แต่ปี พ.ศ.2564 และ พ.ศ.2565 (ม.ค.- ก.ย.) ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วม และไม่มีผู้เสียชีวิต   
ทั้ง ๆ ที่เกิดน้ำท่วมในหลายอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงเป็นโครงการที่ประสบ  
ความสำเร็จ และเป็นต้นแบบในการบริหารงานที่มีความโปร่งใสและมีส่วนร่วมให้กับหน่วยงาน
อื่น ๆ ได้มาศึกษา 27 หน่วยงาน 

กระบวนการดำเนินการที่ เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน แบ่งเป็น   
3 ขั้นตอน 

ขั้นเตรียมการ	การให้ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองทุ่งสงมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนทราบและร่วมดำเนินกิจกรรมผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 
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เช่น www.tungsong.com, facebook เพจเทศบาลเมืองทุ่งสง รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาของน้ำท่วมแล้วมีการนำเสนอโครงการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
น้ำท่วม การประชุมประชาคมเมืองทุ่งสงเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนการวางแผน ทุกภาคีเครือข่ายของเทศบาลเมืองทุ่งสงทั้งหน่วยงานราชการ 
ทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ สถานศกึษา ภาคประชาชน ภาคเอกชน และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง การรว่มมอื 
กับเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน โดยมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 
MOU มีการทำงานร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ เช่น การประชุมร่วมกัน 
จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และทบทวนทำแผนยุทธศาสตร์ มีการซักซ้อมแผนการเตรียม  
การรองรับสถานการณ์อุทกัยร่วมกัน กำหนดจุดอพยพ การช่วยเหลือประชาชน และ  
กลุ่มเปราะบาง เป็นต้น ภายใต้โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย
และดินถล่มเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ 

ขัน้ตอนการดำเนนิการ เครอืขา่ยหนว่ยงานตา่ง ๆ มบีทบาทสนบัสนนุใหเ้กดิการเชือ่มโยง 
ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติเข้าสู่ศูนย์บริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำตรัง วิเคราะห์และพัฒนา  
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เพื่อป้องกัน บรรเทา และแก้ไขภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ รวมทั้งนำไปสู่การกำหนดเป็นนโยบายเพื่อการปฎิบัติ ในขั้นตอนนี้ เครือข่าย  
ต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการขับเคลื่อน
โครงการสู่ความสำเร็จสามารถแก้ไขปัญหาได้ 

การตรวจสอบ เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้แก่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
รวมทั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่แก้ปัญหาที่สำคัญของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง (ภาคประชาชน) ได้สำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนามโครงการฯ โดยใช้แบบสอบถาม 
พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้การบริหาร
จัดการน้ำแบบบูรณาการของเทศบาลช่วยให้ปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลลดลงกว่าปีที่ผ่านมา 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับมาก จากนั้นมีการนำผลการประเมินเผยแพร่ให้แก่
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบผ่าน www.tungsongcity.go.th  

ผลลัพธ์การดำเนินการ มีการดำเนินการบรรจุโครงการต่าง ๆที่ แก้ปัญหาน้ำท่วม  
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กลยุทธ์ บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน
อย่างมีคุณภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืน   
โดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและ  
ตอ่เนือ่ง และจดัสรรงบประมาณดำเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้ประชมุ ประสานความรว่มมือ
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จากเครือข่าย ฯ เพื่อของบประมาณมาดำเนินการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจหน้าที่ 
ในปีงบประมาณ 2565 จำนวนงบประมาณ 1,938,754 บาท ภายใต้โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยแบบบูรณาการ, โครงการ  
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ 
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาล และโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำเทศบาล และในปี 2563 มีการจ่ายเงินช่วยเหลือ  
ผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม จำนวน 5,245 ราย รายละ 2,000 บาท (ตามประกาศเกณฑ์  
ที่กำหนดไว้) จำนวนเงินทั้งสิ้น 10,490,000 บาท 

โครงการตลาดสุขสันต์แม่ค้าสุขใจผู้บริโภคปลอดภัย

โครงการตลาดสุขสันต์แม่ค้าสุขใจ ผู้บริโภคปลอดภัย  เป็นโครงการที่ดำเนินการด้าน
การเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารภายในตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสงและบริเวณโดยรอบ 
โดยทำการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ สารกันรา สารบอแรกซ์ 
สารฟอร์มาลีน สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง และสารโพลาร์ ในปี 2558 ตรวจพบสารปนเปื้อน
ในอาหารที่วางจำหน่วยในตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 352 ตัวอย่าง ซึ่งการบริโภค
อาหารปนเปื้อนนั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
เทศบาลจึงได้ดำเนินโครงการตลาดสุขสันต์ แม่ค้าสุขใจ ผู้บริโภคปลอดภัย เพื่อให้ผู้ประกอบ
การมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหารที่วางจำหน่ายมากขึ้น และเพื่อ  
เฝ้าระวังด้านความปลอดภัยอาหารในตลาด เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง ภายใต้การดำเนินงานของชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเทศบาล เมืองทุ่งสง 
โดยมีคณะทำงานชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลเมืองทุ่งสง มีสมาชิกจำนวน 27 คน 
ประกอบด้วย ประธานชุมชนต่างๆ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม. ตัวแทนประชาชนในเขต
เทศบาล และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 6 คน ได้ประชุมร่วมกันในการให้
ข้อมูลการจัดกิจกรรมชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลเมืองทุ่งสง 

กระบวนการดำเนินงาน มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องสารปนเปื้อนในอาหารแก่  
ผู้ประกอบการ และทราบถึงอันตรายของสารปนเปื้อนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค
อย่างร้ายแรง ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น กลุ่ม Line ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค
เทศบาลเมืองทุ่งสง กลุ่ม Line ตลาดสดชั้น 1 กลุ่ม Line ผู้ค้า@หลาดชุมทางทุ่งสง  
กลุ่ ม L i n e ผู้ ค้ า@ตลาดนั ดประชา รั ฐ ธกส . F a c eboo k เทศบาล เมื อ งทุ่ ง ส ง   
บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเสียงตามสาย หลังจากนั้นมีการแต่งตั้งคณะทำงานชมรมคุ้มครอง  
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ผู้บริโภคเทศบาลเมืองทุ่งสง ประกอบไปด้วยสมาชิกชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จำนวน 27 คน ทำหน้าที่ในการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีเทศบาล
เมืองทุ่งสงเป็นเป็นแกนหลักในการดำเนินงาน มีการจัดประชุมทำแผนการดำเนินงาน และ  
มีการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการค้า คณะทำงานชมรมคุ้มครอง  
ผู้บริโภคเทศบาลเมืองทุ่งสง ตลอดจนลงพื้นที่เชิงปฏิบัติการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร   
หากพบจะให้หยุดขายแล้วนำสินค้านั้นออกจากตลาดทันที ภายหลังการตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล มีการสรุป แก้ไขปรับปรุง และรวมทั้งการขยายผลและเผยแพร่ผลสู่สาธารณะ   
มีการรายงานผลการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารให้แก่ผู้ประกอบการค้าทราบ มีการจัดทำ  
รายงานผลการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารให้แก่ผู้ประกอบการค้าทราบ 

ผลจากการดำเนินงาน ด้วยการพัฒนาการทำงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมี
ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลเมืองทุ่งสงและภาคีเครือข่ายเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อนำ
ไปสู่การพัฒนาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีศักยภาพ มีการจัดการกับปัญหาร่วมกัน   
สร้างโอกาสเปิดพื้นที่ทางสังคมอย่างเท่าเทียมกันในการให้ทุกส่วนได้มีส่วนร่วม ในการ
แสดงออกทางความคิด ศักยภาพ ความรู้ และร่วมมีบทบาทดำเนินการต่อเนื่อง โดยชมรม
คุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ดำเนินการมาแล้ว 7 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 - 
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2565) มีการดำเนินการตรวจสารปนเปื้อนทั้งสิ้น 294 ครั้ง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสงทั้งสิ้น 743,337 บาท จากปี พ.ศ. 2558 
– 2565  ผลการตรวจพบว่าสารปนเปื้อนในอาหารภายใน ตลาดนัด ตลาดสดเทศบาลเมือง
ทุ่งสงและบริเวณโดยรอบ พบว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2558 พบ   
สารปนเปื้อนคิดเป็นร้อยละ 26.52 ปี พ.ศ. 2559 พบสารปนเปื้อนคิดเป็นร้อยละ 26.91   
ปี พ.ศ. 2560 พบสารปนเปื้อนคิดเป็นร้อยละ 22.23 ปี พ.ศ. 2561 พบสารปนเปื้อน  
คิดเป็นร้อยละ 7.81 ปี พ.ศ. 2562 ตรวจพบสารปนเปื้อนคิดเป็นร้อยละ 4.00 และ  
ปี พ.ศ. 2563 ตรวจพบสารปนเปื้อนคิดเป็นร้อยละ 3.63  ปี พ.ศ. 2564 พบสารปนเปื้อน
คิดเป็นร้อยละ 3.40 และปี พ.ศ. 2565 พบสารปนเปื้อนคิดเป็นร้อยละ 2.96 

โครงการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของ
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง

ปัจจุบันผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง มีจำนวน 4,413 ราย คิดเป็น ร้อยละ 
14.89 ของประชากรทั้งหมดเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าสู่ความเป็นสังคผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ 
นอกจากนี้ยังพบว่าในจำนวนผู้สูงอายุ 4,413 คน มี ประชากรผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม จำนวน 
4,259 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.51 ของประชากรผู้สูงอายุทั้งหมด ประชากรผู้สูงอายุกลุ่มติด
บ้าน จำนวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.79 ของประชากรผู้สูงอายุทั้งหมด ประชากรผู้สูงอายุ
กลุ่มติดเตียง จำนวน 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.7 ของประชากรผู้สูงอายุทั้งหมด  

ดังนั้น โจทย์ใหญ่สำหรับการรองรับสังคมสูงอายุ คือ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพให้  
ผู้สูงอายุสามารถพึ่งตนเองได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย มาตรการในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองทุ่งสง เน้นสร้างความเข้มแข็งทางด้านร่างกายและจิตใจให้แก่  
ผู้สูงอายุทุกกลุ่ม คือ กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง การสร้างเครือข่ายแบบมี
ส่วนร่วมของการเข้าถึงการบริการภาครัฐของผู้สูงอายุ ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่เน้นการมี
ส่วนร่วม โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการร่วมบูรณาการเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมและดูแล  
ผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุมีการเสริมสร้างการพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมด้วยประสบการณ์ชีวิตของ  
ผู้สูงอายุและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐาน ผู้สูงอายุ
สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามความเหมาะสม โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทุกระดับ เกิดความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน มีการทำงานแบบมีส่วนร่วมโดยทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน 
ประชาชน และสถาบันการศึกษา ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) โดยใช้ภาคีเครือข่าย  
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ในการร่วมบูรณาการเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมและดูแลผู้สูงอายุ โดยแบ่งผู้สูงอายุเป็น   
2 กลุ่ม คือ 

ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม เทศบาลเมืองทุ่งสงร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม 
มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (ศูนย์สร้างสุข) สอบถาม  
ความคิดเห็นจากผู้สูงอายุเรื่องให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตร เช่น กิจกรรมส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่อย่าง  
เหมาะสม ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิและหน้าที่ของผู้สูงอายุ ความสนใจด้านต่าง ๆ ตามที่ผู้สูงอายุต้องการ การเปิดพื้นที่ให้  
ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ โดยผ่านการถ่ายทอดภูมิความรู้ ประสบการณ์ รวมกลุ่มกัน   
เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งการทำกิจกรรมร่วมกัน ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผู้สูงอายุได้รับความรู้ และถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านศูนย์สร้างสุข
โรงเรียนผู้สูงอายุ) และมีการประเมินสุขภาพร่างกาย จิตใจ แก่ผู้สูงอายุ จากนั้นสรุป  
ผลการดำเนินงานให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ร่วมดำเนินการทราบ และประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน
ไดร้บัทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องเทศบาลเมอืงทุง่สงและภาคเีครอืขา่ยภาคชมุชน จดัศนูยฟ์ติเนส 
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ และมีอุปกรณ์การออกกำลังกายติดตั้งทุกชุมชน นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์
ออกกำลังกาย ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ที่เป็นศูนย์กลางที่ทุกคนสามารถเข้าถึง
อุปกรณ์การออกกำลังกายได้ 
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การดำเนินกิจกรรมโดยผู้สูงอายุเองมีการขอรับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง  ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง (ปี 2564 มีจำนวนสมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุ 660 คน) หรือนำไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านกลุ่ม ชมรม เช่น กลุ่มเต้น  
บาร์สโลป ตารางเก้าช่อง ชมรมกลองยาว (ชุมชนยุทธศาสตร์ ชุมชนเปรมประชา) ชมรมรำ
กระบอง (สวน ร.5) ชมรมรำไทยเก็ก (หน้าอำเภอทุ่งสง) ชมรมลีลาศ ชมรมพุทธสมาคม 
ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญอำเภอทุ่งสง (อาคารดำรงธรรมาภิบาล) เป็นต้น 

ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน	ติดเตียง มีการเสนอแผนการดูแลผู้ป่วยเฉพาะรายผ่าน
โปรแกรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งมีการตรวจสอบจากภาคประชาชนเข้าร่วมเป็น  
คณะกรรมการคณะอนุกรรมการกองทุนฯและกองทุนหลักประกันสุขภาพ การประชุมชัดเจน 
ตรวจสอบได้มีการจัดทำแผนสุขภาพเป็นรูปเล่ม การจัดทำแผนประชาคมโดยประชาชน และ
มีการเผยแพร่การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสงผ่าน 
Facebook เทศบาลเมืองทุ่งสง/ไลน์เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองทุ่งสง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุ่งสง เจ้าหน้าที่สหคลินิก
ประชาอุทิศ ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
(CM) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลปากแปรก 
ตัวแทนประชาชนจาก 20 ชุมชน 1 ย่านการค้า มีผู้มาเกี่ยวข้องร่วมคิด จัดทำประชาคม
บรรจุในแผนจากสภาชุมชน แผนสุขภาพและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จากข้อมูลปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่ ผ่านทางผู้นำชุมชน สมาชิก  
สภาท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) 
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ผู้ดูแล เพื่อนบ้าน  จากนั้นจะมีทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลลงไปประเมิน
ผู้สูงอายุเบื้องต้น มีการใช้แบบฟอร์มของกรมอนามัยในการประเมิน ADL พร้อมทั้งมีการ
อธิบายการดำเนินงานและประเมินความพร้อมและแจ้งขั้นตอนการดูแลให้ผู้ป่วยและผู้ดูแล  
รับทราบโดยตรงและสรุปการเยี่ยมบ้านผ่านโปรแกรม HosXP เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วยทีมผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (CM),   
ผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (CG), หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบล
ปากแพรก ทั้ง 20 ชุมชน 1 ย่านการค้า, หรืออาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  (อสบ.), และ  
นักศึกษาบริบาลจากโรงเรียนทุ่งสงเซ็นเตอร์การบริบาล เพื่อช่วยในการดูแลการพยาบาล  
ผู้สูงอายุ ได้ทำการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุแล้วเสร็จ จะมีการเสนอต่อ  
ทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย   
นักวิชาการสาธารณสุข ทั้งจากเทศบาลเมืองทุ่งสง  โรงพยาบาลทุ่งสง และสหคลินิก
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ประชาอุทิศ เพื่อวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา และวางแผนการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ หรือ
แนวทางการดำเนินการรักษา/ส่งต่อ โดยแต่ละวิชาชีพทำหน้าที่ในบทบาทของตนและประสาน
การดูแล และส่งต่อกรณีเกินศักยภาพและ Consult เมื่อพบปัญหา กรณีผู้ป่วยยังไม่ได้รับ
หนังสือรับรองความพิการ แพทย์สามารถออกใบรับรองความพิการในส่วนที่แพทย์สามารถ
ออกให้ได้ยกเว้นเป็นการออกใบรับรองความพิการของแพทย์เฉพาะทางก็จะมีการนัดผู้สูงอายุ
ไปพบแพทย์เพื่อตรวจและออกใบรับรองความพิการ ส่วนการเดินทางไปโรงพยาบาลสามารถ
ขอใช้รถพยาบาลเพื่อไปพบแพทย์ตามนัดได้ฟรี เมื่อได้ใบรับรองความพิการมาแล้วจะส่งต่อ  
ให้แก่นักสังคมสงเคราะห์ เพื่อส่งเรื่องไปยังพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการ  
ได้รับเบี้ยสงเคราะห์ผู้พิการ ฯลฯ 

จากนั้นแจ้งผลการประเมินข้อมูลสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ ย้อนกลับให้  
ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล และครอบครัวทราบ รวมทั้งร่วมกันคิด วิเคราะห์ แผนการดูแลรายบุคคล 
แจ้งข้อมูลการให้บริการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ แก่ทีมสหสาขาวิชาชีพ อาสาสมัครฯ   
มีการแจ้งแผนขั้นตอนการดูแลทุกครั้งก่อนดำเนินการในผู้สูงอายุ แก่ทีม ญาติและผู้ดูแล  
ทุกครั้ง และประชาสัมพันธ์แนวทางการแจ้งขอรับความช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านนามบัตร 1669 
ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงได้รับการฉีดวัคซีนที่บ้านจำนวน 83 ราย ส่วนที่เหลือญาตินำไป  
ฉีดเองที่โรงพยาบาล สำหรับผู้สูงอายุที่มีความลำบากเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ เนื่องจาก  
มีราคาสูง ก็จะได้รับการบริจาคจากประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก เช่น เตียงผู้ป่วย ที่นอนลม  
รถเข็นนั่ง ฯลฯ และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เช่น SME Bank, หจก.ผาทอง จำกัด หรือ
ประชาชนที่ให้การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สิ่งของอุปโภค บริโภค เงิน 
แพมเพิร์ส นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการดูแลผู้สูงอายุโดยสถานพยาบาลและหน่วยบริการ  
ขอสนับสนุนงบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงจากกองทุน LTC และกรณี  
ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงที่มีความลำบากในการหารถไปพบแพทย์ตามนัดหรือไปทำ
กายภาพบำบัด ก็มีการบริการขอใช้รถพยาบาลโดยผ่านคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน 
และมีนักกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทยให้บริการ ณ อาคารคลินิกผู้สูงอายุและให้บริการ
ที่บ้าน ไม่คิดค่าบริการและได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองทุ่งสง 

ผลการดำเนินงานแล้วพบว่าเทศบาลเมืองทุ่งสง ผู้สูงอายุติดสังคม จำนวน 4,709 คน  
ติดบ้าน จำนวน 55 คน ติดเตียง จำนวน 46 คน และกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงที่รับ
ผิดชอบของโรงพยาบาลได้รับการขออนุมัติงบประมาณ LTC จำนวน 54 ราย และกำลัง
ดำเนินการขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มในพื้นที่รับผิดชอบของสหคลินิกประชาอุทิศ จำนวน 
47 ราย มีแพทย์มาร่วมออกเยี่ยมบ้านทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี โดยแพทย์ลงไปตรวจ
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และออกหนังสือรับรองความพิการได้จำนวน 15 ราย ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงจำนวน   
60 รายได้รับ Wrist band สำหรับการช่วยเหลือฉุกเฉิน และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 
154 ราย สามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง โดยเคสตัวอย่าง จากผู้ป่วยติดเตียง กลับมาเดินได้
อีกครั้ง 
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ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้ง			     
ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง   
จังหวัดลพบุรี 15000  
โทรศัพท์ 036-776-205  
โทรสาร 036-776-205   
ประชากร		
29,237 คน   
(ชาย 16,037 คน หญิง 13,200 คน)   
พื้นที่			 	
32.5 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 7 หมู่บ้าน 34 ชุมชน) 
รายได้		   
55,679,730.85 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
78,047,703.00 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นางสายใจ เลิศวิริยะประภา  
นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด  
นายฐิติกร สุขดี    
ประธานสภาเทศบาลเมืองเขาสามยอด 
นายสินชัย ขวัญเขียว   
ปลัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด 
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 12 คน 
หญิง จำนวน 6 คน 

เทศบาลเมืองเขาสามยอด
อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี


เทศบาล เมื อ ง เขาสามยอด เป็ น
เทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี จัดเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ 
เนื่องจากมีประชากรมากกว่าเขตเทศบาล  
เมืองลพบุรี และมีขนาดเนื้อที่ถึ ง 32.50 
ต า ร า ง กิ โ ล เ มต ร ก ำหนด วิ สั ย ทั ศ น์ ใ น  
การบริหารงานไว้ว่า “คุณภาพชีวิตดีทุกด้าน	
การบริการและการศึกษาเป็นเลิศ” เพื่อสร้าง
เป้าหมายการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อ
ประชาชนในพื้นที่ เทศบาลเมืองเขาสามยอด
จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  
ในลักษณะประชาชนที่ตื่นตัว สร้างสรรค์ 
(Active Citizen) ตั้งแต่กระบวนการจัดทำ
ยุ ทธศาสตร์ ก ารจั ดล ำดั บความสำคัญ
โครงการ กระบวนตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ 
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ตลอดจนจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติของประเทศเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDG), ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคน  
แบบชีเ้ปา้ (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP), ขอ้มลูความจำเปน็พืน้ฐาน 
(จปฐ.) ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้มีข้อมูลการพัฒนาเท่ากันกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาล 
เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานร่วมกันในการกำหนดโครงการ วางแผน วิเคราะห์งบประมาณ   
จัดทำแผน และติดตามประเมินผล ผ่านวิธีคาร์สกอ (Car Score : Community 
Assessment Report) ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักที่สำคัญและโดดเด่น เป็นแห่งแรกและแห่งเดียว
ของประเทศ                                                                                                    

ภายใต้ความท้าทายเทศบาลเขาสามยอดจึงกำหนด (5 นโยบาย + 1 เร่งด่วน)   
ในการบริหารงาน ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ด้านคุณภาพชีวิต (พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน 
พัฒนาสุขภาวะของประชาชน ระบบป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมล้ำในสังคม)                                                                                                                                                  

นโยบายที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ (ส่งเสริมการผลิตและจำหน่าย ลดค่าใช้จ่ายพัฒนารายได้ 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ต่อยอดระบบป้องกันน้ำท่วม พัฒนาชุมชนต้นแบบ
ตามศักยภาพของพื้นที่)                                                         

นโยบายที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม (บริหารจัดการขยะให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างครบ  
วงจรอย่างยั่งยืน และควบคู่กับการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน)                                                                                                      

นโยบายที่ 4 ด้านการศึกษา (พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ ยกระดับคะแนนเฉลี่ย
ทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านกีฬาและศิลปะ พัฒนาขีดความสามารถ
ทางภาษาและเทคโนโลยี)                                                  

นโยบายที่ 5 ด้านการบริหารและบริหารจัดการ (พัฒนางานบริการให้ได้มาตรฐาน  
ในทุกงาน มุ่งสู่การให้บริการผ่านระบบดิจิทัล พัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ
ชุมชนและองค์กรให้มีสมรรถนะสูง เป็นองค์กรราชการ 4.0 พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐตามเกณฑ์ PMQA ตลอดจนเกณฑ์ประเมินรางวัลพระปกเกล้า/เกณฑ์ LPA/ 
เกณฑ์ ITA) และ 

1 เร่งด่วน คือ เฝ้าระวังโรคระบาด  
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใส
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ของเทศบาลเมืองเขาสามยอด	ได้แก่		

โครงการคิดใหม่ทำใหม่ด้วยกลไกพลเมือง“เขาสามยอดโมเดล”

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาในรอบเกือบสองปี   
ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองเขาสามยอดมีส่วนร่วมกับเทศบาลลดลงจากเดิม   
งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนน้อยลง ช่องทางการติดต่อเข้าถึงระหว่างเทศบาลกับประชาชน  
ไม่ เป็นที่รู้จัก และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่   
ทางเทศบาลจึงได้คิดค้นจัดทำนวัตกรรมต้นแบบที่เรียกว่า เขาสามยอดโมเดล (Khaosamyod 
Model) เพื่อใช้ในการบริหารงานของเทศบาล โดยครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการจัดทำ  
แผน การจัดทำงบประมาณ ตรวจสอบการใช้จ่าย และการติดตามประเมินผล รวมถึง  
การพัฒนาองค์กรในทุกระดับ โดยมีภาคพลเมืองและเครือข่ายเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อน อาทิ 
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี โรงพยาบาลสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ปศุสัตว์จังหวัด
ลพบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานทหาร ภาคพลเมืองจาก
ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานอื่น ๆ   

นวัตกรรมเขาสามยอดโมเดล (Khaosamyod Model) หรือแอปพลิเคชันเทศบาลเมือง
เขาสามยอด เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลที่มีมาตรฐาน สามารถติดตามได้หลายมิติ 
ทั้งเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงผลลัพธ์ ผ่านวิธีคาร์สกอร์โดยชุมชน (Car Score : 
Community Assessment Report) มีความโดดเด่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาร่วมตรวจ
สอบการทำงาน การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลในฐานะเจ้าของเทศบาล และติดตาม
ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล ได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่ดาวน์
โหลดแอปพลิเคชัน 

ทั้งนี้ เทศบาลดำเนินการควบคู่กับการเปิดช่องทางการติดต่อระหว่างเทศบาลกับ
ประชาชน ผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองเขาสามยอด ไลน์กลุ่มเทศบาลเมืองเขาสามยอด   
ให้สามารถรับรู้ข่าวสาร ติดตามความเคลื่อนไหว แจ้งเบาะแส/ปัญหา เสนอความต้องการ 
เพื่อให้สามารถนำกลับมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของเทศบาลได้ต่อไป 

แนวทางการบรหิารงานเขาสามยอดโมเดล	(Khaosamyod	Model) ประกอบไปดว้ย 

1. จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (ภายใต้ 5 นโยบาย และ 1 เร่งด่วน) ตาม
วิสัยทัศน์ “คุณภาพชีวิตดีทุกด้าน การบริการและการศึกษาเป็นเลิศ” โดยมีส่วนร่วมจาก  
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ภาคพลเมือง มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านการประชุมประชาคม และช่องทางต่าง ๆ เช่น 
เพจเฟซบุ๊ก ไลน์กลุ่มเทศบาลเมืองเขาสามยอด  

 ๏ กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดในประเด็นต่าง ๆ เช่น ข้อมูล (จปฐ./กชช2ค./TPMAP/   
   SDG)  

 ๏ กำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ เช่น เกณฑ์รางวัลความเป็นเลิศต่าง ๆ  LPA และ  
   ITA  

 ๏ กำหนดยุทธศาสตร์และวิเคราะห์งบประมาณ     

2. จัดทำงบประมาณตามกรอบ ตามความเร่งด่วนของสถานการณ์/โครงการ และ  
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

3.  จัดทำแผนการดำเนินงาน และแจ้งต่อที่ประชุมประชาคม รวมทั้งประกาศเสียง  
ตามสาย ช่องทางสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันเทศบาล ฯลฯ 

4.  ประเมินผลและติดตามการดำเนินงาน ด้วยวิธีคาร์สกอร์ (Car Score) ซึ่งได้รับ  
การสนับสนุนจากทุนทางสังคมที่เทศบาลมีอยู่ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชนมาร่วมเป็น  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการทำงานของเทศบาล หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่า   
การติดตามและประเมินผลโดยชุมชน (Community Assessment Report) เป็นการประเมิน



รางวัลพระปกเกล้า’65

���

จาก 3 ฝ่าย กล่าวคือ (1) ผู้กำกับตัวชี้วัด - ภาคประชาชน (2) ผู้รับผิดชอบโครงการ และ 
(3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล โดยรายงานการติดตามด้วยรูปแบบสัญญาณ  
ไฟจราจรบนแอปพลิเคชันเทศบาลเมืองเขาสามยอด (ไฟสีแดง หมายถึง ยังไม่ได้ดำเนินการ 
ไฟสเีหลอืง หมายถงึ ดำเนนิการแลว้แตย่งัมขีอ้ตดิขดั ไฟสเีขยีว หมายถงึ อยูร่ะหวา่งดำเนนิการ 
และไฟสีน้ำเงิน หมายถึงดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว) และรายงานผลจากการถ่วงน้ำหนัก 
(คะแนนเต็ม 5) เช่นเดียวกับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

จากการนำนวัตกรรมเขาสามยอดโมเดล (Khaosamyod Model) มาปรับใช้ใน  
การบริหารงานของเทศบาล ทำให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว ทันการณ์ 
ประชาชนเข้าถึงช่องทางการสื่อสารของเทศบาล มีส่วนร่วมในการใช้บริการงานต่าง ๆ รวมถึง
ร่วมติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลได้ทุกเมื่อ ผ่านแอปพลิเคชันเทศบาล
เมืองเขาสามยอดและเว็บไซต์  

ในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลสามารถดำเนินงานได้จำนวน 103 โครงการ   
จาก 112 โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ใช้งบประมาณทั้งหมด 64,045,718 บาท 
(คิดเป็นร้อยละ 91.11) โดยไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ รวมถึงได้มีการเผยแพร่  
นวัตกรรมดังกล่าว (แอปพลิเคชัน Khaosamyod Model และเครื่องมือ Car Score) ผ่าน
การเป็นวิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ 

และในปี พ.ศ. 2565 เทศบาลยังได้รับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ระดับ AA คิดเป็นร้อยละ 98.19 

กิจกรรมพาหมอไปหาหมา

 จากวิสัยทัศน์ “คุณภาพชีวิตดีทุกด้าน การบริการและการศึกษาเป็นเลิศ” เทศบาล
เมืองเขาสามยอดให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตทุกด้าน ในที่นี้หมายถึงการดูแล
สุขภาพสัตว์เลี้ยงด้วย โดยเทศบาลมีจำนวนประชากรสุนัข 3,358 ตัว (มีสุนัขจรจัดมากถึง 
1,053 ตัว คิดเป็นร้อยละ 31.35 ของจำนวนสุนัขทั้งหมด) ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
ของประชาชนในชุมชนและระหว่างชุมชน ปัญหาสิ่งแวดล้อมความสะอาดของชุมชน   
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตจากการถูกสุนัขกัด ปัญหาโรคติดต่อ และการเพิ่มขึ้นของสุนัขจรจัด
ในทุกปี รวมถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจาก
ประชาชนไม่มีความสะดวกในการนำสัตว์เลี้ยงไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
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และคุมกำเนิดสุนัข และไม่ได้รับการควบคุมการเจริญพันธุ์ ทำให้ออกลูกหลานเพิ่มมากขึ้น 
นำไปสู่ผู้เลี้ยงนำสุนัขมาปล่อย เช่น พื้นที่วัด พื้นที่ว่างในชุมชน กลายเป็นสุนัขจรจัด ที่เพิ่ม
ปัญหาให้สังคม จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม “พาหมอไปหาหมา”  

กิจกรรม “พาหมอไปหาหมา” ประกอบด้วย การบริการฉีดวัคซีนต่าง ๆ บริการ
ทำหมันสุนัขถึงบ้าน การขึ้นทะเบียนสุนัข การให้ความรู้เรื่องสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี ส่งผลทำให้
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การเดินทาง และลดปัญหาการนำสุนัขมาปล่อยให้
เป็นสุนัขจรจัด ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชน และภาคีเครือข่ายเป็น
อย่างดี  



รางวัลพระปกเกล้า’65

�20

ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมพาหมอไปหาหมา	

ช่องทางการรับบริการกิจกรรมพาหมอไปหาหมาสำหรับประชาชน	

การดำเนินกิจกรรมพาหมอไปหาหมา ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ 
 ๏ ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี บูรณาการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ความรู้การปฏิบัติงาน 

ตามมาตรการ ควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์ 
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  ๏ ปศุสัตว์อำเภอเมืองลพบุรี สนับสนุนบุคลากรลงพื้นที่ควบคุมการเจริญพันธ์สุนัข
และแมว 

  ๏ สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ติดตามข้อมูลผู้สัมผัสเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในตำบล  
เขาสามยอด จัดทำฐานข้อมูลในการบริหารจัดการกรณีเกิดโรค เข้าถึงพื้นที่  
ได้รวดเร็ว ลดการระบาดของโรค 

  ๏ อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเขาสามยอด ลงพื้นที่ให้ความรู้สร้างความเข้าใจ  
ให้กับประชาชน 

  ๏ ประธานและผู้นำชุมชนตำบลเขาสามยอด 34 ชุมชน ประสานความร่วมมือ 
ปชส.ข้อมูลข่าวสาร 

  ๏ กองพันเสนารักษ์หน่วยทหาร 9 หน่วยงาน ประสานความร่วมมือให้ความรู้ 
สร้างความเข้าใจให้กับกำลังพล ในชุมชนเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์  
สู่คน โรคติดต่อสัตว์สู่สัตว์ และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

  ๏ ศูนย์พักพิงสุนัขและแมวจรจัดโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 วัดพระบาทน้ำพุ   
ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ ประสานความร่วมมือจัดสวัสดิภาพสุนัขจรจัด  
โดยดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการเจริญพันธุ์   
ทุก ๆ เดือน 

กิจกรรมพาหมอไปหาหมา ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในหลายมิติต่อประชาชนในพื้นที่
เทศบาล ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ซึ่งเห็นได้จากสุนัขที่ขึ้นทะเบียนทุกตัว
ได้รับการฉีดวัคซีน/ เทศบาลเมืองเขาสามยอด เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 100% / มี
สายด่วนที่สามารถติดต่อสัตวบาลได้ตลอดเวลา/ มีศูนย์พักพิงดูแลสุนัขจรจัดและบ้านใหม่ให้
กับสุนัขจรจัด/ สุนัขจรจัดร้อยละ 74.45 ที่อยู่ในศูนย์พักพิงมีผู้อุปการะนำไปเลี้ยงดู/
ประชาชนประหยัดงบประมาณในการดูแลรักษาและค่าเดินทาง เฉลี่ยครัวเรือนละ 700-800 
บาท/ ผลการดำเนินงานไม่มีรายงานการร้องเรียน/ การดำเนินงานมีความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้โดยมีการประเมินจากภายในและภายนอก ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

ความสำเร็จของโครงการจากการบริหารจัดการเกี่ยวกับสัตว์ เทศบาลได้รับรางวัล 
ระดับประเทศ Thai land Rabies Award 2020 ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค   
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”, รางวัลการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่น ระดับ
จังหวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน และผ่านการประเมินให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
ระดับ A จากปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน 



รางวัลพระปกเกล้า’65

�22

ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้ง			     
ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง  
จังหวัดแพร่  
โทรศัพท์ 054-626-982  
โทรสาร 054-626-982 ต่อ 18   
ประชากร		
12,031 คน   
(ชาย 5,623 คน หญิง 6,408 คน)   
พื้นที่			 	
60 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 15 หมู่บ้าน 1 ชุมชน) 
รายได้		   
31,464,128.16 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
44,543,609.41 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ  
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต  
นายอดิเทพ ศรีทา  
ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าแมต 
นายเจริญ สิทธิศร  
ปลัดเทศบาลตำบลป่าแมต 
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 11 คน 
หญิง จำนวน 1 คน 

เทศบาลตำบลปาแมต
อำเภอเมืองจังหวัดแพร่


เทศบาลตำบลป่าแมต คือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่บนตำบลป่าแมต 
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ห่างจากตัวเมืองแพร่
มาทางทิศตะวันตกประมาณ 700 เมตร พื้นที่
ส่วนใหญ่ของตำบลป่าแมตเป็นภูเขาและป่าไม้ 
(ประมาณร้อยละ 69.5 ของพื้นที่ทั้งหมด)   
ที่เหลือเป็นพื้นที่ราบสำหรับที่อยู่อาศัยและ
เกษตรกรรม (ประมาณร้อยละ 30.5 ของ
พื้นที่ทั้งหมด) มีแหล่งน้ำสำคัญคือแม่น้ำยม
และคลองชลประทาน 

เทศบาลตำบลป่าแมตได้รับการจัดตั้ง
ครั้งแรกในฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อ
ปี พ.ศ. 2539 ก่อนยกฐานะเป็นเทศบาล
ตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2551 มีหมู่บ้านในพื้นที่
บริการ 15 หมู่บ้าน รวมถึงหมู่บ้านการเคหะ
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ซึ่ งถือเป็น 1 ชุมชนใหญ่ ปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารงานของนายสุภวัฒน์ ศุภศิริ   
นายกเทศมนตรี  

เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองป่าแมตได้รับการประเมินคะแนนเฉลี่ย
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยสำนัก
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแห่งชาติ 97.22 คะแนน ซึ่งสูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับคะแนน
เฉลี่ย 94.66 คะแนน 

สำหรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2565 นี้ ถือเป็นรางวัลพระปกเกล้าครั้ง
แรกที่เทศบาลตำบลป่าแมตส่งโครงการเข้าประกวด 

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	ของเทศบาลตำบลป่าแมต	ได้แก่	

โครงการการจัดการขยะด้วยพลังชุมชนในตำบลป่าแมต

การสาธิตการแปรรูปขยะเศษไม้และใบไม้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร		
ณ	ศูนย์เรียนรู้การคัดแยกขยะในชุมชน	หมู่บ้านสุพรรณ	หมู่ที่	12	
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โครงการการจัดการขยะด้วยพลังชุมชนในตำบลป่าแมต เป็นโครงการที่เทศบาลตำบล
ป่าแมตริเริ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาขยะล้นเกินและการจัดการขยะอย่างไม่เป็นระบบในพื้นที่
เทศบาล โดยมีที่มาจากการขยายตัวของชุมชนเมือง ประชากรในพื้นที่เดิมและประชากรแฝง 
รวมถึงแรงงานต่างด้าว ที่ เข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัท ไทยเอเชีย
ไรซ์โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในเทศบาลตำบลป่าแมต ประกอบกับ
พฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งอยู่ 
ส่วนเทศบาลเองยังไม่มีการระบบนำขยะกลับมาใช้ใหม่ที่มีประสิทธิภาพ และขาดการบริหาร
จัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม 

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ ได้แก่ ทำให้ประชาชนเข้าใจการคัดแยกขยะและการนำ
ขยะกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะมูลฝอยต้นทางและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการขยะในชุมชน สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน และ  
ส่งเสริมการจัดการปัญหารสิ่งแวดล้อมระดับประเทศและโลก 

โครงการนี้มีการเปิดเผยข้อมูลการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ให้ประชาชนทราบ และ
เปิดให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การสำรวจข้อมูลและปัญหาขยะแต่ละครัวเรือน
ในชุมชน การแสดงความคิดเห็น วางแผน กำหนดทิศทาง และกำหนดการบริหารจัดการขยะ
ในชุมชนร่วมกันให้เหมาะกับบริบททั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน และการเรียนรู้วิธี
จัดการและคัดแยกขยะในชุมชนของตนอย่างเป็นระบบ 

เครื่องมือสำคัญที่โครงการนี้สร้างขึ้นคือ “สูตร 500 ปฏิบัติจัดการ” ซึ่งเป็นการร่วมมือ
กันระหว่างเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ทำกิจกรรมการจัดการขยะระดับชุมชน 5 
หมวดหมู่ ประกอบด้วย 

1. 100 บ้าน เป็นกิจกรรมจัดกลุ่มครัวเรือน 100 หลังคาเรือนเพื่อช่วยจัดการขยะ 
โดยมีผู้ทำหน้าที่หัวหน้าหมวดดูแลและประเมินผลแต่ละครัวเรือน 

2. 100 ต้นทาง เป็นกิจกรรมสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดความรู้เรื่องการคัดแยก
ขยะระดับครัวเรือน 

3. 100 แนวคิด เป็นการนำแนวคิดและข้อเสนอเกี่ยวกับจัดการขยะในชุมชนจากครัว
เรือนต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ 

4. 100 ตาวิเศษ เป็นกิจกรรมสอดส่องดูแลสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมการทิ้งขยะ การคัด
แยกขยะ และการนำขยะรีไซเคิลมาใช้ซ้ำในชุมชน 
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5. 100 เปอร์ เซนต์ กิจกรรมสร้างความมั่นใจว่าทุกครัวเรือนได้ เรียนรู้และมี  
ความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกต้อง สามารถลดการนำเข้าขยะสู่ครัวเรือน และช่วย
สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชน 

โดยโครงการไดส้ตูรนีม้าใชใ้นเขตหมูบ่า้นสพุรรณ หมูท่ี ่12 เปน็พืน้ทีแ่รก กอ่นกลายเปน็ 
พื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการขยะให้ชุมชนอื่น ๆ นำไปปรับใช้ต่อไป 

โครงการนี้ยังได้ทำบันทึกความร่วมมือการจัดการขยะในตำบลป่าแมตร่วมกับเครือข่าย 
38 หน่วยงาน ประกอบไปด้วยสถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล หน่วยงานราชการ 
ท้องที่ และภาคเอกชน เพื่อทำหน้าที่รณรงค์ ให้ความรู้ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะและการนำขยะกลับมาใช้ในครัวเรือนและการเกษตร กำหนดกฎระเบียบและกติกา  
การจัดการขยะในชุมชน ทำกิจกรรมการนำขยะมาแปรรูปเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ   
ทำกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟม และติดตามผลการจัดการขยะในแต่ละพื้นที่ 
นอกจากนี้ ยังมีการระดมทุนจากขยะรีไซเคิล ผ่านกิจกรรม “ผ้าป่าขยะรีไซเคิล” ที่จัดโดย
ศาสนสถานพุทธศาสนา 2 แห่ง ได้แก่ วัดสุพรรณ และวัดสองแคว เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ด้อย
โอกาสในชุมชน ซึ่งกิจกรรมนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน 

สำหรับการประเมินผลการดำเนินงาน โครงการได้ประเมินประชาชนทั้งตำบล  
โดยการสอบถามระดับครัวเรือน และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินในพื้นที่จริงอีกครั้งหนึ่ง 
โดยผลลัพธ์ที่ผ่านมาคือ ประชาชนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 95.7 ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 96.17 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะร้อยละ 85.31 มีความพึงพอใจระดับดี
มาก ร้อยละ 89.5 ปริมาณขยะที่ต้องกำจัดลดลง เหลือร้อยละ 35 ของปริมาณขยะก่อน
ดำเนินโครงการ ส่งผลให้เทศบาลประหยัดงบประมาณค่ากำจัดขยะร้อยละ 46.22 นอกจากนี้ 
เทศบาลยังได้สร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะ 8 ศูนย์ให้ชุมชน หน่วยงาน 
และผู้ที่สนใจได้มาศึกษาดูงาน 

ส่วนรางวัลและเกียรติยศที่โครงการนี้ได้รับจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ โครงการชุมชนปลอดขยะ ปี พ.ศ. 2564 มอบให้แก่
หมู่บ้านสุพรรณ หมู่ที่ 12 รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับการประเมินจากจังหวัด
แพร่ให้เป็นพื้นที่ที่สะอาดที่สุดในอำเภอเมืองแพร่ และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี  
ผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
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ปัจจุบันโครงการนี้ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการใช้งบประมาณ และ
กรอบนโยบายของเทศบาล รวมถึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและบุคลากรในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโครงการ ทั้งการเป็นผู้ช่วยเหลือชุมชนในการจัดการขยะ และการถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ผู้ที่มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ หรือบรรยายให้แก่หน่วยงานภายนอกอย่างชัดเจน 

เทศบาลตำบลป่าแมตวางแผนต่อยอดโครงการนี้ ด้วยการเสนอก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานขยะประจำตำบล เพื่อนำขยะที่ถูกทิ้งจากการจัดการขยะมาใช้เป็นแหล่งผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าสำหรับประชาชนด้าน โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งปฏิกูล
มูลฝอยจังหวัดแพร่ เพื่อส่งให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป 

โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลป่าแมต

นายประพันธ์	นาเหมือง	ผู้ดูแลวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยบ้านน้ำโค้ง	หมู่ที่	1			
หนึ่งในศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ต้นแบบของโครงการ			

ขณะบรรยายให้คณะกรรมการพิจารณารางวัลฟัง	

โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลป่าแมต ได้รับ  
การริเริ่มเพื่อแก้ปัญหาการใช้สารเคมีในการทำเกษตรกรรมซึ่งส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชน
ในตำบล ปัญหาการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรที่เกิดจากการขึ้นราคาเคมีภัณฑ์
สำหรับการทำเกษตรกรรม รวมถึงปัญหาภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาโรคพืชของทาง
เทศบาลตำบลป่าแมตด้วย 

โครงการนี้เป็นโครงการภายใต้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยตัวแทน



รางวัลพระปกเกล้า’65

�2�

เกษตรกรจากทั้ง 15 หมู่บ้านในตำบลป่าแมต หมู่บ้านละ 1 คน นักพัฒนาชุมชนของเทศบาล 
นักวิชาการเกษตรประจำตำบล โดยมีนายกและรองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแมตดำรง
ตำแหนง่คณะกรรมการทีป่รกึษา คณะกรรมการคณะนีจ้ะจดัการประชมุทกุเดอืน เพือ่แลกเปลีย่น 
ข้อมูลข่าวสาร รับทราบนโยบายจากภาครัฐ วางแผนแก้ปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ และ
ติดตามการดำเนินโครงการ  

กิจกรรมหลักของโครงการนี้คือการสร้างศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลขึ้น เพื่อส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรและแก้ปัญหาต่าง ๆ ข้างต้น โดยใช้การทำ
เกษตรอินทรีย์ที่สามารถลดการใช้เคมีภัณฑ์ในการทำเกษตรกรรมลงได้เป็นแนวทางหลัก 
พร้อมทั้งแสวงหาแกนนำ เครือข่ายทางการเกษตร และบุคคลในพื้นที่ประสบความสำเร็จ  
ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ มีผลผลิตทางการเกษตรจำหน่ายอย่างเป็นรูปธรรม และมี  
สถานที่ทำการเกษตรที่แน่นอน มาทำหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ และ  
แบ่งปันสถานที่ทำการเกษตรเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ 
รวมถึงผลิตและแจกจ่ายชีวภัณฑ์สำหรับการทำการเกษตรให้แก่เกษตรกร เพื่อลดรายจ่ายของ
เกษตรกร ที่จะส่งผลไปสู่การลดงบประมาณด้านการจัดการโรคพืชของเทศบาลด้วย  

ปัจจุบัน ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ต้นแบบของโครงการนี้มีทั้งสิ้น 2 ศูนย์ 
ประกอบดว้ย ศนูยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีด่นิ ประจำป ีพ.ศ. 2560 (นงณภทัรฟารม์) 
โดยนางนงณภัทร กนกกูลกตาธิการ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหนองใหม่ หมู่ที่ 6 และวิสาหกิจชุมชน
ผักปลอดภัยน้ำโค้ง หมู่ที่ 1 โดยนายประพันธ์ นาเหมือง ตั้งอยู่ท่ีหมู่บ้านน้ำโค้ง หมู่ที่ 1 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารโครงการเองก็ทำกิจกรรมถ่ายทอดความรู้   
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ปฏบิตังิานรว่มกบัภาคสว่นตา่ง ๆ ในการใหค้วามรูแ้ละแกป้ญัหาดา้นการทำ
อาชีพเกษตรกรรม สำรวจและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัย และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ด้านการประกอบอาชีพและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ควบคู่กับไปกับศูนย์ด้วย 

ผลสำเร็จของโครงการนี้ คือทำให้เกษตรกรในพื้นที่ลดการใช้เคมีภัณฑ์ในการทำ
เกษตรกรรมลงได้ เกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์สามารถขยายเครือข่ายและนำผลผลิต
จำหน่ายในตลาดได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งคาดว่าจะส่งผลระยะยาวให้ค่าใช้จ่ายในการทำ  
การเกษตรลดลง ไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านเคมีภัณฑ์ สุขภาพของคนในตำบลไม่ได้รับ
ผลกระทบจากการสารเคมีทางการเกษตร และช่วยเทศบาลลดภาระด้านการเงินในการจัดการ
โรคพืชในที่สุด 
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ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้ง			     
ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา  
จังหวัดลำปาง 52130 
โทรศัพท์ 054-281-066 ต่อ 12  
โทรสาร 054-282-402   
ประชากร		
4,510 คน 
(ชาย  2,107 คน หญิง 2,403 คน)  
พื้นที่			 	
4.74 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 7 หมู่บ้าน) 
รายได้		   
25,524,415.10 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
26,471,843.86 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู 
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา 
นายมนู ใจงาม  
ประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะคา 
นายวุฒิกร พิจอมบุตร 
ปลัดเทศบาลตำบลเกาะคา 
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 5 คน 
หญิง จำนวน 7 คน 

เทศบาลตำบลเกาะคา
อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง


เทศบาลตำบลเกาะคา	เป็นชุมชน
ขนาดเล็กมีแนวคิดโดดเด่นเรื่องการพัฒนา
ชุมชน เป้าหมายสำคัญเพื่อ การพัฒนาและ
ขับเคลื่อนเมืองสู่สั งคมเสมอภาคที่น่าอยู่
สำหรับทุกคนและสร้างความประทับใจกับ
บรรยายกาศของเมืองในวิถีชีวิตความน่าอยู่ที่
สงบเรียบง่าย สมาชิกชุมชนมีความเชื่อเรื่อง
ศักดิ์ศรีและคุณค่าของตนเอง เน้นการพัฒนา
ที่ ไม่ทอดทิ้ งใคร ขับเคลื่อนงานพัฒนาทุก
บริบทที่ทุกคนมีส่วนร่วม โดยเทศบาลตำบล
เกาะคา เสริมสร้ า งระบบการสนับสนุน  
ความมั่นคงในชีวิตให้กับสมาชิกชุมชนอย่าง
รอบด้าน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “เกาะคา
เมืองน่าอยู่	และน่าประทับใจ	ทางด้าน
เศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	และสิ่งแวดล้อม	
ภายใต้การมีส่ วนร่ วมของทุกภาคส่วน			
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โดยเฉพาะภาคประชาชนที่เป็นเจ้าของท้องถิ่นอย่างแท้จริง” วิสัยทัศน์ดังกล่าวสะท้อน  
ให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสจากชุมชนเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ ดังนั้น 
โครงการและกิจกรรมที่เกิดขึ้นตอบโจทย์วิสัยทัศน์และดำเนินงานภายใต้ความโปร่งใสและ  
การมีส่วนร่วมโดยชุมชนมีฐานข้อมูลของตนเองในการแก้ไขปัญหา เทศบาลตำบลเกาะคา  
เน้นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ เมื่อประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่าย
และเข้าใจบริบทการทำงานแล้วจะก่อให้เกิดการตรวจสอบการทำงานระหว่างกันเองจนนำไปสู่
ความไว้วางใจ มีการเปิดพื้นที่ทางความคิดให้ชุมชนแสดงออกทางความคิดและให้คำแนะนำ  
ในการทำงาน จนกระทั่งเกิดเป็นกลุ่มคนจิตอาสาเข้ามาเป็นแรงผลักดันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย  
ที่วางไว้ รวมถึงการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและจิตสำนึกสาธารณะร่วมกัน เน้น  
การส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามาเรียนรู้การทำแผนชุมชนและนำข้อมูลที่ได้กลับมาสร้างประโยชน์
ให้แก่คนในชุมชนจนนำไปสู่ความรู้สึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นร่วมกันอย่างแท้จริงซึ่งเป็นหัวใจ
สำคัญที่ทำให้การสร้างเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยใช้กลไกความเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนางาน  
ที่สำคัญ ดังนี้ 

1.	 การเสริมพลังทางสังคม ได้แก่ การมีจิตสำนึกสาธารณะ (Public Mind) และ
พัฒนาให้เกิดพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People)  

2.	สร้างความเป็นเจ้าของ หนุนเสริมพลเมืองผู้ตื่นรู้ (Active Citizen) จนกระทั่งเกิด
เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) 

3.	สร้างการมีส่วนร่วม สร้างเวทีการเมืองภาคพลเมืองและการทำงานเป็นเครือข่าย
ทางสังคม 

กลไกลดังกล่าวขับเคลื่อนให้เทศบาลตำบลเกาะคาเป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน สังคมแห่ง
การเรียนรู้ร่วมกันสังคมสมานฉันท์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อทำให้เป็นเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน 
(Sustainable Cities and Communities)  

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน	ของเทศบาลตำบลเกาะคา	ได้แก่	

เกาะคาเมืองแห่งความเสมอภาคทางสังคมบนฐานการขับเคลื่อนชุมชน
ด้วยโครงข่ายความมั่นคงทางสังคม

ปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมการเมืองของเทศบาลตำบลเกาะคาที่ให้ความสำคัญต่อ
ระบบชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) มีมาอย่างยาวนาน บทบาทของผู้หญิงในการทำงาน
การเมืองเป็นเรื่องยากและมีบทบาทจำกัดเฉพาะงานดูแลบ้าน ที่สำคัญ คือ ทัศนคติการเมือง
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ของสมาชิกชุมชนส่วนใหญ่ยังเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องของผู้ชาย ก่อนปี พ.ศ. 2544 บทบาท  
ผู้หญิงที่เข้ามาทำงานการเมืองหรือบริการสาธารณะจึงมีน้อยมาก ดังนั้น การพัฒนาที่ให้
ความเสมอภาคระหว่างสองเพศจึงเหลื่อมล้ำสูงในพื้นที่ตำบลเกาะคา จะเห็นได้ว่ากลุ่มสตรี 
กลุ่มผู้สูงอายุ และเด็กขาดโอกาสในการเข้าถึงด้านบริการสาธารณะ การศึกษาและคุณภาพ
ชีวิต จนกระทั่ งมีการเลือกตั้ งท้องถิ่นหลังปี พ.ศ. 2544 ผู้นำการเมืองหญิงเข้ามา
เปลี่ยนแปลงทิศทางการพัฒนาพื้นที่ปรับทัศนคติการเมืองด้วยการใช้ผลงานเป็นตัวชี้วัด  
ความเท่าเทียมระหว่างสองเพศ ภายใต้แนวคิด “Spirits of Service” ซึ่งเป็นนโยบาย  
การทำงานที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่มวัย โดยอาศัยกระบวนการและ  
ขั้นตอนการทำงาน 4 ด้าน คือ 

1) เวทีข่วงผญ๋า ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนชุมชนของพลเมือง  
ที่แท้จริง เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 คำว่า “ผญ๋า” แปลว่า ปัญญา คำว่า “ฮอม” แปลว่า 
รวบรวม คำว่า “กำกึ๊ด” แปลว่า ความคิด รวมแปลว่า ลานแห่งปัญญามีแนวคิดจากการรวม
กลุ่มเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน จัดว่าเป็นลานแห่งปัญญาที่คนใน
สังคมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นลานแห่งการรับฟังความคิดเห็นของทุกคนที่จะแก้ปัญหา
สาธารณะของตำบลเกาะคา 

2) การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สมาชิกชุมชนมีจิตอาสา เน้นการพูดคุยแบบไม่เป็น
ทางการ ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนแต่ใช้ปัญหาของชุมชนเป็นหลักในการทำงาน เก็บข้อมูลประเด็น
ปัญหาที่ถูกพูดถึงในเวทีข่วงผญ๋า เน้นสำรวจข้อมูลและคืนข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ สู่ชุมชนในเวที
ข่วงผญ๋า ใช้ข้อมูลที่หลากหลายและนำข้อมูลที่ได้มาไปวางแผนการทำงานร่วมกันของทุก  
ภาคส่วน  

3) การส่งต่อแนวคิดจิตอาสาทางสังคมจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อมิให้เกิดช่องว่างระหว่างรุ่น 
ผลักดันและส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้ เน้นการพึ่งพาตนเอง กำหนดนโยบาย  
ที่คำนึงถึงคนทุกเพศวัยในสังคม จนสามารถสร้างสังคมที่มองข้ามความเป็นเพศสภาพและ
ตระหนักถึงคุณค่าของความเท่าเทียมกัน ขยายบทบาทจิตอาสาให้เข้ามาทำงานทางสังคมและ
ทางการเมือง สร้างโครงการและกิจกรรมที่ก่อเกิดประโยชน์ ต่อสุขภาพทั้งกายและใจ รวมถึง
ให้การดูแลสุขภาพโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้สังคมที่เอื้ออาทร และสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย  

4) สร้างนักวิจัยชุมชน ประกอบด้วย เด็ก เยาวชน วัยทำงาน ผู้สูงอายุ รวมจำนวน 
355 คน แบ่งเป็นเพศหญิง จำนวน 214 คน ชาย จำนวน 141 คน เป็นกลุ่มคนที่ผ่าน  
การอบรมเป็นวิทยากรกระบวนการและได้รับการยอมรับในชุมชนว่าเป็นผู้มีความสามารถ  
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ในการนำกระบวนการกลุ่ม ทำหน้าที่สรุปใจความสำคัญข้อมูลชุมชน เพื่อนำไปแก้ไขปัญหา 
หรือพัฒนาชุมชนนักวิจัยชุมชนกลุ่มนี้เป็นผู้เอื้ออำนวยการชวนพูดชวนคุยในเวทีศูนย์เรียนรู้
ชุมชนและเวทีประชาคมร่วมกับเทศบาลเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้  
ถึงผลกระทบต่อคนในชุมชน ทำให้ผู้หญิงเกิดความมั่นใจในศักยภาพของตนเองมากขึ้น   
เกิดกลุ่มผู้หญิงจิตอาสาที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคม 

กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวก่อให้เกิดกิจกรรมและโครงข่ายจิตอาสาสู่สังคม  
เข้มแข็งที่สำคัญในพื้นที่ตำบลเกาะคาแบบครอบคุลมและหลากหลาย คำนึงถึงทุกกลุ่ม เพศ 
วัยในสังคม ได้แก่ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการคนพิการ โรงเรียนผู้สูงอายุ 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทต.เกาะคา จิตอาสาผู้สูงอายุดูแล  
ผู้พิการ จิตอาสาดูแลผู้ป่วย กองทุนออมบุญวันละบาท กิจกรรมตักบาตรความดี ระบบ  
การเฝ้าระวังการคุ้มครองเด็ก ศูนย์ครอบครัวเข้มแข็ง ศูนย์พัฒนาครอบครัว ศูนย์รับแจ้งเหตุ
เด็กและสตรี สภาองค์กรชุมชน นักสืบสายน้ำ 

ผลความสำเร็จของโครงข่ายความมั่นคงทางสังคม คือ กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิตินำไปสู่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ความเป็นเลิศสำคัญคือพลังของกลุ่มผู้หญิงที่ต้องการเข้ามาเปลี่ยนแปลงชุมชนโดยใช้แนวคิด
จิตสำนึกสาธารณะโดยร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ จนทำให้เกิดการเมืองภาคพลเมือง รวมถึง  
เกิดกลไกการบริหารงานที่โปร่งใสของบุคลากรทุกระดับ ผู้นำหญิงในพื้นที่กลายเป็นพลัง  
ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่วัฒนธรรมชุมชนที่มีความเสมอภาคทางสังคมที่ก่อให้เกิด  
โครงข่ายความมั่นคงทางสังคมและขับเคลื่อนด้วยความเท่าเทียมกันทางเพศ เคารพในสิทธิ
ของความเท่าเทียมกันในฐานะคนเกาะคา 



รางวัลพระปกเกล้า’65

��2

การบริหารและจัดการพลังงานในชุมชนสู่เมืองต้นแบบพลังงานทดแทน

จากวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นต้องมาจากพลังของสมาชิก  
ในชุมชนที่อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแล
สุขภาพกายและใจ ดังนั้น แนวทางการวางแผนเพื่อพัฒนาพลังงานชุมชนจึงเกิดขึ้นจากฐาน
ข้อมูลของนักวิจัยชุมชน ที่ผ่านกระบวนการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานภาพรวมของสมาชิก  
ในชุมชนตำบลเกาะคามาเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเมืองต้นแบบพลังงานทดแทน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถนำเอาศักยภาพด้านพลังงานของชุมชนมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงมากขึ้น และเตรียมความพร้อมให้สมาชิกชุมชนเรียนรู้ เข้าใจและปรับตัวเพื่อจัดการ
พลังงานดทนแทนในอนาคตแบบมีส่วนร่วม ด้วยเหตุนี้ จึงได้จัดกิจกรรมการบริหารและ
จัดการพลังงานในชุมชนสู่เมืองต้นแบบพลังงานทดแทนขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์  
ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในตำบลเกาะคาอย่างรอบด้าน รวมทั้งเพิ่มโอกาสให้ชุมชนด้วยการนำ
พลังงานทดแทนมาลดต้นทุนในชีวิตประจำวัน ต่อยอดเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ร่วมลดใช้
พลังงาน ผลิตสินค้าพลังงานให้มีมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนในตำบลเกาะคา  

ขั้นตอนกระบวนงานเริ่มจากการร่วมประชุมชี้แจงโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือจากหน่วยงานพลังงานจังหวัดลำปางช่วยสนับสนุนแนวคิดเชิงวิชาการเรื่อง
พลังงานทดแทน รวมทั้งจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจเพื่อให้ชุมชนได้ทราบวัตถุประสงค์ 
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แนวทางการดำเนินโครงการ และผลประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ หลังจากนั้น เทศบาลร่วมกับ
ชุมชนสร้างทีมอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) เก็บข้อมูลไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซหุงต้ม   
ฟืนถ่าน ว่าแต่ละปีครัวเรือนสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเท่าใด โดยสำรวจและเก็บข้อมูล
การใช้พลังงานของชุมชนเจำนวน 576 ครัวเรือนจาก 2,212 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
26.04 พบว่าชุมชนตำบลเกาะคา มีรายจ่ายด้านพลังงาน/รายได้ 11.07 % และเกิดเป็น  
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน/รายจ่ายทั้งหมด 36.91 % โดยนำข้อมูลนี้อธิบายแก่ชุมชนและ
วางแผนการหาพลังงานทดทน โดยชุมชนร่วมกันสร้างพลังงานทดแทนบรรจุไว้ในแผนชุมชน
และนำร่องให้ชุมชนดำเนินการ 5 ด้าน ดังนี้ 

1)	ด้านพลังงานทดแทน ปรับการใช้พลังงานซึ่งแต่เดิมใช้เผาถ่านเองจำนวน   
17 ครัวเรือน เปลี่ยนเป็นการใช้เตาไบโอชาร์ BEBC ชุมชนละ 5 ครัวเรือน 7 หมู่บ้าน   
2) เตาเผาถ่านไร้ควันแบบตั้งขนาด 200 ลิตร หมู่บ้านละ 1 จุด รวม 7 จุด 3) รถสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่จำนวน 1 คัน เปลี่ยนจากการใช้เตาอังโล่เป็นเตาซุปเปอร์อั้งโล่ 
61 ครัวเรือนเนื่องจากมีการเผาไหม้สมบูรณ์ ประหยัดพลังงานมีประสิทธิภาพเชิงความร้อน
มากกว่าเตาอั้งโล่ปกติถึง 29% จะสามารถประหยัดไม้ ฟืนและถ่านที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง  
ได้ถึง 500-600 บาท/ครัวเรือน/ปี สนับสนุนให้ครัวเรือนใช้โซล่าเซล 14.5%  

2)	ด้านอนุรักษ์พลังงาน รณรงค์เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ในครัวเรือน   
2,025 ครัวเรือน หลังจากหลอดเดิมหมดอายุใช้งาน มีการเปลี่ยนหลอด LED หมู่บ้านละ   
3 หลัง และ Zero Carbon หมู่บ้านละ 3 หลัง 
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3)	ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานประจำชุมชน โครงการอบรม Zero Carbon 
Househo ld และเกิดกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) จำนวน 26 คน   
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องในอนาคต มีครัวเรือนจำนวน   
35 ครัวเรือนที่เป็นต้นแบบโครงการพลังงานทดแทน เกิดศูนย์เรียนรู้บ้านต้นแบบพลังงาน
ทดแทนจำนวน 1 แห่ง 

4)	ด้ านการฟื้ นฟูสิ่ งแวดล้ อม ปลู กต้น ไม้ สร้ า งพื้ นที่ สี เ ขี ย ว No Foam /   
No ถุงพลาสติก ปลูกต้นไม้ประจำวันเกิด มอบต้นไม้ของขวัญวันเกิด ใช้ถุงผ้าไปจ่ายตลาด   
ผลักดันให้มีกิจกรรมนักสืบสายน้ำและอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินการอนุรักษ์  
พันธุกรรมพืช 

5)	ด้านการบูรณาการร่วมกับภาคอื่น เช่น บ้าน วัด โรงเรียน เจ้าของตลาด บริษัท 
ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด ศูนย์กระจายสินค้าภาคเหนือ ปั้มน้ำมัน รวมทั้งรณรงค์สร้าง
เครือข่ายเตาเผาถ่าน BEBC 

ผลสำเร็จของโครงการที่เป็นเลิศแตกต่างจากพื้นที่อื่น คือ ชุมชนตำบลเกาะคาสร้าง
การมีส่วนร่วมด้วยการจัดทำพลังงานทดแทนอย่างหลากหลายวิธีการให้ครอบคลุมถึงวิถีชีวิต
ชุมชน ไม่จำเป็นต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีด้วยเงินมหาศาล แต่เน้นทางเลือกและ  
สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนปลอดภัยในการดำเนินชีวิต และสามารถให้สมาชิกชุมชนเลือก  
รูปแบบการนำพลังงานทดแทนไปใช้ได้ตามศักยภาพของตนเอง เช่น การผลิตไฟฟ้าจาก  
แผงโซล่าเซลล์ การผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหาร ผลไม้ มูลสัตว์ โซล่าเซลล์สูบน้ำ   
การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อนำมาใช้กับเครื่องยนต์การเกษตร การใช้
ประโยชน์จากไม้ในพื้นที่สวนไร่นามาผลิตเป็นเชื้อเพลิง เช่น ถ่านไม้ ผลิตน้ำส้มควันไม้   
ถ่านชีวภาพ ลดสารเคมี ฟื้นฟูบำรุงดิน การใช้ฟืนจากการตัดแต่งกิ่งไม้มาใช้ร่วมกับ  
เตาชีวมวล เตาเศรษฐกิจประยุกต์ เพื่อหุงต้มทดแทนแก๊สหุงต้ม (LPG) มีการใช้พลังงาน  
ชีวมวล พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติในชุมชนมากขึ้น เกิดการประหยัดทรัพยากร 
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพราะมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทำให้เกิดเงินออม   
ลดรายจ่าย ลดโลกร้อนและการตระหนักร่วมกันในการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งกล่าว  
ได้ว่าเทศบาลตำบลเกาะคาผลักดันการใช้พลังงานทดแทนซึ่งเป็นนวัตกรรมทางเลือก  
ที่ตอบโจทย์ปัจจุบันมีความทันสมัยและสอดรับกับนโยบายของประเทศ 
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โครงการบ้านมั่นคงเมืองเทศบาลตำบลเกาะคา

จากระบบฐานข้อมูลนักวิจัยชุมชนตำบลเกาะคาด้านที่อยู่อาศัยพบว่าในพื้นที่มีกลุ่มผู้มี
รายได้น้อยและกลุ่มคนเปราะบางที่ไม่มีบ้านและที่ดินทำกินเป็นของตนเอง กลายเป็นปัญหา
เชื่อมโยงไปกับคุณภาพชีวิตที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงสุขภาวะที่ดีทางด้านสาธารณสุข   
ด้วยเหตุนี้ เทศบาลตำบลเกาะคาจึงร่วมกับนักวิจัยชุมชนคิดหาทางแก้ไขแบบมีส่วนร่วม  
ผ่านเวทีข่วงผญ๋า โดยวางแผนจัดเรียงลำดับความจำเป็นและความเร่ งด่วนให้แก่  
กลุ่มดังกล่าวเพื่อสร้างความมั่นคงพื้นฐานคุณภาพชีวิต โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
สำคัญ คือ 

1. เปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่ ไม่มั่นคงในที่ดิน รวมตัวและมีส่วนร่วม  
ในการดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้น ได้แก่ การสำรวจข้อมูล การเลือกวิธีปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของชุมชน การออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย การสำรวจบ้านผู้ด้อยโอกาสที่ไม่เอื้อ
ต่อการอยู่อาศัยต้องซ่อมแซม การก่อสร้าง การบริหารจัดการ ฯลฯ 

2. มีรูปแบบและแนวทางการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของแต่ละชุมชนอย่างหลากหลาย   
และแตกต่างกันตามสภาพปัญหา ความต้องการของสมาชิกในชุมชน และข้อจำกัดด้านต่าง ๆ 
(โดยเฉพาะด้านกายภาพและเจ้าของบ้าน) 

3. เน้นการแก้ปัญหาชุมชนทั้งชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลักและร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ความเป็นเลิศของกระบวนการดำเนินงานนั้นมาจากการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ตั้ง  
คณะทำงานหลักและคณะทำงานย่อย โดยคณะทำงานหลัก คือ คณะทำงานบ้านมั่นคงเมือง
เกาะคา ประกอบด้วย ผู้แทนของสมาชิกชุมชนทั้งหมด และคณะทำงานย่อยที่เป็นจิตอาสา
ดูแลควบคุมรายละเอียดทำความเข้าใจโครงการ ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลแบ่งทีม  
คนนำทาง มีการเดินเท้าจับพิกัด GPS รังวัดขอบเขตการใช้ประโยชน์ และลงบันทึกข้อมูล  
ผู้มีฐานะยากจนที่ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ผู้มีฐานะยากจนที่ต้องการซ่อมแซมบ้าน ข้อมูลจาก
คณะทำงานพบว่ามีผู้ประสบความเดือนร้อนด้านที่อยู่อาศัยรวมทั้งหมด 158 หลังคาเรือน 
จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องซ่อมบ้านจำนวน 28 หลัง และสร้างใหม่จำนวน 3 หลัง ซึ่งทางเทศบาล
ดำเนินการประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมบ้าน รวมถึงเงินสงเคราะห์  
ช่วยเหลือจากหน่วยงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง 
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง กองทุนคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัดลำปาง  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง ศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง  

ความเป็นเลิศจากกระบวนการมีส่วนร่วม คือ ชุมชนร่วมกันจัดทำเกณฑ์การพิจารณา
รายชื่อผู้เดือดร้อน และเกณฑ์การพิจารณาสิทธิเสนอให้เครือข่ายที่เข้ามาให้การสนับสนุน   
มีการสร้างความเข้าใจในโครงการก่อนดำเนินการ จัดประชุมสมาชิกชุมชนเพื่อตรวจสอบ 
และให้การรับรองผู้เดือดร้อน ปรึกษาหารือสมาชิก (ผู้ที่รับสิทธิให้ซ่อมแซมบ้าน และผู้ที่ได้
รับสิทธิให้สร้างบ้านใหม่) การมีส่วนร่วมการดำเนินงานดังกล่าวมาจากชุมชมที่ร่วมกัน  
ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

1) วางรูปแบบการซ่อมแซมบ้าน มีชุมชนเป็นกรรมการจัดซื้อวัสดุให้ ใช้ช่างภายใน
ชุมชนร่วมกันซ่อมแซมบ้าน เหมาทั้งค่าวัสดุและค่าแรง 

2) ทีมมดงาน แบ่งเป็นทีมจัดซื้อวัสดุ ทีมตรวจรับวัสดุ ทีมช่างก่อสร้าง ทีมตรวจรับ
งาน ทีมติดตามการซ่อมบ้าน 

3) ข้อตกลงร่วมกัน กล่าวคือ ต้องเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชน (โครงการ  
บ้านมั่นคง) เน้นการซ่อมแซมบ้านเป็นหลัก (ไม่ใช่การต่อเติม ทำเพิ่ม) ซ่อมบ้านผู้พิการ   
สูงอายุ ไม่มีผู้ดูแล ผู้ด้อยโอกาส ในลำดับแรกก่อน ถ้างบเกินจากที่ประมาณราคาไว้เจ้าของ
ต้องสมทบเอง กรณีถ้ามีค่าแรงต้องไม่เกิน 30 % ของราคาวัสดุ 
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นอกจากการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วชุมชนร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะคาจัดระบบ  
การบริหารจัดการงบประมาณโดยให้จัดตั้ง “กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงเกาะคาสุขใจ”   
มีวัตถุประสงค์ เพื่ อขับเคลื่ อนการทำงานด้านสวัสดิการที่ อยู่ อาศัยให้แก่ผู้ ยากจน   
ผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่ราชพัสดุ รวมถึงการสร้างนิสัยการออม การเอื้ออาทรและ  
การช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน 

ผลสำเร็จของโครงการดังกล่าวคือกระบวนการที่สมาชิกชุมชนชุมชนจัดตั้ ง  
คณะกรรมการร่วมกันบริหารโครงการบ้านมั่นคง ร่วมกันดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้น   
การสำรวจข้อมูล การเลือกวิธีปรับปรงุสภาพแวดล้อมของชุมชน การออมทรัพย์เพื่อ  
ที่อยู่อาศัย การสำรวจบ้านผู้ด้อยโอกาสที่ไม่เอื้อต่อการอยู่อาศัยต้องซ่อมแซม การก่อสร้าง 
การบริหารจัดการ โดยร่วมกันคิดรูปแบบและแนวทางการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของแต่ละชุมชน
มีความหลากหลายและแตกต่างกันตามสภาพปัญหา ความต้องการของสมาชิกในชุมชน   
และข้อจำกัดด้านกายภาพและเจ้าของบ้าน 
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ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้ง			     
ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง  
จังหวัดลำพูน 51160 
โทรศัพท์ 053-975-040  
โทรสาร -   
ประชากร		
2,576 คน 
(ชาย 1305 คน หญิง 1271 คน)    
พื้นที่			 	
42.02 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 4 หมู่บ้าน) 
รายได้		   
19,163,972.55 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
18,947,151 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นายทรงศรี ชูวัฒนกุล 
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหัวช้าง 
นายธงชัย เสาร์เทพ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง 
นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ 
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง 
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 11 คน 
หญิง จำนวน 1 คน 

เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูน


เทศบาลตำบลทุ่ งหั วช้ า ง	มีพื้ นที่  
ล้อมรอบด้วยภูเขา มีมนต์เสน่ห์ที่เรียบง่าย 
รายล้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดม
สมบูรณ์ สภาพสังคมภายในชุมชนพึ่ งพา  
อาศัยกัน อาชีพหลักคืออาชีพเกษตรกรรม 
รองลงมาคือรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นชาวเขา
เผ่ากระเหรี่ยงนับถือศาสนาพุทธ มีภูมิปัญญา 
การแตง่กายและภาษาถิน่เฉพาะตวั มปีระเพณ ี
ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน กล่าวได้ว่าเป็น
อัตลักษณ์เฉพาะตัว ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบ
ด้วยคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ 
“การศึกษาดี	พัฒนาคุณภาพชีวิต	ตามหลัก
ธรรมาภิบาล”	ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงหลักการ
สร้างคุณค่าและพัฒนาศักยภาพของคนไม่ว่า
จะเป็นคนรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ซึ่งมีส่วนร่วม  
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ในการเปลี่ยนแปลงเมืองให้ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตโดยมีฐานความโปร่งใสและธรรมาภิบาล  
ขับเคลื่อนการบริหารงาน ซึ่งเทศบาลตำบลทุ่งหัวข้างมีกลไกและเครื่องมือการขับเคลื่อน
กิจกรรมและโครงการด้วยทีม THC Team ประกอบด้วย 1) ทีมพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล 
คือ ตัวแทนหลักของภาคีเครือข่าย 4 องค์กรหลักในพื้นที่ 2) ทีมพัฒนาท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน 
คือ ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชนระดับหมู่บ้าน 3) ภาคีเครือข่ายภายนอกเพื่อบูรณาการงาน
ชุมชน โดยมุ่งเป้าหมายให้เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างเป็น “เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” 
แต่ละชุมชนมีทุนและศักยภาพในการบริหารงานที่แตกต่างกัน ดังนั้น ทีมดังกล่าวมีภารกิจ
สำคัญในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาความต้องการเกี่ยวกับนโยบายเพื่อ
วางแผนทิศทางการดำเนินงานพัฒนาของตำบลให้ตอบโจทย์วิสัยทัศน์และเข้าถึงความต้องการ
ของชุมชน  

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน	ของเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง	ได้แก่	

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคในเขตเทศบาล
ตามมาตรการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

โครงการและมาตรการปอ้งกนัและควบคมุโรคโควดิ-19 ในทกุองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
จะพบว่ามีมาตรการคล้ายคลึงกันในการแก้ไขปัญหาที่อาศัยอำนาจตามหนังสือระเบียบ คำสั่ง
กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ความเป็นเลิศของการแก้ไขโรคระบาดดังกล่าว
ของเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 มีความแตกต่างจาก
บริบททั่วไป กล่าวคือ มาจากความเข็มแข็งของชุมชนโดยเฉพาะช่วงการระบาดระลอกที่ 3   
ที่รัฐบาลประกาศใช้มาตรการคุมเข้ม ยกเลิกการรวมกลุ่ม การท่องเที่ยว การเดินทางทั้งใน
และต่างประเทศ ปิดสถานศึกษา ประชาชนบางอาชีพว่างงานลงทำให้ขาดรายได้ ดังนั้น 
สมาชิกบางชุมชนที่กระจายตัวในหลายจังหวัดเดินทางกลับมายังเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างมาก
ขึ้น ดังนั้น เทศบาลจึงร่วมกับทีม THC Team เร่งแก้ไขปัญหาและหาทางรอดของวิกฤติการณ์ 
ผ่านการดำเนินการเชิงรุก 3 ระยะ ดังนี้ 

1. ระยะก่อนระบาด 

เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมโรคของเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง  
เพื่อทำหน้าที่คัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและพื้นที่เสี่ยง อีกทั้งจัดหาวัสดุยาและ
เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยามาป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของสมาชิกชุมชนในพื้นที่ และไม่ให้
เกิดการแพร่ระบาดของโรคในเขตเทศบาล กำหนดจุดคัดกรองคนเข้า- ออกพื้นที่ จัดให้  
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รถประชาสัมพันธ์สื่อสารเรื่องความรู้และมาตรการป้องกันโรคผ่านเสียงตามสาย หอกระจาย
ข่าว วิทยุชุมชน แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ และช่องทางสื่ออนไลน์ โดยก่อนเดินทาง  
เข้าพื้นที่ให้รายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้านและรับการคัดกรองความเสี่ยงบริเวณจุดคัดกรอง  
ของแต่ละหมู่บ้านที่ศูนย์คัดกรองโรคประจำหมู่บ้าน โดย อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ และ  
ให้มีการกักตัวกลุ่มเสี่ยงร่วมกับโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ติดตามออกเยี่ยมสนับสนุนอุปกรณ์
ยังชีพขณะกักตัว พร้อมติดตามอาการผู้ที่กักตัวผ่านช่องทางกลุ่ม LINE  

2. ระยะระบาดเพื่อสร้างวิถีใหม่ New-Normal 

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของตำบลทุ่งหัวช้างเกิดขึ้นจากการระบาดของ
คลัสเตอร์การเก็บถั่วแระ กล่าวคือ ตามบริบทของอาชีพชุมชนที่ทำการเกษตรปลูกข้าวโพด 
ปลูกถั่วแระญี่ปุ่น ซึ่งการแพร่ระบาดมาจากข้อมูลของโรงพยาบาลทุ่งหัวช้างที่พบว่าการระบาด
เกิดจากสมาชิกในชุมชนที่ทำการเกษตรหลายพื้นที่ได้มีการจ้างคนงานเพิ่มเข้ามาทำงานร่วม
กับสมาชิกในชุมชนและคนงานส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตตามปกติ คือ มีการรับประทานอาหารร่วม
กันเวลาพักเบรก ดื่มน้ำจากกระติกเดียวกัน หรือใช้ภาชนะตักน้ำอันเดียวกัน หรือใช้ถ้วยช้อน
เดียวกัน ใช้เวลาพักจากการทำงานเพาะปลูกโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย ทำให้เกิดการแพร่
ระบาดโรคอย่างรวดเร็ว เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างจึงร่วมกับคณะทำงานควบคุมโรคที่มีอยู่เร่ง
แก้ไขปัญหาด้วยการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกที่ไปทำการเกษตรดังกล่าว จำเป็นต้องปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารร่วมกัน โดยต้องมีการแยกถ้วยช้อน งดการรับ
ประทานอาหารร่วมกัน การรักษาระยะห่าง (Social distancing)  และแนะนำให้ทั้งสมาชิก
ชุมชนและผู้รับจ้างพกขวดน้ำของตนเองขณะไปรับจ้าง อีกทั้งขอความร่วมมือจากเจ้าของสวน
ให้มีการแจกขวดน้ำและให้มีจุดบริการน้ำดื่มกลางเพื่อให้ทุกคนได้นำขวดน้ำมาเติมขณะทำการ
เกษตร กล่าวได้ว่าเป็นการสร้างวิถีใหม่ New-Normal ที่ไม่เหมือนเดิมและส่งผลต่อความ
เคยชินให้อยู่ในรูปแบบใหม่ที่มีความปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งเน้นย้ำให้ใส่หน้ากากอนามัยปิด
จมูกขณะทำงานที่ต้องพบเจอหรือใกล้ชิดกับบุคคลอื่นๆ สม่ำเสมอ ซึ่งเป็นเรื่องยากในการปรับ
เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ 

นอกจากนี้ วิถีใหม่ดังกล่าวได้สร้างเป็นมาตรฐานให้แก่สมาชิกชุมชนที่ยังไม่ได้รับเชื้อมี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมช่วงทำการเกษตรด้วย โดยให้มีการแยกของกินของใช้ รักษาความ
สะอาด ล้างมือบ่อยๆ การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ใกล้ผู้อื่น ซึ่งสามารถ
ควบคุมโรคและป้องกันโรคดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความโดดเด่นและเป็นเลิศ คือ 
การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและเทศบาลในการประสานข้อมูลและมาตรการดังกล่าวครอบ
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คลุมไปยังโรงเรียนในพื้นที่เพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ รวมทั้งควบคุมและเฝ้า
ระวังให้เด็กและเยาวชนเป็นแกนนำในการช่วยสร้างวิถีใหม่ให้ปรับพฤติกรรมของสมาชิกใน
ครอบครัวด้วยอีกทางหนึ่ง ซึ่งเด็กและเยาวชนในพื้นที่คือแรงส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกใน
ครอบครัวเชื่อมั่นสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จนท้ายที่สุด โครงการดัง
กลา่วสามารถเปลีย่นวถิชีวีติการทำงานมาสูพ่ฤตกิรรมรปูแบบใหมไ่ด ้ผลจากมาตรการดงักลา่ว 
ทำให้จำนวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างลดลง ที่เริ่มต้นวิกฤติ  
ในเดือนพฤษภาคมที่มียอดผู้ติดเชื้อมากสุดถึง 123 คน จนท้ายที่สุดเมื่อได้ดำเนินการ
โครงการอย่างต่อเนื่องทำให้ไม่มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ตำบลทุ่งหัวช้างอีก 

3. ระยะผ่อนปรน 

แม้โรคโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดการติดต่อในหลายจังหวัดและมีการปรับเป็นโรค
ประจำถิ่นที่สามารถติดต่อและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง แต่เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างยังคงรักษา
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคได้ โดยยังคงมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่อง
ความรู้สำหรับสายพันธุ์ใหม่ที่อาจแพร่ระบาดรุนแรงได้อีก มีการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน และเกิดการเรียนรู้ เกี่ยวกับ
วิกฤติการณ์ที่ผ่านมา กล่าวได้ว่าชุมชนและเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างยังคงยึดหลักปฏิบัติตาม
มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ที่เน้นให้สมาชิกชุมชนนำวิถีใหม่ New-Normal มาใช้ใน
วิถีชีวิตต่อไป 

ความสำเร็จของโครงการนอกเหนือไปจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่ไม่มีในพื้นที่แล้ว ยังสะท้อน
ให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องเพื่อร่วมกันหาทางรอด
และใช้โอกาสในการปรับตัวชุมชนใหม่เป็นวิถีใหม่ซึ่งค่อนข้างยากสำหรับสมาชิกในชุมชน   
เป็นความสำเร็จที่อยู่บนทางรอดด้านการจัดการความรู้ เป็นตัวอย่างทางรอดเพื่อสร้างวิถีใหม่
ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อควบคู่ไปกับความพยายามรักษาความมั่นคงด้านรายได้จากอาชีพ
ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์มากนัก โดยทางรอดทั้งหมดนับเป็นแนวทางสำคัญ  
สู่การเปลี่ยนแปลงให้เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างพัฒนาคุณภาพ ชีวิตเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง 

โครงการการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

ปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่าง  
ต่อเนื่องจากการขยายตัวของชุมชน มีการปลูกที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น มีร้านค้าและร้านจำหน่าย
อาหารเพิ่มขึ้น ขยะส่วนใหญ่ของตำบลทุ่งหัวช้าง คือ ขยะทั่วไปที่มีการเก็บขนวันละ 0.77 ตัน
ต่อวัน ส่วนขยะอินทรีย์ร้อยละ 100 ชุมชนสามารถจัดการได้เองเพราะชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพ
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เป็นเกษตรกร เลี้ยงสัตว์ ซึ่งนำขยะส่วนนี้ไปทำเป็นปุ๋ยหรือเป็นอาหารสัตว์ สำหรับขยะ
อันตรายเทศบาลเป็นผู้ดำเนินการรับช่วงต่อจากชุมชนที่กำหนดวันทิ้งขยะอันตรายประจำ  
จุดต่าง ๆ ในชุมชน โดยมีการเก็บขนทุก 3 เดือน 

สำหรับการดำเนินการโครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง   
มีวัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ชุมชนมีการดำเนินงานจัดการขยะที่เป็นรูปธรรม เกิดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ในการเป็นต้นแบบชุมชนปลอดขยะ 
 2. เพื่อให้ชุมชน ศาสนสถาน และหน่วยงานในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ   

ณ แหล่งกำเนิด 
 3. เพื่อลดปริมาณขยะที่จะต้องนำไปกำจัดในขั้นตอนปลายทางให้เหลือปริมาณ  

น้อยที่สุด 
 4. เพื่อให้เกิดหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนขยะเป็นสูญ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมกองทุนขยะเริ่มจากการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ดำเนินการ
โดย 
 1. วางแผนประชุมร่วมกับแกนนำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนเทศบาลฯ 

ทั้ง 4 ชุมชน 
 2. วางแผนการดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะชุมชน 
 3. ดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะชุมชน  
 4. บันทึกและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะชุมชน  
 5. สรุปประเมินผลโครงการ/รายงานผลการดำเนินโครงการ 

ขั้นตอนการดำเนินงานดังกล่าว เป็นมาตรฐานสำคัญที่ทำให้ชุมชนได้ เห็นถึง
สถานการณ์ปัญหาขยะ แนวโน้มของฐานข้อมูลขยะ วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณขยะว่าเพิ่มขึ้น
หรือลดลงแล้ว และส่งคืนข้อมูลให้กับชุมชนได้รับทราบเพื่อตระหนักกับสถานการณ์ที่อาจ
กลายเป็นวิกฤติของตำบลและถือว่าเป็นสิ่งที่ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ไข
ปัญหา สร้างความเชื่อใจในการทำงานร่วมกัน เกิดความโปร่งใส มีการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการบริหารจัดการขยะเทศบาล สร้างข้อตกร่วมกับชุมชนเรื่องการคัดแยก
ขยะ การทิ้งขยะในที่สาธารณะเพื่อรับทราบข้อตกลงในการจัดการขยะร่วมกันอย่างจริงจัง 
เช่น คัดแยกก่อนทิ้ง(โดยไม่มีขยะประเภทอื่นรวมกันในถุงใส) เป็นชุมชนปลอดขยะเปียก   
มีการจัดการขยะต้นทาง ขยะอินทรีย์(ขยะเปียก) ในพื้นที่ทุกครัวเรือนชุมชนปลอดโฟม   
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(No Foam) มีการเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ในร้านค้า และในงานเลี้ยงต่าง ๆ ในชุมชน 
และของหน่วยงานในเขตพื้นที่ ร้อยละ 100 ใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติกในการจ่ายตลาด 
ธนาคารขยะ สบทบเงินให้ชุมชน ทำให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของขยะที่สามารถเปลี่ยนเป็น
เงินได้ รวมทั้งบูรณาการ และความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 4 ภาคี ได้แก่ เทศบาล กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายสังคม เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน เพื่อร่วมกันเสนอบันทึกข้อตกลง  
การจัดการขยะในชุมชน และให้มีระบบเพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  

ความโดดเด่นของโครงการนี้อยู่ที่วิธีการดำเนินงานที่มาจากการมีส่วนร่วมของชุมชน  
ในการจัดการขยะแบบครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่ 

การจัดการขยะต้นทาง	อันได้แก่ การส่งเสริมการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์
วิธีการนำขยะไปใช้ประโยชน์ กระตุ้นหมู่บ้าน/ชุมชนเห็นประโยชน์ 3ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ   
นำกลับมาใช้ใหม่) รวมทั้งสร้างจิตสำนึกแก่สมาชิกในชุมชน 

การจัดการขยะกลางทาง	ได้แก่ สำรวจพื้นที่รับผิดชอบเพื่อประเมินสถานการณ์  
แนวโน้มขยะและเก็บข้อมูลเพื่อส่งคืนชุมชนในการจัดการขยะแบบยั่งยืนตามแผนพัฒนา
ชุมชน จัดเก็บ/ขนส่งขยะมูลฝอยโดยเทศบาลและชุมชนกำหนดเวลา สถานที่ และเส้นทาง
เก็บขนทุกวัน จันทร์ พุธ และศุกร์ 

การจัดการขยะปลายทาง	ได้แก่ ร่วมกับชุมชนในการกำหนดจุดรวบรวมขยะอันตราย
ทุกชุมชนทุกหมู่บ้าน และจัดเก็บและรวบรวมส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

หัวใจหลักของการดำเนินมาจาก THC Team ที่ร่วมกับสมาชิกในชุมชนออกแบบระบบ
จัดการขยะ ผ่านการสำรวจข้อมูลปัญหาขยะ จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการปัญหาขยะ  
โดยใช้หลักการ 1A3R (Avoid Reduce Reuse and Recycle)  นั่นคือ “การเลี่ยงการใช้   
ลดการใช้ นำกลับมาใช้ใหม่ การนำขยะมาแปรรูป” ซึ่งมีการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยชุมชน  
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 6 ชุดกิจกรรมหลัก ได้แก่ 
  ๏ พัฒนาศักยภาพ 
  ๏ การแปรรูปขยะ 
  ๏ มาตรการทางสังคม กฎระเบียบชุมชน 
  ๏ การพัฒนาและนำใช้ระบบข้อมูล 
  ๏ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการขยะโดยชุมชน 
  ๏ การจัดตั้งกองทุนและสวัสดิการที่สนับสนุนการจัดการขยะของชุมชน 
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นอกจากความเข้มแข็งของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว 
ความสำเร็จของโครงการอีกประการหนึ่งที่ชัดเจน  คือ พื้นที่ของเทศบาลมีปริมาณขยะลดลง
และมีขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยก่อนดำเนินโครงการปริมาณขยะเฉลี่ยต่อคน   
0.4 กิโลกรัม/วัน สามารถลดลงได้เฉลี่ย 0.3 กิโลกรัม/วัน มีขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์  
ได้ ร้อยละ 69.9 จากขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดในชุมชน นอกจากนี้ ปริมาณขยะที่นำไปฝังกลบ  
มีจำนวนลดลงเทียบจาก 3 ปีย้อนหลังถึงปัจจุบัน ได้แก่ ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 13.6 ตัน   
ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 14.3 ตัน และปี พ.ศ. 2565 เหลือเพียง 10.4 ตัน ตัวเลขปริมาณ
ขยะที่ลดลงนั้น คือ จากปริมาณขยะเปียกที่ไม่นำไปรวมกับขยะทั่วไป มีการคัดแยกขยะ  
ในครัวเรือน การแยกทิ้งขยะเปียก การคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อจำหน่าย มีกองทุนขยะ
โรงเรียนผู้สูงอายุและกิจกรรมผ้าป่าขยะ  

ผลสำเร็จของโครงการดังกล่าวส่งผลให้เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างมีรายได้จาการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากข้อมูล 3 ปีย้อนหลังถึงปัจจุบัน โดย ปี พ.ศ. 2563 
มีค่าธรรมเนียมจัดเก็บได้จำนวน 119,830 บาท ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 158,570 บาท และ
ปี พ.ศ. 2565 จำนวน 165,140 บาท  ซึ่งจำนวนค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขั้นนั้นสอดคล้องกับ
เทศบัญญัติเทศบาล เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไปที่มีผลบังคับใช้ในพื้นที่ และทำให้จำนวน
ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการจัดเก็บขยะของเทศบาลมีมากขึ้น ที่สำคัญในการต่อยอดความยั่งยืน
ของโครงการ คือ ครัวเรือนในหลายชุมชนพัฒนาตนเองด้านการจัดการความรู้ขยะจนกลาย
เป็นต้นแบบโดยมีจำนวน 361 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ  49.1 ครัวเรือนในพื้นที่ และ  
ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะได้ทุกประเภทนั้น จำนวน 100 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 14.2 
ของครัวเรือนทั้งหมด 735 ครัวเรือน ได้รับรางวัลหมู่บ้านปลอดขยะ Zero waste ชุมชน
ระดับกลาง 



รางวัลพระปกเกล้าประจำปี2565

ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชน
และประชาสังคม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก
เทศบาลนครยะลา
อำเภอเมืองจังหวัดยะลา
เทศบาลเมืองเมืองพล
อำเภอพลจังหวัดขอนแก่น
เทศบาลเมืองแสนสุข
อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
เทศบาลตำบลเวียงสา
อำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เทศบาลตำบลเชียงคาน
อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย
องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม
อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน
อำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน
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ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้ง			     
ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก  
จังหวัดพิษณุโลก 65000   
โทรศัพท์ 055-987-718-20  
โทรสาร 055-987-718-20 ต่อ 410   
ประชากร		
849,480 คน   
(ชาย 416,233 คน หญิง 433,247 คน)   
พื้นที่			 	
10,815.854 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 1,048 หมู่บําน) 
รายได้		   
646,213,609.16 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
303,132,500 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  
นายกองค์กํารบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์         
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พิษณุโลก        
นางสีไพร โกธรรม    
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 24 คน 
หญิง จำนวน 6 คน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก


จั ง ห วั ด พิ ษณุ โ ล ก	นั บ เ ป็ น เ มื อ ง
ประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญกับประเทศไทย
มาเป็นเวลานาน และเป็นเมืองที่มีศักยภาพ  
ในการพัฒนาสูง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุ โลกมี แนวคิดการบริหารงานด้ วย  
เป้าหมายที่สำคัญ คือ “การเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีความโปร่งใส	ปลอดจากการทุจริต
และประพฤติชอบ” ด้วยการปรับเปลี่ยน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นภาครัฐ  
ที่ เปิดกว้ า ง มีความเปิด เผย โปร่ ง ใสใน  
การทำงาน เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
มีส่วนร่วมในการดำเนินการตลอดจนสามารถ 
ตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครอง  
ส่ วนท้ อ งถิ่ น ได้ โ ดย ให้ ค ว ามสำคัญของ  
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่าย 
รัฐ เอกชน และประชาสังคม  
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ	ด้านการเสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	ได้แก	่

โครงการศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์
สู่มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยMICECity

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่
พระราชวังจันทน์และเขตโบราณสถานอย่างต่อเนื่อง หลังจากได้รับการถ่ายโอนภารกิจการ
บริหารจัดการศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์และการดูแลบำรุงรักษาเขตโบราณสถาน
จากกรมศิลปากร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งทำให้บริเวณเขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ 
เป็นสถานที่สำคัญในการทำกิจกรรมสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะด้านการแสดง
เรื่องราวประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้บริหารทรัพยากรสนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพิษณุโลก พร้อมร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมสำคัญดังกล่าว และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ทำหน้าที่ในการประสานเครือข่ายการพัฒนาและดูแลสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย   
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นพื้นที่จะสร้างความรู้ ให้แก่ประชาชน   
เพิ่มรายได้ให้กับจังหวัด และสร้างศักยภาพให้ประชาชนและพื้นที่ในระยะยาว  

ด้วยความต้องการพัฒนาสถานที่ประวัติศาสตร์ให้มีมาตรฐานและพัฒนาการบริการ
สาธารณะด้านการท่องเที่ยวและเผยแพร่ความรู้ประวัติศาสตร์ให้มีศักยภาพมากขึ้น   
ในปี 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยื่นขอตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงาน  
ประเทศไทย จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ประเทศไทย เพื่อพิจารณาให้สถานที่   
“ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์” ซึ่งมีกิจกรรมการจัด”งานแสดงแสงสีเสียงละคร  
อิงประวัติศาสตร์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก   
ให้เป็น MICE City หรือเมืองที่สามารถสร้างรายได้ทางตรงจากนักท่องเที่ยวที่มาเข้าร่วมงาน
ประชุม หรือจัดแสดงสินค้าต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็สามารถหารายได้ทางอ้อมมาจาก  
การลงทุน การจัดงานแสดงต่าง ๆ ให้เกิดรายได้หมุนเวียนในส่วนต่าง ๆ ของเมือง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกมีเครือข่ายการทำงาน ดังนี้ 

1. สว่นราชการ ไดแ้ก ่จงัหวดัพษิณโุลก วฒันธรรมจงัหวดั กรมศลิปากร การทอ่งเทีย่ว 
และกีฬา กองทัพภาค 3 ตำรวจภูธรจังหวัด โยธาธิการและผังเมือง สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล ฯลฯ 
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2. ภาควิชาการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา 

3. องค์กรเอกชน ได้แก่ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาตุสาหกรรมท่องเที่ยว 
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมโรงแรม สมาคมอุตสาหกรรมไมซ์ภาคเหนือตอนล่าง บริษัท
พิษณุโลกพัฒนาเมือง ฯลฯ 

4. ภาคประชาสังคม ได้แก่ สมัชชาสุขภาพ ชมรมผู้พิการ ชมรมผู้สูงอายุ ชมรม  
นาภูศิลป์ไทย ชมรมดนครีไทยชมรมจักรยาน ฯลฯ และภาคประชาชนจิตอาสา บทบาท
หน้าที่ของเครือข่าย ในส่วนของพระราชวังจันทน์ กรมศิลปากร ทำหน้าที่ที่ปรึกษา  
การออกแบบ การก่อสร้างภายในโบราณสถาน ชมรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่นฯ   
ทำหน้าที่ ให้บริการนักท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกให้ข้อมูลต่าง ๆ ถ่ายทอดความรู้  
ด้านประวัติศาสตร์ ความรู้ความเข้าใจในแหล่งท่องเที่ยว ธนารักษ์พื้นที่ ทำหน้าที่พิจารณา
การขอใช้พื้นที่จัดหาประโยชน์ภายในพระราชวังจันทน์   

บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมของ MICE จังหวัด
พิษณุโลก มีดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์สภาพการตลาดด้านการจัดการประชุมการท่องเที่ยว 
เพื่อเป็นรางวัลการจัดงานประชุมนานาชาติ และการจัดงานแสดงสินค้า กำหนดแนวทาง  
ในการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งการจัดเตรียม  
ความพร้อมทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ เพื่อพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE   
ของจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) 

2. ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แนะนำ ตลอดจนพิจารณาให้การสนับสนุน   
ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน แก่คณะทำงานด้านการส่งเสริม
อุตสาหกรรม MICE ใน กรอ.จังหวัดพิษณุโลก 

3. กำหนดนโยบายและจัดทำแผนพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัด
พิษณุโลก 

4. ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม MICE เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป
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ในจังหวัดพิษณุโลก เกิดความตื่นตัวและมีส่วนร่วมสนับสนุนอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัด
พิษณุโลก 

บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก คือ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นคณะกรรมการหลักที่มีส่วนสำคัญใน  
การสนับสนุนกิจกรรม สถานที่จัดงานที่พิเศษ เช่น ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์   
สวนสาธารณะบึงราชนก สนามกีฬากลางจังหวัด และสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม   
การประชุมทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) ฯลฯ 

ผลการบริหารจัดการโดยเครือข่าย คือ 

1. จังหวัดพิษณุโลกได้รับการประกาศให้เป็น MICE City ลำดับที่ 9 ของประเทศไทย 
เมื่อปี 2563 และในปีต่อมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้รับตรวจประเมิน
มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard - TMVS)   
ปี 2564 (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยเมื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
หรือ สสปน. ได้รับรองให้ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ได้รับมาตรฐานสถานที่จัดงาน
ประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standar d : TMVS) ประจำปี 2564 (ประเภท
สถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) โดยมีระยะเวลาการรับรองตั้งแต่ปี 2565-2567 

2. ผลผลติจากการนวตักรรมเครอืขา่ยสถานทีจ่ดังาน MICE รบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 
Thailand MICE Venue Standand: TMVS มีกิจกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมการกระตุ้น  
การเติบโตเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนน่าอยู่ เช่น งานประชาสัมพันธ์ลานจัดแสดงรับ  
การรับรองมาตรฐาน TMVS ยื่นเป็นจุดจัดงาน ปั่นจักรยาน L’E TAPE THAILAND by 
Tour de France 2022-2024 

3. ปัจจุบันมีประชาชนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์   
ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 - กันยายน 2565 รวมทั้งสิ้น 25,278 คน 
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ภาพศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์และผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์                                                                                                                                

โครงการฝึกอบรม“รวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ”

พื้นที่ภูเขาของจังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมือง ซึ่งมีชุมชนและโรงเรียน
ตั้งอยู่ มักพบปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำตามฤดูกาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลกจึงเริ่มดำเนินการโครงการฝึกอบรม  “รวมพลสร้างฝ่ายชะลอน้ำ” โดยเริ่มจาก  
การลงสำรวจพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่   
และได้ดำเนินการประชาคม ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หน่วยงานป่าไม้ หน่วยงานปกครอง และ
โรงเรียนในพื้นที่ คณะกรรมการป่าชุมชน คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน จิตอาสา ห้างร้าน
และประชาชนในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางการแก้ ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำร่วมกัน   
ซึ่ง อบจ.พิษณุโลกได้ให้ข้อมูลและได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้วยการทำฝ่ายชะลอน้ำ  
แบบชั่วคราวและแบบฝายกึ่งถาวรเป็นช่วง ๆ ตามลำน้ำแควน้อย ลำคลองสาขา และลำห้วย  

 โครงการฝึกอบรม “รวมพลนสร้างฝ่ายชะลอน้ำ” ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  
ปี 2551 และดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันได้มีการดำเนินการรักษาเครือข่าย
ผ่านบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

องค์ประกอบของเครือข่าย และหน้าที่ของเครือข่าย คือ 

- เครือข่ายท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้แก่ อบต.นครชุม 
อบต.น้ำกุ่ม และเทศบาล ตำบลนครไทย 
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- เครือข่ายท้องที่ ได้แก่ ผู้นำชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ตำบลน้ำกุ่ม ตำบล  
นครชุม และตำบลนครไทย มีบทบาทสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในพื้นที่   
คณะกรรมการประปาหมู่บ้านมีบทบาทหน้าที่บริหารและบำรุงรักษาระบบประปาของหมู่บ้าน 
พร้อมด้วยคณะกรรมการป่าชุมชนมีบทบาทการสร้างความตระหนัก และร่วมมือในการเพิ่ม
พื้นที่ป่าไม้ รวมถึงการช่วยตรวจติดตามสภาพฝ่ายชะลอน้ำเป็นระยะ ๆ หลังจากดำเนินการ
สร้างเสร็จเรียบร้อยตามข้อตกลง 

- หน่วยงานภาครัฐอื่น ได้แก่ หน่วยงานด้านป่าไม้ในพื้นที่ มีบทบาทการให้  
องค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ หน่วยงานปกครองและหน่วยงาน
รักษาความสงบในพื้นที่มีบทบาทในการสนับสนุนบุคลากรร่วมสร้างและซ่อมแซมฝ่ายชะลอน้ำ 
งานถ่ายทอดและสื่อสารข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐไปยังประชาชนในพื้นที่ โรงเรียนในพื้นที่ 
ได้แก่ โรงเรียนหนองลาน มีบทบาทในการสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
แก่บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างฝาย 

- ภาคเอกชน ได้แก่ ห้างร้านในพื้นที่ มีบทบาทให้การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมฝ่าย ที่ชำรุดเสียหายเล็กน้อย 

บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่เป็นแกนนำของ  
เครือข่าย มีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณ องค์ความรู้ การสร้างฝายชะลอน้ำ วัสดุ
อุปกรณ์ บุคลากร และให้ข้อมูลข่าวสาร 

ผลการบริหารจัดการโดยเครือข่าย 

1. ปี พ.ศ. 2564 ดำเนินการก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำจำนวน 15 ฝ่าย มีครัวเรือน  
ได้ประโยชน์จำนวน 3,163 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 
19,125 ไร่ 

2. ปี พ.ศ. 2565 ดำเนินการก่อสร้างและซ่อมแซมฝาย จำนวน 20 แห่ง มีการขยาย
ผลสร้างฝายชะลอน้ำใน เชิงพื้นที่เพิ่มจากปี พ.ศ. 2564 จำนวน 4 หมู่บ้าน โดยอยู่ในพื้นที่ 
อ.นครไทย 3 หมู่บ้าน และ อ.ชาติตระการ 1 หมู่บ้านมีครัวเรือนได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจาก  
ปี 2564 จำนวน 983 ครัวเรือน 

3. ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้รับเลือกให้เป็นต้นแบบศูนย์บริหาร
จัดการน้ำอย่างเป็นระบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากกรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่น 
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โครงการ“พัฒนาปรับปรุง/ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก”

หลังจากได้รับการถ่ายโอนภารกิจสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีแนวคิดในการพัฒนาสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลาง  
การออกกำลังกายของคนในพื้นที่ และเป็นแหล่งพัฒนาเยาวชนที่มีศักยภาพเพื่อเป็นนักกีฬา
อาชีพในอนาคต จึงได้ขับเคลื่อนเครือข่ายโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสนามกีฬา  
จังหวัดพิษณุโลกขึ้น 

องค์ประกอบของเครือข่าย ประกอบด้วย 

1. ส่วนราชการ ได้แก่ ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ตำรวจ
ภูธรจังหวัดพิษณุโลก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย 
จังหวัดพิษณุโลก และสถานีวิทยุ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก 

2. องค์กรธุรกิจเอกชน ได้แก่ สโมสรฟุตบอลพิษณุโลก เอฟซี 

3. ภาคประชาสังคม ได้แก่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก 

4. สถาบันการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 

เครือข่ายการพัฒนาปรับปรุง/ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกมีบทบาทหน้าที่ 
ปรึกษาหารือวางแผนบริหารจัดการสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก อาทิ การร่างแผนพัฒนา
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก การปรับปรุงระเบียบการใช้สนามกีฬา การปรับปรุงอัตรา  
ค่าธรรมเนียมการใช้สนามกีฬา เป็นต้น โดยในปี พ.ศ. 2563 เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงาน  

บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 

ปี พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารจัดการ
สนามกีฬา เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาระเบียบหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้สนาม และ
สถานกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก และได้มี  
การหารือร่วมกันถึงแนวทางการบริหารจัดการและการพัฒนาสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  

ผลความสำเร็จจากบริหารจัดการโดยเครือข่ าย ส่ งผลให้ ในปี พ.ศ. 2565   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 
18 เมษายน 2565 เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การเก็บ  
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ค่าธรรมเนียม จากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลก กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ โดยมีแผนการหารายได้และ
การปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพของสนามกีฬาให้ดีขึ้น ปัจจุบันสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  
เป็นที่บ่มเพาะนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาประจำจังหวัดที่ผลิตนักกีฬาอาชีพระดับประเทศ และ
ยังเป็นศูนย์กีฬาประจำจังหวัดซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกกำลังกายประจำอยู่ และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้บริการได้ในราคาที่ถูกเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนออกกำลังกาย
และรักษาสุขภาพมากขึ้น 

ภาพนักเรียนโรงเรียนกีฬาซึ่งใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกเป็นที่ฝึกซ้อมเป็นประจำ	
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ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้ง			     
ตำบลสะเตง อำเภอเมือง  
จังหวัดยะลา 95000 
โทรศัพท์ 073-223-666  
โทรสาร 073-215-675   
ประชากร		
59,830 คน 
(ชาย 28,488 คน หญิง 31,342 คน)   
พื้นที่			 	
19.4 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 43 ชุมชน) 
รายได้		   
650,819,055.48 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
457,836,179.19 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ   
นายกเทศมนตรีนครยะลา 
นายสมชัย ฤทธิผลิน    
ประธานสภาเทศบาลนครยะลา 
นายสมหมาย ลูกอินทร์     
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลนครยะลา 
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 18 คน 
หญิง จำนวน 6 คน 

เทศบาลนครยะลา
อำเภอเมืองจังหวัดยะลา


เทศบาลนครยะลา มีวิสัยทัศน์ ใน  
การบริหารงานที่ว่า	“นครยะลา	เมืองแห่ง		
พหุ วัฒนธรรม	สร้ า งส ร รค์ น วั ตกร รม			
สูค่ณุภาพชวีติทีด่”ี และมุง่เนน้การดำเนนิงาน 
ภ าย ใต้ น โ ยบ ายที่ มุ่ ง ใ ห้ ป ร ะช าชน เป็ น
ศูนย์กลางในการพัฒนา รวมถึงการประสาน
ความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน   
เพื่อให้เทศบาลเป็นเมืองต้นแบบในหลาย ๆ 
ด้านขับเคลื่อนเมืองโดยใช้ยุทธศาสตร์ “6C+
3R” โดยเทศบาลนครยะลามีการบริหารงาน
โดยใช้แนวคิด “การฟื้นฟูเมือง” โดยใช้ต้นทุน
ของเมืองและเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย 
6C ได้แก่  
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1. Cleanliness อากาศสะอาด เมืองมีอากาศที่บริสุทธิ์และอุณหภูมิที่เหมาะสมจาก
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น พัฒนาแหล่งน้ำ วางระบบการบำบัดน้ำเสีย บ้านเมืองมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย นำสายไฟลงดิน ปรับปรุงพื้นที่ตลาดและบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 
โดยดำเนินการร่วมกับภาคประชาชน บริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส 
สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในทุกมิติ คำนึงถึงความรับผิดชอบและความคุ้มค่า เพื่อให้  
การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. Collaboration การทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน  
เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจ ร่วมออกแบบสร้างเมืองผ่านเวทีสาธารณะต่างๆ เช่น 
สภากาแฟเพื่อประชาชน สภาประชาชน มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน สร้างการทำงานใน  
รูปแบบหุ้นส่วน ตลอดจนร่วมในการติดตามประเมินผล มุ่งเน้นการทำงานภายใต้ความ  
หลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ลดช่องว่างนำไปสู่การกระบวนการคิดและ
ออกแบบเมืองยะลาให้บรรลุเป้าประสงค์  

3. Connectivity การเชื่อมต่อ โดยผลักดันให้เกิดการเชื่อมต่อทั้งจากภายในไปสู่
ภายนอกเขตเทศบาล ขยายความเชื่อมโยงไปถึงระดับประเทศและต่างประเทศ สามารถ  
เข้าถึงความเป็นเมืองยะลาได้จากทั่วทุกมุมโลก  

4. Culture สร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เกิดการเรียนรู้อย่างลงตัว 

5. Competitive ความสามารถในการแข่งขัน เทศบาลนครยะลา ให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) ให้มีคุณภาพพร้อมรับต่อสถานการณ์โลก  
ที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างครอบคลุม  

6. Comfort เป็นเป้าหมายที่เทศบาลนครยะลาให้ความสำคัญ เพื่อทำให้เมืองมี  
ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี ดำรงอยู่ได้ภายใต้  
ความปลอดภัยของเมืองที่มีประสิทธิภาพ และสร้างการอยู่ร่วมกันภายใต้สังพหุวัฒนธรรม  

นอกจากยุทธศาสตร์ 6C ดังกล่าวข้างต้นแล้ว เทศบาลนครยะลายังขับเคลื่อนผ่าน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3R ประกอบด้วย  

1. Re-Structure: ปรับโครงสร้างเมือง ทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา โลจิสติกส์   
โดยใช้ทุนที่มีผนวกกับเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเข้ามามีบทบาทในการพัฒนานครยะลาให้ครอบคลุม
ในทุกมิติมากขึ้นมุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสอดส่องดูแลบ้านเมืองกับ  
เรื่องเศรษฐกิจ  
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2. Re-Posit ioning: การวางตำแหน่งเมืองให้ เป็นเมืองแห่งความสมานฉันท์   
ในขณะเดียวกันผลักดันให้เป็นเมืองอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
การทำงานควบคู่กับการบริหารจัดการบ้านเมือง โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

3. Re-Image: ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมือง สร้างความเชื่อมั่นแก่คนภายนอกด้วย 
3 กระบวนการ คือ (1) Re-thinking ปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติในแง่ลบต่อพื้นที่เมือง
ยะลา ส่งต่อความคิดใหม่ ภาพลักษณ์ที่ดี การเป็นอยู่ร่วมกัน ผ่านการจัดกิจกรรมและ  
นำเสนอผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค (2) Re-freshment ปรับเมืองให้มีสีสัน ติดตั้งไฟประดับเมือง 
สร้างศิลปะบนถนน เป็นต้น และ (3) Re-event จัดกิจกรรมระดับประเทศหรือนานาชาติ 
เพื่อเชิญชวนและดึงดูดให้ประชาชนภายนอกพื้นที่เข้ามาในเมืองยะลา เช่น กิจกรรม Yala 
Marathon 2022 ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักวิ่งทั้งนักประเทศและต่างประเทศ การแข่งขัน  
เทเบิลเทนนิสชิงแชมป์ประเทศไทย 

การดำเนินงานภายใต้แนวคิดที่กล่าวมา เทศบาลนครยะลายังคำนึงถึงกระบวนการ
สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการผลักดันและ  
ขับเคลื่อนเมืองให้เดินไปข้างหน้าโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ความเข้มแข็งจากทุกภาคส่วนส่งผล
ให้เทศบาลนครยะลาดำเนินงานพัฒนาเมืองให้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	เทศบาลนครยะลา	ได้แก่	 	

โครงการ“หลาดยะลาonlinemarket”

“หลาดยะลา (Yala market)” มีลักษณะเป็นแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ที่ใช้นวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในพื้นที่ โดยการบริหาร
ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้เศรษฐกิจเกิดการเติบโต และยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน หลาดยะลา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าหรือบริการต่าง ๆ อาทิ ร้านขายอาหาร ช่างซ่อมต่าง ๆ 
แม่บ้าน วินมอเตอร์ไซค์ รวมทั้งชาวยะลาผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และตกงานกลับ
มาอาศัย ณ ภูมิลำเนา ตลอดจนผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านดิจิทัลให้สามารถเข้าถึงบริการได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการตอบโจทย์พฤติกรรม New Normal ของผู้บริโภค
และการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนที่เปลี่ยนไป ทำให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่าง
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สะดวก ปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการเดินทางไป  
ซื้อของตามตลาดหรือพื้นที่ที่มีคนเป็นจำนวนมาก สำหรับ
ระบบตลาดออนไลน์ยังได้นำมาผนวกเข้ากับ Line Official 
Account (LINE OA) เพื่อดึงดูดและขยายฐานลูกค้าให้  
เข้าถึงระบบ และเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับ  
ผู้ประกอบการในท้องถิ่น โดยเทศบาลนครยะลา จะทำหน้าที่
เป็น Back Office ที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง พร้อมทั้ง
เพิ่ม Value Chain หรือห่วงโซ่คุณค่าโดยสร้างมูลค่าให้กับ
สินค้าและบริการ เพิ่มรายได้ให้ร้านค้า โดยที่ร้านค้าไม่เสีย
ค่าธรรมเนียมก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินโดย  
การอัดเงินเข้าในระบบได้เร็วขึ้น ลดเวลาการเบิกจ่าย โดยมี
เทศบาลทำหน้าที่เป็นตัวกลาง และสร้างความน่าเชื่อถือ
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอีกด้วย 

 

ในการดำเนินโครงการ “หลาดยะลา (Yala market)” 
มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้  

ประชุมรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของกลุ่มต่าง ๆ และความเป็นไปได้  
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

ซึ่งประกอบไปด้วยการประชุม 3 เครือข่ายหลัก ดังนี้  

เครือข่ายระดับที่	1	เครือข่ายระดับ
ชุมชน	ประกอบด้วย	กลุ่ มประชาชน	
(เครือข่าย)	กลุ่มผู้นำชุมชน และกลุ่ม
เยาวชน เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยการจัดประชุมรับฟัง
และเสนอความคิดเห็น ความต้องการ และ
ร่วมกันออกแบบแพลตฟอร์มผ่านมือถือ  
ให้เหมาะสมกับการใช้งานของประชาชนและ
ทุกกลุ่มผู้ใช้บริการ โดยจัดประชุมเครือข่ายระดับชุมชนใน 3 กลุ่มหลัก ดังนี้ 
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 ๏ กลุ่มที่ 1 เครือข่ายกลุ่มประชาชน วินมอเตอร์ไซค์ และผู้ประกอบการร้านค้า   
มกีารนำเสนอแนวคดิเกีย่วกบัการนำเทคโนลย/ีแอปพลเิคชนัมาใชใ้นชวีติประจำวนั 
เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่สะดวกและง่ายดาย และสามารถใช้ได้ทุกเพศ ทุกวัย 
รวมถึงการกำหนดพื้นที่ (Zone) หรือขอบเขตที่สามารถให้บริการ  

 ๏ กลุ่มที่ 2 เครือข่ายกลุ่มผู้นำชุมชน นำเสนอให้กลุ่มมีความเข้าใจเกี่ยวกับการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเมืองสู่ความเป็นสังคมใหม่ รวมถึงแนวโน้ม  
การเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และการพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล ตลอดจนการถ่ายทอดวิธีการใช้บริการสู่คนใน
ชุมชน 

 ๏ กลุ่มที่ 3 เครือข่ายกลุ่มเยาวชน เป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดและคุ้นเคยกับเทคโนโลยี  
ดิจิทัลมากที่สุด และเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแอพลิเคชั่น   
โดยเลือกกลุ่มเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา มาร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมระดมความคิดเห็นที่เกิดจากการสะท้อนการใช้งานจริง
ในชีวิตประจำวัน 

เครือข่ายระดับที่	2	เครือข่ายระดับหน่วยปฏิบัติการ ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ดังนี้  

 ๏ กลุ่มที่ 1 เทศบาลนครยะลา ร่วมกันเสนอ
ความคิดเห็น ผลการวิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการในการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การดำเนินงาน และผลการวิ เคราะห์  
กลุม่เปา้หมายโดยใชป้ระชาชนเปน็ศนูยก์ลาง
เพื่ อสร้ า ง เครื่ อ งมื อ และ เทคโนโลยีที่  
เหมาะสม และร่วมปรึกษาหารือ และ
วางแผนการดำเนินงาน รวมถึงการวิเคราะห์ต้นทุน โดยมุ่งเน้นคุณภาพชีวิต
ประชาชนเป็นหลัก  

 ๏ กลุ่มที่ 2 สถานีตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ทำหน้าที่ในการตรวจสอบประวัติ  
ส่วนบุคคลของผู้ประกอบการร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการหลาดยะลา   
เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ 
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 ๏ กลุ่มที่ 3 ส่วนราชการระดับจังหวัด ประกอบด้วย ศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) ประชาสัมพันธ์จังหวัด โรงพยาบาลยะลา 
สำนักงานจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา 
และธนาคารต่างๆ ที่ให้บริการในพื้นที่ รับผิดชอบในการเป็นกระบอกเสียง  
เพื่อขยายเครือข่ายการรับรู้และร่วมประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชน  
กลุ่มผู้รับบริการในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลาได้รับทราบ 

เครือข่ายระดับที่	3	เครือข่ายภายนอกพื้นที่	โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Depa) สาขาภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกันถอดบทเรียนการจัดทำตลาดออนไลน์กับเทศบาล  
นครยะลา และเทศบาลเข้าร่วมการศึกษาดูงาน “ดิจิทัลไทยแลนด์” ซึ่งทำให้เห็นทิศทางของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนได้องค์ความรู้จากการเข้าร่วม
กิจกรรม “เทศบาลอัจฉริยะ” นอกจากนี้ เทศบาลยั งจัดให้มีการอบรมหลักสูตร   
“หลกัการตลาดยคุใหมก่บัการพฒันาทอ้งถิน่” ใหก้บับคุลากร ตวัเเทนชมุชน และผูป้ระกอบการ 
ร้านค้า เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนางานและอาชีพให้มีความก้าวทันเทคโนโลยีและ  
นวัตกรรมทางการตลาด ตลอดจนเข้าใจทิศทางการปรับเปลี่ยนเมืองสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ 
ซึ่งความรู้เหล่านี้ล้วนเป็นการจุดประกายสำหรับการดำเนินการโครงการนี้เป็นอย่างยิ่ง 

จากผลการประชุมเครือข่ายทั้ง 3 ระดับ เทศบาลนครยะลาได้นำข้อมูลมาพัฒนาการ
ดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน พร้อมทั้งยก
ระดับศักยภาพเพื่อให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนาในระยะยาว นอกจากการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นแล้ว เทศบาลยังได้ทำการสำรวจประชาชน เพื่อนำข้อมูลมาในการวิเคราะห์
หาความต้องการให้เหมาะสมกับการใช้งานแพลตฟอร์มหลาดยะลาให้มากที่สุด 

1. สร้างแพลตฟอร์มตลาดพร้อมกับการพัฒนาระบบการรับเงิน-จ่ายเงิน โดยมีสถาบัน
การเงินและธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้เป็นที่ปรึกษา  

2. จัดหาผู้จัดการแพลตฟอร์ม “หลาดยะลา online market” โดยผู้จัดการทำหน้าที่ 
เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้บริโภคมาเจอกันบนตลาดออนไลน์ โดยมี  
ไรเดอร์ทำหน้าที่รับส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อ 

3. ประกาศรับสมัครสมาชิกกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมโครงการ   

แพลตฟอร์ม “หลาดยะลา” ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 
โดย นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมี
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ผู้สนใจเข้าร่วม Kickoff โครงการกว่า 130 คน โดยในระยะเริ่มแรกมีร้านค้าสมัครเข้าร่วม
โครงการจำนวน 110 ร้าน ปัจจุบันมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,016 ร้านค้าจาก
จำนวนร้านค้าทั้งหมดในพื้นที่ มีจำนวนออเดอร์กว่า 197,000 ออเดอร์ และมีเงินหมุนเวียน
กว่า 22 ล้านบาท อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงของความสำเร็จของโครงการนี้ได้อย่างเป็น  
รูปธรรม 

“หลาดยะลา” มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เทศบาลได้ตั้งงบประมาณรองรับการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง โดยพยายามออกแบบระบบ
ใหม้คีวามเขา้ใจงา่ย ไมซ่บัซอ้นเพือ่เอือ้อำนวยตอ่ผูใ้ชง้านทีม่คีวามสามารถใชง้านไดใ้นทกุกลุม่วยั 
นอกจากนี้ มีการจัดมหกรรมการเงินเพื่อการลงทุน “Digital Marketing & Money Expo 
2022 @Yala” โดยการจับมือแหล่งเงินทุนให้พบปะกับผู้ประกอบการในท้องถิ่น ขยายตลาดสู่
กลุ่มลูกค้าออนไลน์ ซึ่งเทศบาลนครยะลาได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน 
ธนาคารอิสลาม และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
(SME Bank) จัดงาน “ตลาดออนไลน์ และมหกรรมการเงินเพื่อการลงทุน Digital Marketing 
& Money Expo @ Yala 2022” ภายใต้แนวคิด “Financial Stability to be Good Life 
การสร้างความมั่นคงทางการเงินเพื่อชีวิตที่ดีของประชาชน”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอด
การดำเนินการโครงการ “หลาดยะลา” (Yala Market) ซึ่งเป็นโครงการที่นำเทคโนโลยี  
การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) เข้ามา ซึ่งได้รวบรวมร้านค้าและบริการต่างๆ   
ในพื้นที่ โดยเป็นสื่อกลางระหว่างผู้จัดจำหน่ายและผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับ  
ความสะดวกสบาย สำหรับตลาดออนไลน์และมหกรรมการเงินเพื่อการลงทุน โดยมุ่งหวังให้  
ผู้ประกอบการร้านค้าที่อยู่ในโครงการหลาดยะลา (Yala Market) ได้มีความรู้ความเข้าใจ  
เท่าทันยุคดิจิทัล พร้อมทั้งมีแนวทางในการบริหารจัดการร้านค้าของตนเองได้ในอนาคต   
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 “หลาดยะลา” นับเป็นโครงการที่สามารถรองรับการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค
ปัจจุบันที่ต้องเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียน
ของเม็ดเงินในพื้นที่ เพิ่มช่องทางการหารายได้และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน รวมถึง
กระชบัพืน้ที่ให้ประชาชนและเทศบาลอยูใ่กลก้นัแค่ปลายนิ้ว สามารถพดูคยุแสดงความคดิเหน็ 
ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมทั้งลดความซ้ำซ้อนและลดระยะเวลาในการ  
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว สร้างความโปร่งใสสามารถ  
ตรวจสอบได้ การดำเนินงานโครงการ “หลาดยะลา online market” นับว่าประสบ  
ความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง และจุดเด่น คือ มีการเก็บค่าบริการจากร้านค้าเพียงร้อยละ 3   
ซึ่งเป็นบริการโอนเงินเท่านั้น ในขณะที่แพลตฟอร์มอื่นๆ หักค่าบริการตลาด ร้อยละ 30 และ
แพลตฟอร์มสามารถโอนเงินค่าสินค้าให้ร้านค้าภายใน 3 วัน ซึ่งแพลตฟอร์มอื่นๆ โอนเงิน  
ให้ร้านค้านานถึง 12 วัน ในอนาคตเทศบาลนครยะลาวางแผนในการขยายตลาดให้ครอบคลุม
สินค้าเกษตรหลักของยะลา ซึ่งมีแหล่งผลิตอยู่นอกเขตเมือง อาทิ ทุเรียน ลองกอง โดยรับ  
ออเดอร์จากลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่เขตเทศบาลทั้งในและต่างประเทศ 
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ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้ง			     
ตำบลเมืองพล อำเภอพล  
จังหวัดขอนแก่น 40120 
โทรศัพท์ 043-414-091  
โทรสาร 043-414-753   
ประชากร		
10,390 คน   
(ชาย 4,939 คน หญิง 5,451 คน)   
พื้นที่			 	
3 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 14 ชุมชน) 
รายได้		   
90,719,910.15 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
171,619,841.80 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร  
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล 
นายพงศ์พิชาญ กิตติกรธัญวัฒน์  
ประธานสภาเทศบาลเมืองเมืองพล 
นายปรีชา มาฆะเซ็นต์    
รองปลัดเทศบาล 
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 18 คน 
หญิง จำนวน 3 คน 

เทศบาลเมืองเมืองพล
อำเภอพลจังหวัดขอนแก่น


เทศบาลเมืองเมืองพล ได้กำหนด  
วิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ว่า “เมืองพลเมือง		
น่าอยู่	มุ่ งสู่ความสุขของประชาชนอย่าง		
ยั่งยืน	ตามหลักธรรมาภิบาล” และเพื่อให้  
การพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวิสัยทัศน์ดังที่กำหนด
ไว้ เทศบาลเมืองเมืองพลจึงใช้ยุทธศาสตร์  
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยให้ประชาชน  
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลัก  
ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมพัฒนา นอกจากนี้  
ได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
ให้เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเมืองพล
ให้น่าอยู่มุ่งสู่ความสุขของประชาชนอย่างยั่งยืน  
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ	ด้านการเสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ	เอกชน	และประชาสังคม ของเทศบาลเมืองเมืองพล	ได้แก่	

“พลชนะ”พาฮักคืนเฮือน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 3 เมื่อเดือนเมษายน   
พ.ศ. 2564 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 หรือมาตรการ Lockdown กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาด ส่งผลกระทบให้สถานประกอบการหลายแห่งปิดกิจการ   
ผู้ใช้แรงงานและผู้ที่ประกอบอาชีพในจังหวัดดังกล่าวจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา แต่ด้วย
ความตื่นกลัวการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล  
จึงต่อต้านการเข้ามาในพื้นที่ของกลุ่มคนดังกล่าว 

เทศบาลเมืองเมืองพลรับทราบถึงสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น และตระหนักดีว่า   
การบริหารจัดการโควิด-19 ในพื้นที่เพียงลำพังคงไม่ประสบผลสำเร็จ จึงประสานความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายในพื้นที่และจัดทำบันทึกข้อตกลง “พลชนะ” (COVID Free Setting)   
ร่วมกัน ทั้งนี้ภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการโควิด-19 ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน วัด พ่อค้า สภ.พล อสม. ชุมชน ผู้นำชุมชน และกู้ภัย โดยเครือข่ายร่วมกันวางแผน
เพื่อรับประชาชนกลับภูมิลำเนา จัดหาสถานที่กักตัวระหว่างรอผลตรวจ และหากพบผู้ติดเชื้อ 
จะดำเนินการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษา  

เครือข่ายดำเนินงานร่วมกันภายใต้สโลแกนที่ว่า “พลชนะ รู้เร็ว เข้าถึง พึ่งวัคซีน” และ
ดำเนินงานเชิงรุกทั้งในเชิงป้องกันโดยการให้ความรู้แก่ประชาชน การสร้างภูมิต้านทานโดย
การฉีดวัคซีน และการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ เครือข่ายเข้ามาร่วมดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น
ด้วยการร่วมตัดสินใจ การวางแผน การดำเนินกิจกรรม การแบ่งปันทรัพยากรที่ใช้ใน  
การดำเนินงานทั้งคน งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ การติดตามประเมินผล และการรับ  
ผลประโยชน์ร่วมกัน จึงส่งผลให้การบริหารจัดการโควิด-19 ในพื้นที่มีเอกภาพ ทั้งนี้  
การดำเนินงานของเครือข่ายครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ 1) การป้องกัน 2) การรักษาและบำบัด
ฟื้นฟู และ 3) การส่งกลับบ้านเพื่อใช้ชีวิตปกติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

การป้องกัน เทศบาลเมืองเมืองพลและเครือข่ายได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ การรณรงค์
ให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคระบาด การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ระบบเสียงตามสายของเทศบาลเมืองเมืองพล ป้ายประชาสัมพันธ์
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ของเทศบาลเมืองเมืองพล สำนักข่าวท้องถิ่น สื่อโซเชียลมีเดียของเทศบาลเมืองเมืองพล และ
รถแห่ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น การรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ การสร้างแรง
จูงใจเพื่อเข้ารับวัคซีน เช่น การจับสลากมอบทองคำและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้เข้ารับวัคซีน 
และการนำทีมแพทย์และพยาบาลลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนถึงบ้าน เป็นต้น การปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ให้เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนประจำอำเภอ การยกเว้นค่าเช่าแผงตลาดสดและ บ.ข.ส. 
และการลดดอกเบี้ยรวมถึงการขยายระยะเวลาครบกำหนดของตั๋วรับจำนำในสถานธนานุบาล  

การรักษาและบำบัดฟื้นฟู	เทศบาลเมืองเมืองพลและเครือข่ายได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
การจัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับรองรับผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและรอการส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 
โดยจัดตั้งศูนย์พักคอยที่วัดมิ่งเมืองพลาราม จำนวน 1 แห่ง และศูนย์พักคอยในชุมชน   
ชุมชนละ 1 แห่ง รวม 14 แห่ง การจัดตั้ งศูนย์การดูแลรักษาการแยกกักในชุมชน 
(Community Isolation : CI) โดยได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่จากโรงพยาบาลพล  
และเทศบาลเมืองเมืองพล และการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์
เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว  

การส่งกลับบ้านเพื่อใช้ชีวิตปกติ	เทศบาลเมืองเมืองพลและเครือข่ายได้ดำเนิน
กิจกรรม คือ การรับผู้ป่วยติดเชื้อจากนอกพื้นที่เข้าสู่ระบบการรักษาบำบัดและส่งกลับบ้าน 

“พลชนะ”	พาฮักคืนเฮือน	มีภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินงาน	จำนวน	10	เครือข่าย			
โดยแต่ละภาคีเครือข่ายมีบทบาทในการดำเนินงาน	ดังนี้	

๏ โรงพยาบาลพล สนับสนุนบุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อให้บริการฉีดวัคซีน 
สนับสนุนด้านสถานที่เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การดูแลรักษาการแยกกักในชุมชน (Community 
Isolation : CI) เทศบาลเมืองเมืองพล สนับสนุนการตรวจ ATK ภายใต้เครือข่ายพลชนะ 
(COVID Free Setting) และจัดระบบการส่งต่อการรักษาและการให้บริการด้านการรักษา
พยาบาลสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 

๏ สาธารณสุขอำเภอพล เป็นเลขานุการของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) 
ระดับอำเภอ สนับสนุนบุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อให้บริการฉีดวัคซีน สนับสนุนการตรวจ 
ATK ภายใต้เครือข่ายพลชนะ (COVID Free Setting) และให้บริการด้านการรักษาพยาบาล
สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 

๏ ผู้ประกอบการ ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ และร่วมสนับสนุนงบประมาณสำหรับ
ค่าจ้างเหมารถนำคนกลับบ้าน สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มสำหรับศูนย์พักคอย กิจกรรม  
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การฉีดวัคซีน และศูนย์การดูแลรักษาการแยกกักในชุมชน (Community Isolation : CI) 
เทศบาลเมืองเมืองพล และสนับสนุนของรางวัลเพื่อใช้เป็นแรงจูงใจแก่ประชาชนในการเข้ารับ
วัคซีน เช่น ทองคำ และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น  

๏ วัด สนับสนุนสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์พักคอย  

๏ ผู้นำชุมชน สนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านสถานที่สำหรับจัดตั้งเป็น  
ศูนย์พักคอยในชุมชน ชุมชนละ 1 แห่ง รวม 14 แห่ง 

๏ อำเภอพล ร่วมเป็นคณะกรรมการของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) ระดับ
อำเภอ และสนับสนุนบุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการให้บริการต่าง ๆ 

๏ สภ.พล สนับสนุนบุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการให้บริการ
ต่าง ๆ และให้การสนับสนุนด้านบุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านการจราจร 

๏ กู้ภัยในเขตพื้นที่	ร่วมดำเนินการในกิจกรรมการนำคนกลับบ้านเพื่อเข้ารับ  
การรักษาตัวในภูมิลำเนาเกิด และร่วมดำเนินการในกิจกรรมการฉีดวัคซีนของศูนย์ให้บริการ
ฉีดวัคซีน 

๏ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	(อสม.) คัดกรองและเฝ้าระวัง ติดต่อ
ประสานงานและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้ารับ
การรักษาตามระบบบริการสาธารณสุข กำกับดูแลบริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์พักคอย และ
เข้าร่วมกิจกรรม Grab Drug ส่งยาถึงบ้านให้ผู้ป่วยโควิด-19 

๏ จิตอาสา เข้าร่วมโครงการป้องการโรคโควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกในกิจกรรม
การฉีดวัคซีน และกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างความรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 

การดำเนินงานก่อให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมในเชิงประจักษ์หลายประการ	ดังนี้		

ประชาชนได้กลับภูมิลำเนา โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยนอกเขตเทศบาล ซึ่งได้รับ  
การรักษาและสามารถกลับบ้านได้ จำนวน 205 คน กลุ่มผู้ป่วยในเขตเทศบาล ซึ่งได้รับ  
การรักษาและสามารถกลับบ้านได้ จำนวน 92 คน และกลุ่มผู้ป่วยในเขตพื้นที่เทศบาล  
เสียชีวิต จำนวน 2 คน 

ประชาชนไดร้บัการฉดีวคัซนี โดยมผีูเ้ขา้รบัการฉดีวคัซนีในเขตเทศบาลรวม 8,323 คน 
แบง่เปน็ วคัซนีเขม็ 1 จำนวน 7,439 คน คดิเปน็รอ้ยละ 89 วคัซนีเขม็ 2 จำนวน 7,300 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 98.13 และวัคซีนเข็ม 3 จำนวน 6,545 คน คิดเป็นร้อยละ 98.65 และมี  
ผูเ้ขา้รบัการฉดีวคัซนีในอำเภอ จำนวน 78,447 คน แบง่เปน็ วคัซนีเขม็ 1 จำนวน 60,828 คน 
คิดเป็นร้อยละ 77.54 วัคซีนเข็ม 2 จำนวน 43,482 คน คิดเป็นร้อยละ 71.84 และวัคซีน
เข็ม 3 จำนวน 21,267 คน คิดเป็นร้อยละ 58.63 

ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคโควิด-19 ช่วยลดความตื่นตระหนก และช่วยให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการป้องกัน
ตามมาตรการของรัฐ โดยประชาชนได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

สถานประกอบการได้รับมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) 
ได้แก่ สถานประกอบการในเขตพื้นที่ได้รับมาตรฐานรับรองการจำหน่าย (Certificate of 
Free Sale : CFS) จำนวน 98 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 สถานศึกษาในพื้นที่ได้รับมาตรฐาน
รับรองการจำหน่าย (Certificate of Free Sale : CFS) จำนวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
ตลาดสดหรือตลาดนัดในพื้นที่ได้รับมาตรฐานรับรองการจำหน่าย (Certificate of Free Sale 
: CFS) จำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

การจัดตั้งศูนย์พักคอย จำนวน 15 แห่ง โดยมีผู้เข้ารับบริการ รวมทั้งสิ้น 205 คน 
ประกอบด้วย ศูนย์พักคอยวัดมิ่งเมืองพลาราม จำนวน 1 แห่ง จำนวน 50 คน ศูนย์พักคอย
ในชุมชน ชุมชนละ 1 แห่ง รวม 14 แห่ง จำนวน 155 คน 

การจัดตั้งศูนย์การดูแลรักษาการแยกกักในชุมชน (Community Isolation : CI) 
เทศบาลเมืองเมืองพล โดยมีผู้เข้ารับบริการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 94 คน  
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โครงการประสานมือร่วมใจชุบชีวิตผืนน้ำบึงละเลิงหวาย

จากการที่ เทศบาลเมืองเมืองพลได้ใช้โดรนในการบินสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อ  
การแก้ปัญหาและการพัฒนาพื้นที่บริเวณบึงละเลิงหวาย ทำให้พบปัญหาที่ต้องการแก้ไข คือ 
1) น้ำท่วมขังภายในเขตชุมชนเมืองช่วงฝนตก 2) มีวัชพืชในพื้นที่รองรับน้ำ 3) มลภาวะจาก
ดอกต้นธูปฤาษีที่ก่อให้เกิดความรำคาญและปัญหาระบบทางเดินหายใจ 4) การปล่อยน้ำเสีย
ไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะของเมือง และ 5) การไม่มีสถานที่ออกกำลังกายของประชาชน 
เทศบาลเมืองเมืองพลจึงนำข้อมูลดังกล่าวนี้เข้าสู่การประชุมประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็น
ในการแก้ไขปัญหาจนเกิดเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่บึงละเลิงหวาย จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 
1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะบึงละเลิงหวายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและ  
สถานที่พักผ่อนของประชาชน 2) โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 3) โครงการ  
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ และ 4) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของอ่างเก็บน้ำ  
บึงละเลิงหวายให้เป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย ของกรมชลประทาน  

นอกจากนี้เทศบาลเมืองเมืองพลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาประการหนึ่ง  
ที่จำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำจากตัวเมืองไปยังแหล่ง
น้ำธรรมชาติ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานระบบระบายน้ำของเทศบาลขึ้น เพื่อสำรวจระบบ
ระบายน้ำ สภาพปัญหาปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข การดำเนินงานของคณะทำงานชุดนี้
ทำให้พบว่า มีการระบายน้ำทิ้งจากชุมชนสู่อ่างเก็บน้ำบึงละเลิงหวาย ซึ่งเป็นแหล่งผลิต  
น้ำประปา แหล่งน้ำทางการเกษตร และที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน ข้อมูลดังกล่าวนี้จึงนำไป
สู่การจัดประชุมหารือกับทุกภาคส่วนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และได้ข้อสรุป  
ในการจัดทำโครงการประสานมือร่วมใจชุบชีวิตผืนน้ำบึงละเลิงหวาย  

โครงการประสานมือร่วมใจชุบชีวิตผืนน้ำบึงละเลิงหวายมีเครือข่ายที่ร่วมดำเนินการ  
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยเครือข่ายภาครัฐ ประกอบด้วย กรมชลประทาน
จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 
สำนักงานพัฒนาภาค 2 กองบัญชาการกองทัพไทย เครือข่ายภาคประชาสังคม ประกอบด้วย 
คณะกรรมการชุมชนทั้ง 14 ชุมชน จิตอาสาเราทำความดีด้วยใจ และชมรมคนรักบึงละเลิง
หวาย และเครือข่ายภาคเอกชน ประกอบด้วย กลุ่มพ่อค้า และคณะกรรมการงานงิ้ว   
โดยแต่ละภาคีเครือข่ายมีบทบาทในการดำเนินงาน ดังนี้  

๏ เทศบาลเมืองเมืองพล เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน การจัดประชุม และ  
การขอใช้ประโยชน์พื้นที่อ่างเก็บน้ำบึงละเลิงหวาย จำนวน 212 ไร่ จากกรมชลประทาน   
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รวมทั้งดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณสวนสาธารณะบึงละเลิงหวาย จำนวน   
4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะบึงละเลิงหวายให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนของประชาชน 2) โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์   
3) โครงการกอ่สรา้งรัว้ตาขา่ยพรอ้มเสา และไฟฟา้สอ่งสวา่ง สนามฟตุซอล (ขา้งสวนสาธารณะ 
บึงละเลิงหวาย) และ 4) โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
(สวนสาธารณะบึงละเลิงหวาย) เงินรางวัลธรรมาภิบาล  

๏ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สนับสนุนเครื่องจักรขุดลอกและขนเศษ
วัชพืชในการกำจัดผักตบชวาและต้นกกก้านธูป พร้อมด้วยน้ำมันเชื้อเพลิง  

๏ สำนักงานชลประทาน	ที่	6 จังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  
ในการดูแลอ่างเก็บน้ำบึงละเลิงหวาย 

๏ กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อขุดลอกบึง
ละเลิงหวายด้านทิศตะวันตกและทำถนนลาดยาง ระยะทาง 3 กิโลเมตร ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำบึงละเลิงหวายให้เป็นสถานที่พักผ่อนออกกำลังกาย และร่วมกัน
พัฒนาอ่างเก็บน้ำบึงละเลิงหวายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

๏ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่	21 สำนักงานพัฒนาภาค 2 กองบัญชาการกองทัพไทย 
สนับสนุนเครื่องจักรขุดลอกและขนเศษวัชพืช และกำลังพลเข้าร่วมกำจัดผักตบชวาและ  
ต้นกกก้านธูป 

๏ คณะกรรมการชุมชนทั้ง	14	ชุมชนและจิตอาสาเราทำความดีด้วยใจ ให้การ
สนับสนุนด้านอาหารกลางวันและน้ำดื่ม และเข้าร่วมกิจกรรมการทำความสะอาดและกำจัด
วัชพืชบริเวณโดยรอบบึงละเลิงหวาย 

๏ ชมรมคนรักบึงละเลิงหวาย ให้การสนับสนุนด้านอาหารกลางวันและน้ำดื่ม และ
ร่วมเป็นคณะทำงานแบบบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชที่ขึ้นรกร้าง
บริเวณโดยรอบบึงละเลิงหวาย พร้อมทั้ง ดูแลพื้นที่อ่างเก็บน้ำบึงละเลิงหวาย จำนวน 212 ไร่ 
โดยมีสมาชิก รวม 45 คน 

๏ ผู้ประกอบการ	ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการขุดลอกและเก็บขนเศษ
วัชพืชและค่าอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำรถ และให้การสนับสนุนหลอดไฟฟ้าส่องสว่างด้วย
พลังงานโซล่าเซลล์ จำนวน 67 ต้น 
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๏ คณะกรรมการงานงิว้	ใหก้ารสนบัสนนุหลอดไฟฟา้สอ่งสวา่งดว้ยพลงังานโซลา่เซลล ์
จำนวน 100 ต้น 

กล่าวได้ว่า โครงการประสานมือร่วมใจชุบชีวิตผืนน้ำบึงละเลิงหวายเป็นโครงการที่ริเริ่ม
เป็นครั้งแรกในอำเภอพลที่ได้ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินงาน   
โดยทุกภาคส่วนร่วมดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นคิดโครงการ วางแผนการดำเนินงาน จัดหา  
งบประมาณ ลงมือปฏิบัติ และการบริหารจัดการโครงการ ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างเป็น  
รูปธรรม คือ พื้นที่บริเวณโดยรอบบึงละเลิงหวายได้กลายเป็นศูนย์กลางการออกกำลังกาย  
เพื่อสุขภาพ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของอำเภอพล นอกจากนี้การทำงาน  
ในลักษณะเครือข่ายและการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมยังก่อให้เกิดผลลัพธ์ คือ 
ชุมชนเกิดความรักและความหวงแหนบึงละเลิงหวาย ซึ่งจะนำไปสู่การดูแลรักษาและพัฒนา
พื้นที่บึงละเลิงหวายอย่างยั่งยืนต่อไป 



รางวัลพระปกเกล้า’65

��0

ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้ง			     
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี  
จังหวัดชลบุรี 20130 
โทรศัพท์ 038-193-512  
โทรสาร 038-193-513 
ประชากร		
46,050 คน   
(ชาย 21,467 คน หญิง 24,583 คน)   
พื้นที่			 	
20.268 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 25 ชุมชน) 
รายได้		   
307,875,090.53 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
73,758,100.00 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นายณรงค์ชัย  คุณปลื้ม    
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข 
นายกิตติไชย  คุณปลื้ม    
ประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุข 
นายไพศาล  สีนาคล้วน    
ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข 
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 16 คน 
หญิง จำนวน 2 คน 

เทศบาลเมืองแสนสุข
อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี


เทศบาลเมืองแสนสุข พื้นที่ที่มี “หาด
บางแสน” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทาง
ภาคตะวันออก เทศบาลเมืองแสนสุขได้รับ  
การยกฐานะจาก “สุขาภิบาลแสนสุข” เป็น 
“เทศบาลตำบลแสนสุข” เมื่อปี พ.ศ. 2531 
และยกฐานะเป็น “เทศบาลเมืองแสนสุข”   
เมื่อปี พ.ศ. 2544 มีเขตพื้นที่รับผิดชอบรวม 
3 ตำบล คือ ตำบลแสนสุข ตำบลเหมือง 
(บางส่วน) และตำบลห้วยกะปิ (บางส่วน) 
ครอบคลุม 25 ชุมชน  

เทศบาลเมืองแสนสุข มี วิ สั ยทัศน์  
ในการบริหารงานที่ว่า “เมืองอัจฉริยะน่าอยู่	
เศรษฐกิจมั่นคง	รักษาสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม	
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน	ขับเคลื่อน
เมืองด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	ชุมชน
สามัคคี	ประชาชนมีสุขภาวะสมบูรณ์”   
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และการยึดหลักการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หลักการ
พัฒนาแบบองค์รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และหลักการสร้างความรับรู้
และการมีส่วนร่วมในแก้ไขปัญหากับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม 
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นหลัก  

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ	ด้านการเสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	ของเทศบาลเมืองแสนสุข	ได้แก่	 	

โครงการหาดบางแสนแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน

ในอดีตหาดบางแสนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมเป็นอย่างมาก แต่หาดบางแสนไม่เป็น
ระเบียบ พื้นที่ชายหาดเต็มไปด้วยร้านค้าแผงลอยมองไม่เห็นวิวทะเล เนื่องจากผู้ประกอบการ
และนักท่องเที่ยวมีจำนวนมาก มีขยะตกค้าง ขาดมาตรฐานด้านบริการและการเอารัด  
เอาเปรียบนักท่องเที่ยว ประกอบกับผู้ประกอบการมีหลายกลุ่มและเกิดความขัดแย้ง  
ระหว่างกลุ่ม จึ งทำให้สถานที่ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเกิดความ  
ทรุดโทรม ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุขจึงได้ดำเนิน “โครงการหาดบางแสน   
แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน” โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ  
ภาคประชาสังคมในพื้นที่ โดยมีเป้าหมาย 7 ประการ ร่วมกัน คือ 1) ชายหาดบางแสนโล่ง 
ปลอดร้านค้าและแผงลอย 2) มีพื้นที่ปลอดร่ม-เตียงเพิ่มมากขึ้น 3) มีความหลากหลาย  
ของระบบบริการสาธารณะ และประชาชนมีทางเลือกในการเข้าใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์   
4) มีที่จอดรถเพียงพอ ลดปัญหาการจราจร 5) แหล่งท่องเที่ยวสะอาด ปลอดภัยและ  
มีสิ่งอำนวยความสะดวก 6) ผู้ให้บริการมีการให้บริการด้วยความเป็นธรรม และ 7) ฟื้นฟู
และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เทศบาลเมืองแสนสุขใช้หลักการบริหารงานแบบองค์รวม ด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
ให้เกิดความยั่งยืน สร้างและพัฒนาให้พื้นที่ชายหาดสาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  
ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจัดการความสะอาด การจัดการขยะ และการประกอบการค้า  
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งเสริมการทำมาหากินและอาชีพของประชาชน  
ในท้องถิ่น ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มต่างๆ ที่ร่วมดำเนินงาน ทั้ง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย  

1. กลุ่มผู้ประกอบการ ที่ให้บริการทั้ง 9 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเรือสกุ๊ตเตอร์ 2) กลุ่ม
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เก้าอี้ชายหาด 3) กลุ่มห่วงยาง 4) กลุ่มแผงริมทางเดินหินแกรนิต 5) กลุ่มไก่ย่าง 6) กลุ่ม
ล้อเลื่อน 7) กลุ่มแผงลอยอาหารชายหาดบางแสน 8) กลุ่มแผงลอยอาหารสวนหย่อมแหลม
แท่น 9) กลุ่มผู้ให้บริการนวดแผนไทย  

2. กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก.(อถล) และ  
3. กลุ่มชมรมกู้ชีพทางทะเลฉลามขาว (พิทักษ์ทะเล) จนเกิดเป็นภาคีเครือข่าย  

ที่เข้มแข็งและยั่งยืน  

ต่อมาเทศบาลได้จัด ให้มีการเลือกตั้ งคณะกรรมการจัดระเบียบชายหาดฯ   
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาชายหาดสาธารณะและดำเนินการสร้างความรับรู้และ  
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้กลุ่มผู้ประกอบการจะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด
นโยบาย กฎ ระเบียบ ราคาสินค้าการบริการและร่วมแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน/เหตุรำคาญ 
รวมทั้งเป็นตัวแทนเสนอปัญหาการประกอบการชายหาด จัดระเบียบชายหาดฯ เพื่อให้เกิด  
การบูรณาการทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การมีส่วนร่วม และการจัดการสิ่งแวดล้อม  
แบบองค์รวม ไปสู่การพัฒนาและจัดระเบียบการใช้พื้นที่ชายหาดสาธารณะให้เกิดประโยชน์ 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งลดความขัดแย้งทางสังคม 

ในปี พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองแสนสุขจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ  
จัดระเบียบการใช้พื้นที่ชายหาดหาดสาธารณะ โดยการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายจำนวน 
18 หน่วยงาน และออกเป็นประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ  
จัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ บริเวณชายหาดสาธารณะ และใน  
ปี พ.ศ. 2564 เทศบาลและภาคีเครือข่าย ดำเนินการลงพื้นที่จัดระเบียบชายหาดสาธารณะ 
โดยมีภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้ 

(1)	กลุ่มผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการที่มีการจำหน่ายสินค้าและบริการบริเวณ
ชายหาดสาธารณะเทศบาลเมืองแสนสุข โดยเทศบาลได้ประชุมกับกลุ่มผู้ประกอบการ   
เพื่อชี้แจงนโยบาย กฎระเบียบ ฉายภาพหาดบางแสนในอนาคต และซักซ้อมความเข้าใจ  
ก่อนการลงพื้นที่จัดระเบียบชายหาดฯ (ปรับผังหาดฯ) โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 ๏ จัดวางผังผู้ประกอบการ 9 กลุ่มชายหาดสาธารณะและแต่งตั้งประธานกลุ่ม  
 ๏ จัดทำทะเบียนข้อมูลผู้ประกอบการ การขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า

และให้บริการ ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และ  
บัตรสุขลักษณะประจำตัวผู้ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าฯ พร้อมทั้งจัดทำ
บันทึกข้อตกลงใช้สถานที่บริเวณชายหาดสาธารณะเทศบาลเมืองแสนสุขของ
เทศบาลร่วมกับผู้ประกอบการ  
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 ๏ ดำเนินการขยายพื้นที่ปลอดร่ม-เตียง 399.5 เมตร และพื้นที่ปลอดร่มฯ   
ขนาดพื้นที่ 824 เมตร  

 ๏ กำหนดให้มี “วันหยุดประกอบการ” ในทุกวันอังคาร  
 ๏ ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบบริการให้สอดคล้องกับยุคสมัยและความต้องการ  

ของนักท่องเที่ยว อาทิ เก้าอี้ชายหาด ร่ม ห่วงยาง รูปแบบหาบเร่แผงลอย  
 ๏ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร โดยการจัดอบรมให้

ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร พร้อมทั้งมอบ
ใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม ตามหลักสูตรที่กรมอนามัยกำหนด  

 ๏ ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ตามข้อกำหนดด้าน
สุขาภิบาลอาหาร สำหรับแผงลอยจำหน่ายอาหารของกรมอนามัย จำนวน 1 ข้อ 
การให้บริการด้วยความเป็นธรรม 2 ข้อ หากไม่ผ่านเกณฑ์จะมีการให้คำแนะนำ
แก้ไขปรับปรุง และตรวจสอบซ้ำจนกว่าจะผ่านเกณฑ์ฯ  

 ๏ มีการกำหนดราคาเก้าอี้เช่าชายหาด โดยมีอัตราเช่าไม่เกิน 50 บาท/ตัว พร้อม
ทั้งกำหนดระยะห่างและจำนวนของเก้าอี้เพื่อไม่ให้หนาแน่นจนเกินไป  

 ๏ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการคือ แอปพลิเคชัน Sansuk smart 
living ให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก และรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ รวมถึงสภาพการจราจร  
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(2)	กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก.(อถล) เป็นเครือข่ายที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษา
ชายหาดให้ยั่งยืน เกิดขึ้นจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
พ.ศ. 2561 จากนั้นเทศบาลจึงเปิดรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และได้ก่อตั้ง
คณะกรรมการและกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และร่วมกันขับเคลื่อนกลุ่มเครือ
ข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยมีงบประมาณในการดำเนินงานเริ่มต้น จำนวน   
400,000 บาท กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล) มีภารกิจและหน้าที่ ดังนี้ 1) การเป็น 
ต้นแบบ ด้านการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 2) เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล รายงาน
สถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 3) สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าว
สารและกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมจิตสำนึก 4) เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม 5) ให้ความร่วมมือกับ อปท. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับด้านบริหารจัดการ  
สิ่งแวดล้อม โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้  
 ๏ TUESDAY CLEANING ทุกวันอังคาร โดยเทศบาลร่วมกับผู้ประกอบการที่

จำหน่ายสินค้าหรือบริการในพื้นที่ทางสาธารณะ ทำความสะอาดชายหาดและ
พื้นที่สาธารณะทุกวันอังคาร (สัปดาห์ที่ 1 หาดบางแสนล่าง สัปดาห์ที่ 2-3   
หาดบางแสน และสัปดาห์ที่ 4 แหลมแท่น) 

 ๏ LOCAL ENVIRONMENT VOLUNTEER เดือนละ 1 ครั้ง 
 ๏ SAENSUK CLEANING WEEK โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด กิจกรรม  

เก็บขยะและทำความสะอาดชายหาดและพื้นที่สาธารณะ ไตรมาสละ 1 ครั้ง  
 ๏ CSR เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุขตลอดทั้งปี อาทิ 

โครงการขจัดคราบน้ำมัน การจัดการขยะมูลฝอยระดับครัวเรือน เช่น   
การคัดแยกขยะในครัวเรือน การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ กิจกรรมรณรงค์การลด ละ 
เลิก การใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (No single use plastic) 

 ๏ โครงการขยะแยกแลกของหรือจะลอง DIY by อถล. จากเดิม คือ ร้านค้าขยะ
แลกของ ปรับปรุงใหม่ ด้วยการ Upcycling ภายใต้แบรนด์ “บางแสน”   
ร้านค้าขยะแลกของหรือจะลอง DIY, Drop Off บริเวณชายหาดบางแสน   
ลานกิจกรรมรณรงค์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดแสดงนิทรรศการ  

(3)	กลุ่มชมรมกู้ชีพทางทะเลฉลามขาว	(พิทักษ์ทะเล) เป็นกลุ่มจิตอาสาที่  
ดำเนินการในพื้นที่ชายหาด โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองแสนสุข กรมทรัพยากร
ชายฝั่งทางทะเล และกลุ่มชมรมกู้ชีพทางทะเลฉลามขาว (พิทักษ์ทะเล) ร่วมกันดำเนินงาน 
และมีการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมด้านวิชาการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแอลกอฮอล์และ
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ยาสูบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติการในพื้นที่ อาทิ   
การกู้ภัย การปฐมพยาบาล การกู้ชีพฉุกเฉิน กลุ่มชมรมกู้ชีพทางทะเลฉลามขาว (พิทักษ์
ทะเล) มีการดำเนินการตามภารกิจและหน้าที่ ดังนี้ 
 ๏ รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยวทราบถึง นโยบายชายหาด  

ปลอดบุหรี่ และแนะนำสถานที่ที่สามารถสูบบุหรี่ได้ อาทิ ตู้สูบบุหรี่ เพื่อไม่ให้
กระทบต่อสุขภาพของนักท่องเที่ยวทั่วไป  

 ๏ สร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เช่น มีหอเฝ้าระวังเหตุ  
ที่ชายหาด มีการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวช่วงที่มีแมงกะพรุน และการรักษา
พยาบาลเบื้องต้น 

จากการดำเนินงานของเทศบาลเมืองแสนสุขร่วมกับภาคีเครือข่าย ส่งผลให้เทศบาล
เมืองแสนสุข ได้รับรางวัลชายหาดปลอดบุหรี่ระดับโลก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565   
ที่ผ่านมา 

โครงการหาดบางแสน แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน ที่เกิดจากความร่วมมือของเทศบาลเมือง
แสนสุข และหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยคณะกรรมการ  
ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ราคาสินค้า  
การบริการและร่วมแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน/เหตุรำคาญ เกิดการรับรู้ และนำไปสู่การปฏิบัติ
จนเกิดความสำเร็จ ประชาชนคุ้นเคยกับการใช้กฎระเบียบ เมื่อนำนโยบายหรือการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่มาใช้ก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ประสบความสำเร็จ ลดแรงต้าน   
และผู้ประกอบการมีทัศนคติเชิงบวก ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่าย   
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่
และนักท่องเที่ยว 
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ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้ง			     
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 
โทรศัพท์ 035-511-021, 035-523-090  
โทรสาร 035-522-973 
ประชากร		
24,354 คน   
(ชาย 11,173 คน หญิง 13,181 คน)   
พื้นที่			 	
9.013 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 16 ชุมชน) 
รายได้		   
57,582,545.57 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
225,450,362.90 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ   
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี 
นายปกรณ์ หงษ์สุพรรณ  
ประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
นายมนัสพงศ์  พรหมพิสิฐพงศ์  
ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 17 คน 
หญิง จำนวน 1 คน 

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี


เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี	มีวิสัยทัศน์
ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี “เมืองน่าอยู่	
อย่างยั่งยืน” โดยอาศัยความร่วมมือร่วมแรง
ร่วมใจของทุกฝ่าย ซึ่งผู้ผู้บริหารจึงได้กำหนด
นโยบายการบริหารงานไว้จำนวน 7 ด้าน ดังนี้ 

1.	นโยบายเร่งด่วน การระบาดของ
ไวรัส Covid - 19 เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้อง
บรูณาการรว่มกบัหนว่ยงานหลกั ในการปอ้งกนั 
และควบคุมการระบาดโดยอาศัยความร่วมมือ
ของทุกฝ่าย นอกจากนี้ปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย
ติดเชื้อที่ เกิดเพิ่มมากขึ้นต้องมีการบริหาร
จัดการอย่างถูกสุขลักษณะ การป้องกันความ
เสียหายในชี วิตและทรัพย์สินของพี่น้ อง
ประชาชน การแก้ไขปัญหาการจราจรและ  
การค้าขายในพื้นที่ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้อง  
ได้รับการแก้ไขให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย 



รางวัลพระปกเกล้า’65

���

2.	นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี	เพื่อให้เทศบาลฯ สามารถดำเนินงานตาม
นโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง 
โปร่งใสและมีความคุ้มค่า คณะผู้บริหารจะต้องมีธรรมาภิบาล เสมอภาคและเที่ยงธรรม   
ให้โอกาสทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม   
พนักงานเทศบาลจะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบให้ดีที่สุด โดยยึดระเบียบข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเป็นสำคัญ 

3.	นโยบายด้านการศึกษา	วัฒนธรรมและประเพณี	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
เป็นสิ่งสำคัญและเป็นรากฐานของสังคมที่ดี ดังนั้นการส่งเสริมและบริหารจัดการศึกษา  
ที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดเทศบาลต้องรับนักเรียน
ทุกคนที่ต้องการเข้าเรียน และเป็นหน้าที่ของเทศบาลที่จะต้องจัดการศึกษาให้กับนักเรียน  
ทุกคนอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสและอนาคตที่ดีตาม
ศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน สำหรับวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีนั้น จะสามารถหล่อหล่อม   
ให้เด็กและเยาวชนรับรู้ถึงความเป็นมาในอดีต ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดี 

4.	นโยบายด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้าง		
พื้นฐาน การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภคต้องได้รับการจัดการ
ที่ดี จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และเครื่องมือ  
ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น 

5.	นโยบายด้านการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง พื้นที่ในเขตเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรีเป็นพื้นที่ในเขตเมือง ประกอบด้วย 16 ชุมชน แยกเป็นชุมชนในเขตเมือง และ
ชุมชนรอบนอก จำเป็นที่จะต้องประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะ
ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ทันต่อความเจริญที่เกิดขึ้น และต้องมีการวางแผนใน  
การปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาล 

6.	นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต โครงสร้างทางสังคมปัจจุบัน  
มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก คนรุ่นใหม่มักจะเดินทางไปศึกษา ทำงานและพักอาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ส่งผลทำให้ครอบครัวมีขนาดเล็กลง จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  
จนเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นการดูแลให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ให้มีสังคม
และคุณภาพชีวิตที่ดีจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรีบดำเนินการ ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
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7.	นโยบายด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนา
ชุมชนจะเป็นแผนหลักในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนั้นการมีส่วนร่วมถือ
เป็นหัวใจของการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ร่วมกันปฏิบัติงาน 
และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้าง		
เครือข่ายรัฐ	เอกชน	และประชาสังคม ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี	ได้แก่	

โครงการAPPCEFMODEL“ฝ่าวิกฤตพิชิตอุทกภัยด้วยเครือข่าย
เมืองสุพรรณ”

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีสภาพเป็นที่ลุ่มต่ำรับน้ำ ประกอบกับมีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน
กลางตัวเมืองตลอดแนว จึงส่งผลต่อการเกิดน้ำไหลบ่าและน้ำท่วมตามที่ลุ่มต่าง ๆ เมื่อเกิด  
ฝนตกหนักหรือเมื่อถึงฤดูน้ำหลากในแต่ละปี ตลอดแนวแม่น้ำท่าจีนและบริเวณรอบคูเมือง 
นอกจากนี้ ที่ตั้งเมืองยังอยู่ทางตอนใต้ของประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา หากเกิดสถานการณ์  
ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานและมีน้ำป่าไหลบ่าสะสมจากทางด้านเหนือเป็นจำนวนมาก 
ประตูระบายน้ำโพธิ์พระยาจะระบายน้ำส่วนที่เกินระดับการเก็บกัก น้ำจะไหลเข้าท่อระบายน้ำ
ในเมือง และระดับน้ำจะเท่ากับระดับถนนพระพันวษา ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจเมืองสุพรรณบุรี 
ดังนั้น เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง เพราะสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่ง  
ผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชน 
สถานที่ราชการ และพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนได้ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจึงได้กำหนดแนวคิดทางการบริหารสถานการณ์อุทกภัย
ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ด้วยนวัตกรรม APPCEF MODEL “ฝ่าวิกฤตพิชิตอุทกภัย
ด้วยเครือข่ายเมืองสุพรรณ” ที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีกำหนดขึ้นภายใต้การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมี
หลักการดังต่อไปนี้ 
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A=Arrangement (การเตรียมความพร้อม)  

คือการเตรียมตัวเตรียมกำลังไว้ให้พร้อม ได้แก่ 

1) เตรียมกำลังคน (MAN) “คน” โดยการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยการจัดตั้ง  
คณะทำงาน ไดแ้ก ่ชดุปฏบิตักิารตดิตัง้เครือ่งสบูนำ้ขนาดใหญ ่ชดุปฏบิตักิารตดิตัง้เครือ่งสบูนำ้ 
ขนาดเล็ก ชุดบรรจุและลำเลียงกระสอบทราย ชุดวางแนวกระสอบทราย ชุดสื่อสารรับแจ้ง
เหตุสาธารณภัย และชุดปฏิบัติการอื่นๆ ที่จำเป็น เน้นการทำงานเป็นทีม แต่ละทีมมีขนาด  
ที่เหมาะสม ลดการควบคุมเพิ่มอิสระ และกระจายอำนาจการตัดสินใจในการทำงาน  

2) เตรียมงบประมาณ (MONEY) เพียงพอต่อการเบิกจ่าย โดยดำเนินการจัดซื้อ  
จัดจ้างและเบิกจ่ายตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3) เตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ (MATERIALS) เพียงพอต่อการใช้งาน 
ได้แก่ เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก กระสอบทราย รถยนต์ เรือยนต์ และ
อื่นๆ พร้อมกำหนดจุดติดตั้งตามแผนการเผชิญเหตุและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้
ทันสมัย มีระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า 

4) เตรียมการเฝ้าระวัง (MESSAGE) ติดตามข่าวสารพยากรณ์ การแจ้งเตือนจากช่อง
ทางสื่อสารสนเทศ หนังสือราชการ และติดตามระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน จัดทำบันทึกข้อมูล
สถิติ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องและ  
การดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองให้สะอาดไร้ผักตบชวา  
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P=Paritcipation (การมีส่วนร่วม)  
การให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ 

กระบวนการดำเนินงาน และร่วมรับผลประโยชน์ การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย 
วาตภัย และดินถล่มฯ กำหนดนโยบายที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมให้คำปรึกษา 
สนับสนุน แนะนำแนวทางปฏิบัติกับคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่   
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน 16 ชุมชน 
ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารสุพรรณบุรี สมาคมแผงลอยจำหน่ายอาหารสุพรรณบุรี 
สมาคมเสริมสวยสุพรรณบุรี อาสาสมัครสาธารณสุข ชมรมตลาดน่าซื้อเมืองสุพรรณบุรี 
ชมรมเขียงหมูเมืองสุพรรณบุรี เป็นต้น 

 P=Plan (การวางแผน)  
โดยการจัดทำแผนการเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มฯ ภายใต้การมีส่วนร่วม

ของคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรีและดำเนินการตามแผนการเผชิญเหตุที่กำหนดไว้ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์ 

 C=Communication (การสื่อสาร)  
โดยการจัดตั้งศูนย์สื่อสารของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และจัดให้มีระบบสื่อสารหลัก 

ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารอื่นๆ ที่จำเป็นให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถ
เชื่อมโยงระบบสื่อสารกับหน่วยงานอื่นได้โดยเร็วและทั่วถึงทุกพื้นที่ การใช้โครงข่ายสื่อสาร
ทางโทรศัพท์ โทรสาร วิทยุสื่อสาร Facebook และ Line  

 E=Encouragement (การสร้างขวัญกำลังใจ)  
เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้บุคคลเกิดความต้องการที่จะมุ่งมั่นอุทิศกายและใจที่จะทำงาน  

ให้กับองค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างเต็มกำลังความสามารถ เช่น จัดหาน้ำและอาหาร
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน การชมเชย และการให้บำเหน็จรางวัลความดีความชอบภายหลังจาก  
เสร็จสิ้นภารกิจ 

F=Full-time (เต็มเวลา)  
ปรับระบบการทำงานล่วงเวลา จัดทำคำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่คณะทำงาน 

เพื่อดำเนินการและติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตลอด 24 ชั่ วโมง                
และสร้างจิตสำนึกและค่านิยมรักการทำงานมุ่งสู่ความสำเร็จ 
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ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในโครงการ APPCEF MODEL“ฝ่าวิกฤต พิชิตอุทกภัยด้วย
เครือข่ายเมืองสุพรรณ” ประกอบด้วยเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
ดังนี้ 

เครือข่ายภาครัฐ  

1.	เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี	จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และ  
ดินถล่ม เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อเป็นหน่วยบัญชาการและประสานการสนับสนุน  
การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่  
ผู้ประสบภัย การปฏิบัติให้เป็นไปแผนเผชิญเหตุฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการส่วนที่ปรึกษา 
ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชนทั้ง 16 ชุมชน ตัวแทนจาก
ชมรมผู้ประกอบการต่างๆ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา สนับสนุน แนะนำแนวทางปฏิบัติ รวมถึง
สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการฯ คณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และ
คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการและพนักงานเทศบาล มีหน้าที่การวางแผน กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ติดตาม
และวิเคราะห์ข้อมูล แนวโน้มสถานการณ์ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
ทั้งภาคราชการ เอกชน ประชาชน และอาสาสมัคร คณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการ มีหน้าที่ 
ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการศูนย์บัญชาการฯ สำรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมิน
สถานการณ์ ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย คณะทำงานฝ่ายสนับสนุน มีหน้าที่ 
สำรวจและประเมินความเสียหายและความต้องการของผู้ประสบภัย รับบริจาคเงิน สิ่งของ   
ให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู บริการสังคม สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ผู้ประสบภัย 
การเบิกจ่ ายงบประมาณตามระเบียบ คณะทำงานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ มีหน้ าที่ 
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทราบข้อมูล ข่าวสาร ข้อแนะนำเกี่ยวกับอันตราย  
ที่เกิดจากอุทกภัย และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลในทุกช่องทาง 

2.	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ประกอบด้วย เทศบาลตำบลท่าระหัด เทศบาล
ตำบลรัว้ใหญ ่องคก์ารบรหิารสว่นตำบลสนามชยั  มหีนา้ที ่ประสานความรว่มมอื ระดมสรรพกำลงั 
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างพื้นที่  

3.	ส่วนราชการ ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 
สนับสนุนงบประมาณ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขต
เทศบาล สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารสถานการณ์อุทกภัย ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนงบประมาณ 
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เครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อุทกภัย 
ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งสถานการณ์ระดับน้ำประจำวันแก่เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 

เครือข่ายภาคประชาสังคม     

1.	 คณะกรรมการชุมชน	16	ชุมชน มีหน้าที่ เฝ้าระวัง สอดส่องดูแล รักษาทรัพย์สิน 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและขอความร่วมมือประชาชนในชุมชนในการป้องกันอุทกภัย 
และแจง้เหตสุาธารณภยัทีเ่กดิขึน้ในชมุชน และอำนวยความสะดวกแกเ่จา้หนา้ทีใ่นการดำเนนิงาน 

2.	สมาคมและชมรมผู้ประกอบการร้านค้าในเมืองสุพรรณบุรี	มีหน้าที่ เฝ้าระวัง 
สอดสอ่งดแูล รกัษาทรพัยส์นิ ประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารและขอความรว่มมอืสมาชกิชมรมฯ 
ในการปอ้งกนัอทุกภยั และแจง้เหตสุาธารณภยัทีเ่ขา้มากระทบในพืน้ที ่และอำนวยความสะดวก 
แก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงานโครงการ APPCEF MODEL “ฝ่าวิกฤต พิชิตอุทกภัย ด้วยเครือข่าย
เมืองสุพรรณ” ปี พ.ศ. 2564 ประสบความสำเร็จ ดังต่อไปนี ้

1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายทุกภาคส่วน 
ทำให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้เป็นปกติสุข  

2. พื้นที่ทางเศรษฐกิจและสถานที่สำคัญไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และสามารถ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามปกติ 

3. ไม่พบความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการ อันเกิดจาก
อุทกภัย 

4. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง สามารถแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น เกิดนวัตกรรมในการป้องกันน้ำท่วมการนำ
กระสอบทรายวางแนวคันกั้นน้ำ โดยการใช้เทคนิคล้อมน้ำ (Flood Wall) และยังมีการจัดทำ
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้นวัตกรรม APPCEF MODEL   
“ฝ่าวิกฤต พิชิตอุทกภัย ด้วยเครือข่ายเมืองสุพรรณ” เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลนำไปเป็น
แนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ และเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่น ๆ 
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สามารถนำไปแก้ไขและพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ดียิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ ยังได้จัดทำหลักสูตรสำหรับใช้ในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้บริบทของพื้นที่เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรีซึ่งเป็นบ้านเมืองของตนเอง เพื่อช่วยกันดูแลรักษาบ้านเมืองของตนให้รอดพ้นจาก
ภัยพิบัติ  

โครงการ“ปั้นดินให้เป็นดาวภาค2”

การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ได้รับการยอมรับ
จากผู้ปกครองที่มีค่านิยมไม่อยากให้บุตรหลานเรียนโรงเรียนวัด เด็กที่ด้อยโอกาสมักจะถูก
ดูถูกและขาดโอกาสทางการศึกษา อย่างเช่นเด็กที่มาเรียนในโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 
ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 จะเป็นเด็กด้อยโอกาส ครอบครัวแตกแยก ฐานะยากจน   
ผู้ปกครองมีการศึกษาน้อย ผู้ปกครองไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
ได้ เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง จึงเป็นโรงเรียนที่รองรับเด็กที่ด้อยโอกาสดังกล่าว 

ด้วยนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ที่ต้องการส่งเสริมและบริหาร
จัดการศึกษาให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีต้องรับนักเรียนทุกคนที่ต้องการ  
เข้าเรียน และต้องบริหารจัดการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคนอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสและอนาคตที่ดีตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน จึงมี
แผนงานในการพัฒนาเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาและมีความสามารถพิเศษทางด้านทักษะ
กีฬา (กีฬาวอลเลย์บอล) เข้ามาเรียนในโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส กองการศึกษา
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ในโครงการ “ปั้นดินให้เป็นดาว ภาค 2” ให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสที่ดี
ในการศึกษาที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนในสังกัดอื่น โดยมีการคัดเลือกนักเรียนจาก
โรงเรียนอื่นที่เป็นเครือข่ายโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ ต้องการพัฒนานักเรียน  
ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาแต่มีความสามารถพิเศษทางด้านทักษะกีฬา (กีฬาวอลเลย์บอล) 
เหมือนกัน เพื่อร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีสู่สังคม 

โครงการ “ปั้นดินให้เป็นดาว” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับเครือข่าย
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดการแข่งขันในรายการ  
ตา่ง ๆ เชญิใหท้างโรงเรยีนเทศบาล 3 วดัไชนาวาส เขา้รว่มแขง่ขนัในรายการตา่ง ๆ พรอ้มทัง้ 
ให้คำแนะนำพัฒนาทักษะต่าง ๆ ด้านกีฬาวอลเลย์บอล 
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2. มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการและ
ด้านกีฬาวอลเลย์บอล โดยให้รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและให้ทุนการศึกษา
ทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬาวอลเลย์บอล ร่วมมือในการพัฒนาทักษะความสามารถด้าน
กีฬาวอลเลย์บอลให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาสให้มีทักษะและความสามารถ
ที่สูงขึ้น และทำให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมกับนักเรียนในสังกัดอื่น 

3.  สถานศึกษาอื่น ส่งนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา มาเข้าร่วมโครงการปั้นดิน
ให้เป็นดาว ภาค 2 โดยการสอบคัดเลือกโดยการทดสอบความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 
เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา และได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาในระดับที่
สูงขึ้น นำไปซึ่งการพัฒนาไปสู่อาชีพในอนาคต 

4.  สโมสรวอลเลย์บอลหญิง โปรเฟล็ก วีซี คัดเลือกนักกีฬาไปเป็นผู้เล่นของสโมสร
วอลเลย์บอลหญิง โปรเฟล็ก วีซี 

5.  เครือข่ายผู้ปกครอง ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนบุตรหลานมาเข้าร่วมโครงการปั้นดิน
ให้เป็นดาว ตลอดจนเป็นกำลังใจให้นักเรียนฝึกฝนกีฬาและพัฒนาทักษะในระดับที่สูงขึ้น  

6.  บริษัท ห้างร้านในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และชุมชนวัดไชนาวาส ให้การ
สนับสนุนทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสนับสนุน
เครื่องอุปโภคบริโภคเพิ่มเติมให้แก่ทางโรงเรียนเพื่อมอบเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียน  
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ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ “ปั้นดินให้เป็นดาว ภาค 2” 

ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้รับโอกาสทาง  
การศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ร้อยละ 100 ของนักเรียนในโครงการ ได้ศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาและได้รับทุนการศึกษา และร้อยละ 100 ของนักเรียนในโครงการได้รับ  
การฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ มีทักษะด้านกีฬาวอลเลย์บอลที่สูงขึ้น และได้มีโอกาส
แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถ และมีพื้นฐานในการก้าวสู่นักกีฬาทีมชาติ
หรือนักกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ สร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเอง 

ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา เกิดผลงานเชิงประจักษ์ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน   
อีกทั้งโรงเรียนได้มีการพัฒนาต่อยอดอยู่เสมอ โดยได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรพัฒนาผู้ เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา (กีฬาวอลเลย์บอล) และได้รับ  
การประกาศจากกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 กำหนดให้โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดไชนาวาส เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ หลักสูตร  
ความเป็นเลิศด้านกีฬา (กีฬาวอลเลย์บอล) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ 
และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก สร้างความไว้วางใจของชุมชนในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 

ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียน ผู้ปกครองเห็นการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา
ทักษะด้านกีฬาวอลเลย์บอล การสร้างอาชีพและรายได้ การมีระเบียบวินัย การมีทักษะชีวิต
ของบุตรหลาน ทำให้ผู้ปกครองตระหนักและเห็นความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่นักเรียนและ
กิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น 

ผลที่ เกิดขึ้นกับชุมชน ชุมชนและสังคมเล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญ  
ในการพัฒนาทักษะด้านกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนจึงได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการทำ
กิจกรรมของโรงเรียน 
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ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้ง			     
ตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา  
จังหวัดน่าน 55110 
โทรศัพท์ 054-050-110  
โทรสาร 054-050-110 ต่อ 12 
ประชากร		
2,821 คน   
(ชาย 1,297 คน หญิง 1,524 คน)   
พื้นที่			 	
1 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 2 หมู่บ้าน) 
รายได้		   
23,199,116.37 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
18,719,443.31 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นายพงศ์นรินทร์  สุทธารักษ์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน  
นางพัชชา  พันธุ์คำ  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน 
นายชูชาติ  บัติปัน  
ปลัดองค์การบริหารส่วน 
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 6 คน 
หญิง จำนวน 6 คน 

เทศบาลตำบลเวียงสา
อำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน


เทศบาลตำบลเวียงสา	เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เน้นการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน 
และประชาสังคม โดยมีแนวคิดที่ให้ชุมชนเป็น
ศูนย์กลางของการทำงาน ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์
พัฒนาไว้ว่า “เมืองสา	เมืองเก่าน่าอยู่	เคียงคู่
วัฒนธรรม	นำสู่ประชาคมอาเซียน” ภายใต้
วิสัยทัศน์นี้ทำให้เทศบาลตำบลเวียงสา มุ่งเน้น
การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายต่าง ๆ   
ทั้งในและนอกชุมชน เพื่อดึงศัยภาพของทุน
ที่ดิน ทุนมนุษย์ ทุนวัฒนธรรม และทุนความ
หลากหลายทางชีวภาพภายในพื้นที่ให้ออกมา
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
และพัฒนาพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงสาให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้าง		
เครือข่ายรัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	ของเทศบาลตำบลเวียงสา	คือ	

โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ(น้ำท่วม)
โดยมีชึมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง

อำเภอเวียงสาเป็น 1 ใน 15 อำเภอของจังหวัดน่าน และอยู่ทางตอนใต้ที่เป็นแหล่ง  
รับน้ำแหล่งสุดท้ายของจังหวัด จึงทำให้เทศบาลตำบลเวียงสาเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบ  
ในการเฝ้าสังเกตสถานการณ์ระดับน้ำ ทั้งแม่น้ำสายหลักและมีแม่น้ำสาขาทั่วจังหวัด   
ด้วยพื้นที่เป็นลักษณะเหมือนแอ่งกระทะทำให้ง่ายต่อการที่น้ำจะสร้างความเสียหายทั้งแก่  
บ้านเรือนประชาชน และตัดขาดการสัญจรไปมาระหว่างชุมชน  

เทศบาลตำบลเวียงสาจึงได้ดำเนิน “โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ   
(นำ้ทว่ม) โดยมชีมุชนทอ้งถิน่เปน็ศนูยก์ลาง” ขึน้โดยไดม้กีารรว่มกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
อีก 7 แห่ง คือ 1. เทศบาลตำบลเวียงกลาง 2. เทศบาลตำบลขึ่ง 3. องค์การบริหารส่วน
ตำบลไหล่น่าน 4. องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม 5. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง 
6. องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน และ 7. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว ทำบันทึกข้อตกลง
ร่วมกันในการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำ และสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช่วยป้องกันมิให้เกิด
การทะลักของน้ำที่จะมาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน อีกทั้งยังมีการตั้งกลุ่มไลน์ (LINE)   
เพื่อแจ้งสถานการณ์ของปริมาณน้ำด้วย 

นอกจากการที่เทศบาลตำบลเวียงสาได้ทำข้อตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก   
7 แห่งแล้วยังได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายวิชาการทั้งคณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันชุมชนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้นในการช่วยให้ความรู้และนำเทคโนโลยี GIS มาช่วย  
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ในการปักหมุดและน้ำทางการช่วยเหลือไปยังบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่เกิดน้ำท่วมและ  
มีกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมถึงมีการอบรม เสริมสร้างกระบวน  
การเรียนรู้และสนับสนุนให้เกิดการริเริ่มปฏิบัติแก่คนในพื้นที่เพื่อให้สามารถป้องกันเหตุตั้งแต่
ก่อนเกิด ระหว่างเกิด และหลังเกิด อีกด้วย ทั้งนี้ทางเทศบาลยังได้รับงบประมาณ สิ่งของ
บริจาคจากเอกชนทั้งจากบริษัทแพร่ธำรงวิทย์และมูลนิธิกระจกเงา เพื่อนำไปช่วยเหลือ  
ผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม  

สำหรับภาคประชาชนได้มีการตั้งคณะทำงาน 13 ฝ่าย ในการทำหน้าที่ช่วยเหลือ   
เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ภายในพื้นที่ตำบลเวียงสา โดยผู้ที่เป็นคณะทำงานมาจาก  
คนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งหมด โดยมารวมตัวกัยเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันและ
เป็นหูเป็นตาให้กับเทศบาลตำบลเวียงสาด้วย ในอีกทางหนึ่งเมื่อเกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรง  
ชาวบ้านที่ถึงแม้มิได้อยู่ในชุดคณะทำงานก็จะมาช่วยกันแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาด อาหารการกิน
ให้แก่ผู้ที่ประสบภัยพิบัติ ตลอดจนช่วยกันทำกระสอบทรายทำคันกันน้ำไม่ ให้ เกิด  
ความเสียหายมากกว่าเดิม นอกเหนือจากที่เทศบาลตำบลเวียงสาจะมีเครือข่ายการทำงานที่ดี
และมีความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อฝ่าฟันภัยพิบัติทางน้ำที่เกิดขึ้นในทุกปีแล้ว ทางเทศบาล  
ได้ถอดบทเรียนการทำงานเพื่อจัดทำแนวทางการป้องกัน เช่น การจัดทำคันดินชั่วคราว
ป้องกันโดยใช้แท่งแบริเออร์ร่วมกับกระสอบทรายเพื่อเสริมความแข็งแรงของคันดิน และยังตั้ง
กลุ่มไลน์ของชุมชนริมน้ำตั้งแต่ต้นน้ำ – ปลายน้ำเพื่อสื่อสารข้อมูลปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำ  
ในแม่น้ำ เพื่อถ่ายทอดสถานการณ์จากพื้นที่จริงเพื่อเตือนภัย ไม่เพียงเท่านั้นจากการใช้
เทคโนโลยีเพื่อระบุตำแหน่งของบ้านผู้ประสบภัยดังที่กล่าวไปข้างต้น เทศบาลได้มีการต่อยอด
ทำสติ๊กเกอร์ติดไว้ที่บ้านผู้ประสบภัยตามความสูงของระดับน้ำเคยท่วมถึง โดยแบ่งออกเป็น  
สีต่าง ๆ รวมถึงมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าบ้านใดที่มีกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่
ช่วยเหลือได้ให้การช่วยเหลืออย่างถูกต้อง 
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จากการดำเนินโครงการดังกล่าวของเทศบาลตำบลเวียงสาในปี 2563 ที่ผ่านมาพบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ (น้ำท่วม) ของเทศบาลถึงร้อยละ 
82.85 โดยเทศบาลสามารถช่วยเหลือครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ได้ถึงร้อยละ 100 
และได้รับเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบระดับประเทศที่มีชุมชนอื่นๆ เข้ามาศึกษาถึงแนวทางและ
วิธีการในการบริหารจัดการ อีกทั้งได้รับการประกาศรับรองชุมชนปลอดภัยระดับสากล 
International Safe Community Certify Centre (ISCCC) ในลำดับ 405 ของโลก 

โครงการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้น
ทางตามวิถีพอเพียง

โครงการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางตามวิถีพอเพียง
เกิดขึ้นเนื่องมาจากเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงสาเป็นเขตชุมชนเมือง และมีการขยายตัวของ
ประชากรมากขึ้นตามความเจริญของเมือง รวมไปถึงข้อจำกัดด้านสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาล
ทำให้ต้องนำขยะไปทิ้ง ณ บ่อฝังกลบขยะของเทศบาลเมืองน่าน ที่จะสามารถรองรับปริณขยะ
ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นได้อีกไม่เกินในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งอาจทำให้เทศบาลตำบลเวียงสาต้องเสีย  
งบประมาณในการกำจัดขยะเพิ่มขึ้นอีก ฉะนั้นทางเทศบาลจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อลด
ปริมาณขยะที่ต้องกำจัด 

เทศบาลตำบลเวียงสาได้ประสานความร่วมมือไปยังเครือข่ายเพื่อดำเนินการจัดตั้ง  
กลุ่มในการจัดการขยะ การให้ความรู้อบรมเชิงปฏิบัติการแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนในด้าน
การบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง อีกทั้งประสานไปยังแกนนำ
ประชาชนเพื่อร่วมประชุมวางแผน กำหนดทิศทางในการกำจัดขยะในชุมชน ซึ่งหน่วยงาน  
ที่เข้ามาร่วมมือมาเป็นเครือข่าย เช่น 1. ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีไหลน่าน 2. สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 3. โรงพยาบาลเวียงสา                   
4. โรงเรียนตาลชุมวิทยาคม 5. โรงเรียนสา 6. วัดบุญยืน (พระอารามหลวง) 7. สถาน
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นต้น โดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เข้ามาร่วมนี้ได้ให้  
การสนับสนุนบุคลากรและข้อมูลทางด้านวิชาการ รวมไปถึงร่วมปฏิบัติด้วย มีแนวทาง  
การปฏิบัติดังนี้ 

- กรณีขยะเปียก ให้มีจุดรองรับเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ในส่วนของกิ่งไม้และ  
เศษวัชพืชจะใช้เครื่องบดย่อยก่อน ก่อนที่จะนำขยะเปียกทั้งหมดไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดิน 

- กรณีขยะรีไซเคิล ทางเทศบาลทำจุดรองรับขยะรีไซเคิล เพื่อให้คนในชุมชนได้มาเข้า
ร่วมกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่ ขยะรีไซเคิลแลกผักสวนครัว ซึ่งขยะรีไซเคิลเหล่านี้ที่ได้รับ
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บริจาคมาจะถูกดัดแปลงและประดิษฐ์ไปเป็นของใช้ในครัวเรือน ภาชนะปลูกผัก ของตกแต่ง
บ้านต่อไป 

- กรณีขยะอันตราย มีการจัดทำจุดรองรับขยะอันตราย โดยจะเก็บจากชุมชนทุก   
1 เดือน เพื่อรวบรวมส่งให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านนำส่งบริษัทในการจำกัดขยะ  
ต่อไป 

- กรณีขยะทั่วไป ดำเนินการจัดกิจกรรม “ถุงขยะแลกต้นไม้ลดร้อน” นอกจากนั้นได้มี
การขอรับบริจาคถุงพลาสติก ถุงขนม แก้วน้ำพลาสติกจากชุมชนและโรงเรียนเพื่อนำมาเป็น
ภาชนะในการเพาะพันธุ์ต้นไม้และคืนให้กับชุมชน 

จากการร่วมมือปฏิบัติการทำให้เทศบาลตำบลเวียงสาสามารถลดปริมาณจากตุลาคม 
2563 ปริมาณขยะทั้งสิ้น 119,898 ตัน หลังจากดำเนินโครงการปริมาณขยะลดลงเหลือ 
77,244 ตัน ไปเดือนกันยายน 2565 จากปริมาณขยะที่ลดลงนี้เป็นที่ประจักษ์ว่าการจัดการ
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจากความร่วมมือร่วมใจของเครือข่าย และจากการนำของ
เทศบาลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้เทศบาลตำบลเวียงสาจะพัฒนาต่อยอดโครงการไป
สู่การเป็นชุมชนไร้ถังในอนาคต โดยยึดหลักการแนวคิด “ผู้สร้างขยะ ต้องเป็นผู้จัดการขยะ
ด้วยตนเอง”  

โครงการกองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลเวียงสา

เทศบาลตำบลเวียงสาได้ดำเนินการโครงการกองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ขึ้น
เนื่องจากเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงสาเป็นชุมชนเมือง ประชาชนจะประกอบอาชีพค้าขาย
เป็นส่วนมากและบางส่วนเดินทางออกไปทำงานในเมืองใหญ่ ๆ ตามต่างจังหวัด ทำให้
ประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 32.92 รวมไปถึงยังมี  
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงด้วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ซึ่งมีแนวโน้มจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี  ดังนั้นการจัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการให้



รางวัลพระปกเกล้า’65

���

ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ในระยะที่จำเป็นได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับ
บริการแบบแงค์รวมและฟื้นฟูสมรรถภาพเชิงรุกที่สะดวกรวมเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนเป็นฐาน (Community Based 
Rehabilitation: CBR) ในการให้บริการประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างครอบคลุม 

เทศบาลจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เช่น   
1. ทีมสหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลเวียงสาและผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาว (Care 
Manager: CM) 2. ผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะเพิ่งพิง (Care Giver: CG) 3. อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 4. อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อสบ.) 5. ชมรมจักรยาน
บ้านเวียงกลาง 6. มูลนิธินายแพทย์กิตติพงษ์ จรัญญา 7. ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ เป็นต้น 
เพื่อร่วมกันประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือฝึกอบรม ให้องค์ความรู้ การดูแลต่าง ๆ   
ให้โครงการนี้ดำเนินไปได้อย่างสำเร็จ  

จากการดำเนิน  “โครงการกองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลเวียงสา”   
รวมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ทำให้เขตพื้นที่เทศบาลมีการจัดตั้ง  
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน โดยที่ชุมชนเป็นฐาน อีกทั้งผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย
เรื้อรังที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับการคัดกรอง มีระบบส่งเสริม 
ป้องกัน และการดูแลตามระดับความจำเป็นในการดูแลระยะยาว ให้ดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี
และมีความสุข 
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ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้ง			     
ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110 
โทรศัพท์ 053-682-743  
โทรสาร 053-682-743 
ประชากร		
2,836 คน   
(ชาย 1,325 คน หญิง 1,511 คน)   
พื้นที่			 	
1.384 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 2 หมู่บ้าน 9 ชุมชน) 
รายได้		   
27,822,014.23 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
17,852,772 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นายณัฐวุฒิ คำวังสวัสดิ์    
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 
ตำบลแม่สะเรียง ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง 
ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ ดีมั่น    
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 11 คน 
หญิง จำนวน - คน 

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน


เทศบาลตำบลแม่สะเรียง มีความ
หลากหลายทางด้านชาติพันธุ์ ศาสนา และ
วัฒนธรรม แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข มีความสามัคคี กลมเกลียวกัน โดย
เทศบาลตำบลแม่สะเรียงมีการดำเนินงาน  
โดยใช้กลไกการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน และ
ภาคประชาสังคม ให้ความสำคัญกับการ  
เปิดโอกาสให้ประชาชน หรือภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร   
การดำเนินโครงการต่าง ๆ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการดำเนินงานร่วมกัน โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่าง
สูงสุด ใช้หลักการมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย
จากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ภายใต้การรับรู้
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และประสบกับปัญหาเหมือนกัน มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน มีการทำงานร่วมกันในเชิง  
แลกเปลี่ยน มีระบบการจัดการปัญหาแบบพึ่งพาอาศัย และที่สำคัญมีเป้าหมายร่วมกันคือ  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ที่สำคัญ  
เครอืขา่ยทีเ่ขา้มารว่มดำเนนิงานเปน็การดำเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่งเปน็ประจำทกุป ีมกีารปฏบิตังิาน 
ตามหน้าที่ของตนเอง  

ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลแม่สะเรียงมีการใช้เทคโนโลยี Application “รู้แล้วรอด” เพื่อ
อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงการรับบริการของเทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น   
ซึ่งจะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน มีการจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง   
และมีการปักหมุดบ้านทุกหลัง ทั้งนี้เพื่อให้เครือข่ายสามารถเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือกรณี  
เกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที  

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนความเป็นเลิศในด้านการเสริมสร้างเครือข่าย
รัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง	ได้แก่	

โควิดตัวร้ายสลายด้วยพลังชุมชนเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา พบว่า จำนวนผู้ป่วยยืนยัน
สะสมของอำเภอแม่สะเรียง (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) มีจำนวน 10,775 ราย เสียชีวิต
สะสม 6 ราย และในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 372 ราย ไม่มีผู้เสีย
ชีวิต จากข้อมูลดังกล่าว เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกัน  
และควบคุมโรคโควิด-19 ไม่ให้เกิดการระบาดของโรคในวงกว้าง จึงได้เกิดเครือข่ายต่าง ๆ   
ในชุมชน เพื่อดำเนินการควบคุมโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในชุมชนต่อไป ซึ่งเครือข่าย 
ประกอบด้วยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน/ประชาสังคม   
การดำเนินงานของเครือข่ายสามารถแบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

โรงพยาบาลแม่สะเรียง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง เป็นเครือข่ายหลัก  
ในการสนับสนุนด้านวิชาการในการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของการป้องกัน และควบคุม
โรคโควิด-19 เมื่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้ง Case ข้อมูลผู้ป่วยจาก  
โรงพยาบาลจะมีการประสานงานเครือข่ายร่วมลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ควบคุมโรคให้เร็วที่สุด 
โดยมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับแจ้งเตรียมพื้นที่ร่วมกับทีมงานสร้างขอบเขต  
การกักตัวโดยใช้เชือกคาดสีเป็นสัญลักษณ์ เพื่อป้องกันผู้ป่วยออกนอกพื้นที่ เทศบาลตำบล



รางวัลพระปกเกล้า’65

���

เมืองยวมใต้ร่วมสร้าง Local Qualantine (สถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง) คณะผู้บริหาร 
เทศบาลตำบลแม่สะเรียงบริหารงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชน ประสานงานจัดหา
สิ่งของอุปโภคบริโภค ภาคเอกชนประสานงานจัดหาวัสดุอุปกรณ์ยาสามัญ ลงพื้นที่  
ร่วมกับชมรม อสม. ผู้นำชุมชน 9 ชุมชน มอบถุงยังชีพ และเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเสี่ยงสูง 
และผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้าน (Home Isolatiom)  

ผลลัพท์ของการปฎิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของเทศบาลตำบล
แม่สะเรียง คือ ทุกเครือข่ายมีการลงไปควบคุมโรคทันที และครอบคลุมผู้ป่วยทุกราย 
เนื่องจากมีข้อได้เปรียบในเชิงพื้นที่ที่มีขนาดไม่กว้าง แค่ 1.38 ตร.กม.เท่านั้น รวมถึงผู้นำ
ชุมชนทั้ง 9 ชุมชน เครือข่ายในพื้นที่มีความเข้มแข็ง ชมรม อสม. สามารถลงพื้นที่เคาะ
ประตูบ้านแจกแอลกอฮอล์ mask และเอกสารความรู้ ในการป้องกันโรคโควิด-19   
ทุกครัวเรือน วัด โบสถ์ มัสยิด ช่วยดูแลด้านจิตใจ ด้านความเป็นอยู่ให้แก่ผู้ป่วย และ  
กลุ่มเสี่ยงสูงในชุมชน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจากเพื่อนบ้านโดยการส่งอาหาร สิ่งของ
อุปโภค บริโภค โดยที่ไม่ต้องบอกหรือนัดหมายให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ ชุมชนในเทศบาลตำบล
แม่สะเรียงมีภูมิคุ้มกันจากโควิด-19 ในทุกมิติ จึงทำให้ไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19   
ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง และเชื่อว่าไม่ว่าจะมีโรคหรืออะไรที่ร้ายแรงกว่านี้ทุกคน
และทุกภาคส่วนในเทศบาลตำบลแม่สะเรียงก็สามารถรับมือได้อย่างแน่นอน 

โครงการพลังชุมชนถนนปลอดภัย

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าปัญหาจราจรเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการแก้ไข   
โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่วไป ต้องมีการประสานความร่วมมือทำงานไปพร้อม ๆ กัน เทศบาลตำบล



รางวัลพระปกเกล้า’65

��5

แม่สะเรียงได้เห็นถึงความสำคัญของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการ
สัญจรไปมา จึงได้จัดทำโครงการพลังชุมชนถนนปลอดภัยขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
กระตุ้นให้ประชาชนเกิดจิตสำนึก ในการช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และ  
เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเสริมสร้าง  
ความปลอดภัยในระบบการจราจร ซึ่งโครงการ “พลังชุมชนถนนปลอดภัย” จะประสบ  
ความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เทศบาล
ตำบลแม่สะเรียง จึงให้ความสำคัญกับการทำงานแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน   
ในการดำเนินงานร่วมกัน ภายใต้ การที่มีปัญหาเดียวกัน	มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน		
มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา	ทิศทางเดียวกัน ผ่านเครือข่ายในการดำเนินงาน 6 เครือข่าย 
ดังนี้ 

1. เครือข่ายในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน อสม อปพร. กลุ่มผู้นำ
ชุมชน  

2. เครือข่ายระดับท้องถิ่น เครือข่ายองค์กร อปท. 7 แห่ง ในอำเภอแม่สะเรียง 

3. เครือข่ายระดับอำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแม่สะเรียง ฝ่ายความมั่นคง สถานี
ตำรวจภูธรแม่สะเรียง โรงพยาบาลแม่สะเรียง สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง สมาคมนักข่าว
อำเภอแม่ะสะเรียง 

4. เครือข่ายระดับจังหวัด ประกอบด้วย สำนักงาน ปภ.จ.มส. / กลุ่มอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

5. เครือข่ายระดับเขต ได้แก่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง 

6. เครือข่ายระดับภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)  

โดยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ 
ที่ร่วมกับเครือข่าย ซึ่งมีวิธีการในการดำเนินงาน คือ 

 ๏ จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนบุคลากร และติดต่อประสานงานกับทุก  
ภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ระหว่าง
ดำเนินการ สิ้นสุดโครงการ ตลอดจนประเมินผลโครงการ โดยผ่านช่องทางหนังสือ
ราชการ สื่อออนไลน์ เช่น Facebook Line และด้วยวาจา 

 ๏ เตรียมความพร้อมนัดประชุมทำความเข้าใจกับเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกัน
แก้ไข โดยแต่ละเครือข่ายมีหน้าที่ความรับผิดชอบ  
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 ๏ รายงานผลการดำเนินงานโครงการพลังชุมชนถนนปลอดภัย โดยมีการประเมิน
ความพึงพอใจโครงการ พบว่า ระดับความพึงพอใจก่อนดำเนินงานโครงการอยู่ใน
ระดับร้อยละ 77.68 และหลังดำเนินงานโครงการอยู่ในระดับร้อยละ 84.60   
สรุปได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการพลังชุมชนถนน
ปลอดภัย ร้อยละ 84.60 เพิ่มขึ้นจากก่อนดำเนินงานโครงการร้อยละ 6.92 

ความสำเร็จของการดำเนินงาน ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันป้องกันและ  
ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเป็น  
การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการเสริมสร้าง  
ความปลอดภัยในระบบการจราจร ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับรางวัลการันตีจากบริษัทธนชาติ
ประกันภัย ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ของระดับประเทศ ทางบริษัทธนชาตประกันภัย ได้ให้  
เงินสนับสนุนโครงการจำนวน 200,000 บาท เพื่อนำมาจัดการในส่วนที่ต้องแก้ไขและ
ปรับปรุงถนนในชุมชนที่ใช้สัญจรไปมา 
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โครงการสตรีสายSTRONG

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง มีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ในพื้นที่เป็นสำคัญ ซึ่งกลุ่มสตรีเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้ให้ความสำคัญ  
มาโดยตลอด โดยมุ่งหวังให้สตรีได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง แต่ภายใต้การดำเนินงาน  
การส่งเสริมกลุ่มสตรีนั้น มีปัญหาและอุปสรรคมากมาย เช่น ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ   
ด้านสังคม ด้านสุขภาพ ปัญหาการหย่าร้าง ปัญหาทางครอบครัว สตรีบางรายไม่มีอาชีพ 
ไม่มีรายได้ บางรายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว อย่างไรก็ตาม  ถึงแม้ในปัจจุบันสตรีบางส่วนมีโอกาส
ได้รับการศึกษามีความรู้และสามารถทำงานอื่น ๆ ได้ แต่การดูแลสมาชิกในครอบครัวก็ยังคง
เป็นหน้าที่ของสตรีอยู่ทำให้ต้องรับภาระทั้งงานในบ้านและนอกบ้าน ไม่มีเวลามาเข้าร่วม
กิจกรรมของส่วนรวม ด้วยเหตุดังกล่าว เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จึงได้ให้ความสำคัญและ
ตระหนักถึงปัญหาของสตรีเหล่านี้ รวมถึงการสร้างคุณค่าในตัวเองให้กับสตรี ให้มีบทบาท
สำคัญในชุมชนและสังคม มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อหนุนเสริมคุณภาพ
ชีวิตสตรีในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินงานจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัย  
ความร่วมมือของประชาชน หน่วยงานที่มีความชำนาญงานในแต่ละด้าน ร่วมกันดำเนินงาน
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหวังไว้ การร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจและ



รางวัลพระปกเกล้า’65

���

ร่วมรับผิดชอบ มีการออกแบบกิจกรรมที่สามารถตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการของสตรี
ในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น Facebook Line แพลตฟอร์มการขาย  
ออนไลน์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการตลาดและส่งเสริมให้สตรีได้เรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพ เกิดการสร้างงาน กิจกรรม โดยให้สตรีมีส่วนร่วม  
ทุกขั้นตอน จนกลายเป็นจุดเกิดนวัตกรรม “สตรีสายสตรอง” เกิดกลุ่มเครือข่ายใน  
การดำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดย  
การดำเนินงานนั้นเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละภาคส่วน แต่ละหน่วนงาน ประกอบด้วย  

 ๏ ศนูยเ์รยีนรูก้ารพฒันาสตรแีละครอบครวัเฉลมิพระเกยีรต ิ72 พรรษา บรมราชนินีาถ 
จังหวัดลำพูน เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน และสนับสนุนวิทยากร   
ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือแก่กลุ่มสตรี 

 ๏ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัฒนธรรมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน / สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน / องค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน และให้คำปรึกษา
โครงการ 

 ๏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง / การศึกษา  
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สะเรียง สนับสนุนบุคลากร 
วิทยากร ให้ความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมอาชีพ 

 ๏ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Application 
The Best Data ในการจัดทำฐานข้อมูลประชากรในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง 
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จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ก่อให้เกิดผลลัพธ์คือ กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบล
แม่สะเรียงเห็นคุณค่าในตนเองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตรีทั่วไป สตรีสูงอายุ สตรีพิการ และสตรี
ด้อยโอกาส ก่อให้เกิดกลุ่มสตรีหลายกลุ่ม เช่น สตรีจิตอาสาด้านอาชีพ สตรีจิตอาสาด้าน
สุขภาพ สตรีจิตอาสาด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรีจิตอาสาการถ่ายทอดภูมิปัญญา  
ด้านวัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรมด้านอาหาร วัฒนธรรมด้านการประดิษฐ์ใบตอง วัฒนธรรม  
ด้านการทำโคม 16 เหลี่ยม ตุงจ่อง เป็นต้น เกิดกลุ่มอาชีพสตรีที่เข้มแข็ง ได้รับการยอมรับ
และมีคุณภาพ เช่น กลุ่มตัดเย็บเสื้อไต ได้รับรางวัล OTOP ระดับ 5 ดาว ของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน กลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยง ได้รับออเดอร์ส่งออกไปขายยังต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และประเทศพม่า กลุ่มผ้าด้นมือ นำสินค้าลงขายสู่ตลาดออนไลน์ เช่น 
Shopee  Lazada เป็นต้น มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองสร้างสรรค์ผลงาน ผลิตภัณฑ์   
ได้มีอาชีพ มีรายได้ เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว ได้ดูแลผู้อื่น มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรี 
นั้นมาจากการความตั้งใจในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เพราะนอกจากการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียงตามอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปแล้ว เทศบาลยังมีแนวคิดใน  
การสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี รวมถึงการเสริมสร้างสตรีจิตอาสา  
ด้านต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้สตรีได้เห็นถึงคุณค่าของตนเองได้อย่างแท้จริง 
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ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้ง			     
ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน  
จังหวัดเลย  42110 
โทรศัพท์ 042-822-288 
โทรสาร 042-821-914 
ประชากร		
5,116 คน   
(ชาย 2,455 คน หญิง 2,661 คน)   
พื้นที่			 	
2.7 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 9 ชุมชน) 
รายได้		   
29,275,517.55 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
50,631,308.53 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นายกมล คงปิ่น   
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน 
นายอมรศักดิ์ เจียระพงษ์  
ประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงคาน 
นายวิรัตน์ โภชะ    
ปลัดเทศบาลตำบลเชียงคาน 
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 6 คน 
หญิง จำนวน 6 คน 

เทศบาลตำบลเชียงคาน
อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย


“อำเภอเชียงคาน” เป็นที่ รู้ จักกัน  
ในฐานะเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ
ความสงบของวิถีชีวิตผู้ที่อาศัยในท้องถิ่น 
กอรปกับความงดงามของทัศนียภาพที่อยู่ติด
กับแม่น้ำโขง บรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม 
วิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ ในเมืองเล็กๆ   
ริมแม่น้ำโขง เชียงคานจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่
ดึ งดูดนักท่อง เที่ ยว ที่ สนใจวิถี ชี วิ ตแบบ  
เรียบง่าย เทศบาลตำบลเชียงคาน มีการ
บริหารงานภายใต้วิสัยทัศน	์“ เชียงคาน			
เมืองแห่งชุมชนเข้มแข็ง	แหล่งวัฒนธรรม			
นำท่อง เที่ ยวยั่ งยืน”	ผ่ านนโยบายด้ าน  
การบริหารงาน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน  
มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการเทศบาล   
ทั้ ง ร่ วมมือ ร่ วมทำ ร่ วม เสนอแนะ และ  
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเทศบาลเพื่อ
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ประโยชน์ของพี่น้องประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นโยบายด้านการพัฒนา
เมือง จะจัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาพัฒนาเมืองในด้านต่าง ๆ โดยการมีส่วนร่วมของ  
ทุกภาคส่วน อาทิ คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเชียงคาน เพื่อกำหนด
แนวทางการท่องเที่ยวเชียงคาน นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงระบบสัญญาณ
จราจร เครื่องหมายจราจร เป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยจะปรับปรุงและ  
เพิ่มประสิทธิภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายแนวร่วมของชุมชนในเขตเทศบาล
ร่วมเฝ้าระวัง รวมทั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตำรวจ และนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมใน  
การอนุรักษ์การบำรุงรักษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน                         

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนความเป็นเลิศในด้านการเสริมสร้างเครือข่าย		
รัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	ของเทศบาลตำบลเชียงคาน	ได้แก่	

โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชียงคานนิยม
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้ชุมชนเป็นฐานปี2564
(เครือข่ายกลุ่มจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน9ชุมชน)

จากการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชียงคานที่ผ่านมา ตั้งแต่เปิดเมือง เมื่อปี 2552   
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในวงจำกัด เฉพาะถนนคนเดินวัฒนธรรมชายโขง 
และปัจจุบันผู้ประกอบการมาจากต่างถิ่นหรือนอกพื้นที่ ส่งผลให้ชาวบ้านเชียงคาน ประมาณ 
7 ชุมชน/กลุ่ม จำนวน 160 หลังคาเรือน ที่ร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยนแนวคิด เพื่อส่งเสริม
ใหเ้กดิแหลง่ทอ่งเทีย่วแบบเชยีงคานนยิม ตอ่ยอดจากชมุชนตน้แบบ คอื ชมุชนวดัปา่ใต ้(ทีผ่า่น  
การประเมินคัดเลือกรางวัลการบริหารจัดการที่ดี เมื่อปี 2563) เพื่อส่งเสริมชุมชนมีรายได้ 
อาชีพเสริม โดยนำเอาวิถีชีวิตแบบเชียงคานนิยมมาสร้างมูลค่า ผ่านเส้นทางการท่องเที่ยว   
ทั้งทางน้ำ - ทางบก ให้เป็นทางเลือกและเกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับหน่วยงาน กลุ่มหรือองค์กรที่อยากมาเรียนรู้ ต่อยอด เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนเชียงคาน สู่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากในท้องถิ่นโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานการพัฒนา เพื่อพัฒนาต่อยอดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเชื่อมโยง  
เสน้ทางการทอ่งเทีย่วใหห้ลากหลาย เพิม่ทางเลอืกใหน้กัทอ่งเทีย่ว พฒันากจิกรรมการทอ่งเที่ยว
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เชิงสร้างสรรค์ เน้นการมีส่วนร่วม โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเส้นทางการท่องเที่ยว  และส่งเสริม
ให้เกิดเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าท้องถิ่นและการกระจายรายได้สู่ชุมชนทั้งในระดับ
ครอบครัวและระดับกลุ่ม มีการดำเนินงานผ่านกลุ่มเครือข่าย ดังนี้  

	 ๏	เทศบาลตำบลเชียงคาน หน่วยสนับสนุนทรัพยากรดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เช่น 
จัดเวทีชาวบ้าน การออกสำรวจพื้นที่ การทำ Focus group เพื่อกระตุ้นสร้าง  
แรงจูงใจ และวางแผนดำเนินการร่วมกับชุมชน พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์   
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เช่น แบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ข้อมูลการท่องเที่ยวเชียงคานนิยม QR Code 

	 ๏	สภาองค์กรชุมชนเชียงคาน ร่วมจัดเวทีวิเคราะห์ชุมชน สร้างกระบวนการ โดยจัด
ประชุมแกนนำชุมชน โครงการพัฒนาทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยใช้หลักสูตร
แผนธุรกิจเพื่อชุมชน (CBMC) ณ วัดป่าใต้ และนำเสนอแนวทาง/แผนงาน/
โครงการต่อเทศบาลตำบลเชียงคาน 

	 ๏	กลุ่มจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวัดป่าใต้ เป็นกลุ่มองค์กรต้นแบบ ที่นำ  
ประสบการณ์มาร่วมต่อยอดพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวแบบใหม่ โดยนำเอา
วัฒนธรรมภูมิปัญญาเชียงคาน เป็นจุดเชื่อมพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 
“เชียงคานนิยม” 

	 ๏	เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนเชียงคาน	 พัฒนาฐานเส้นทางการท่องเที่ยว
เชียงคานนิยม ทั้งเส้นทางการท่องเที่ยวทางบกและเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำ 
ประกอบด้วย (1) ชุมชนวัดป่าใต้ (2) ชุมชนวัดศรีคุนเมือง (3) ชุมชนวัดมหาธาตุ  
(4) ชุมชนวัดโพนชัย (5) ชุมชนวัดท่าคก (6) กลุ่มวิถีริมโขงประมงพื้นบ้าน   
(7) วิสาหกิจชุมชนบ้านต้นหล้า พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ รูปแบบการนำเสนอ  
เรื่องราว จัดฝึกอบรมไกด์ชุมชนเชียงคาน ให้เป็นนักเล่าเรื่องตามเส้นทาง  
การท่องเที่ยวแบบเชียงคานนิยม รวมกลุ่มจัดทำบัญชีรายรับ/จ่าย/สรุปผล  
การดำเนินงาน/จัดทำแผนงานเพื่อเสนอปัญหา ความต้องการและร่วมดำเนิน
กิจกรรม  

	 ๏	องค์การบริการการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	(องค์การ
มหาชน) โดยสำนักงานพื้นที่เลย (อพท.5) ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื่อการท่องเที่ยวเชียงคานอย่างยั่งยืน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามเกณฑ์
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มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (GSTC) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการร่วมออกแบบ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน การติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 

	 ๏	ภาครัฐ	ส่วนราชการ	ได้แก่ อำเภอเชียงคาน เกษตรอำเภอ กศน.เชียงคาน 
สภ.เชียงคาน วัฒนธรรมจังหวัดเลย อปท. อื่น ๆ และโรงเรียนในสังกัด ร่วมจัดทำ
แผนขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวเชียงคาน และบันทึกความร่วมมือ  
ในการบูรณาการทรัพยากรการพัฒนาร่วมกัน (ป ี2564 MOU กับ กศน.เชียงคาน 
และ สภ.เชียงคาน) เป็นต้น 

	 ๏	กลุ่มเครือข่าย/ชมรมในชุมชน ได้แก่ เครือข่ายนางรำ 9 ชุมชน โรงเรียนผู้สูงอายุ 
ร่วมออกแบบกิจกรรมตามเส้นทางการท่องเที่ยวของโครงการ ถ่ายทอด/สาธิต  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามรูปแบบกิจกรรมของโครงการ 
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ผลสำเร็จของโครงการที่เป็นรูปธรรม (Output) เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์แบบใหม่ “เชียงคานนิยม” เพิ่มทางเลือกให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของ
เชียงคาน ทั้งเส้นทางปั่นจักรยานและล่องเรือชมวิถีริมโขง ประชาชนเกิดการรวมกลุ่ม   
มีอาชีพ-รายได้เสริมตามเส้นทางการท่องเที่ยวเชียงคานนิยม    

ประโยชน์ต่อชาวบ้านและชุมชนทางตรง	คือ ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ   
การกระจายรายได้สร้างอาชีพเสริมรายได้ คิดเป็นร้อยละ 85 ของครัวเรือนที่ประสบปัญหา   

ประโยชน์ทางอ้อม คือ ช่วยให้ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชียงคานแบบใหม่ โดยใช้
ชุมชนเป็นฐานการพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยว ผ่านเรื่องราว 2 เส้นทาง ให้นักท่องเที่ยว  
ได้สัมผัสจากปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนเชียงคานโดยแท้จริง ชุมชนจึงได้
รับประโยชน์ในด้านการรวมกลุ่ม และประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ทั้งนี้ เชียงคาน ได้รับการจัดอันดับ เป็น 1 ใน 100 ของโลก ที่ “รับรางวัลแหล่ง  
ท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนระดับโลก (Sustainable Destinations 2020) ปี 2563 จาก   
Green Destinations Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
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โครงการเสริมศักยภาพกลไกและสานพลังเครือข่าย
เพื่อขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
(เครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบลเชียงคาน)

เทศบาลตำบลเชียงคาน โดยงานพัฒนาชุมชน ร่วมกับ ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน 
กลุ่มสตรี และ อสม.ในพื้นที่ ได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาล
ตำบลเชียงคานขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาวะของประชากรในพื้นที่ที่อยู่ใน
ภาวะยากลำบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือให้ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นตามสิทธิที่พึงมี  
พึงได้ โดยได้ร่วมกันจัดทำโครงการเสริมศักยภาพกลไกและสานพลังเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อน
การสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะ
ประชากรกลุ่มเฉพาะ (เช่น เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้/คนไร้ที่พึ่ง ผู้ป่วย  
ติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ) ในระดับเทศบาลตำบล โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการสร้าง
เสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะบนฐานวิถีใหม่ (New normal) โดยมีเป้าหมายหลัก คือ 
เพื่อสานพลังกลไกและเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาวะประชากร  
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายประกอบด้วย เทศบาลตำบลเชียงคาน 
เครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวเชียงคาน (ศพค) (องค์กรสาธารณประโยชน์) สำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย วัดในชุมชน ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อ  
ท้องถิ่นจังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีในชุมชน 
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ผลสำเร็จของโครงการที่เป็นรูปธรรม (Output)  ประชาชนได้รับการดูแล เอาใจใส่ 
ปัญหาที่มีได้รับการช่วยเหลือแก้ไขอย่างตรงจุด และได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น   
และเกิดเครือข่ายการดำเนินงานที่เข้มแข็ง มีจิตอาสา อันนำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้เกิดความ
เข้มแข็งและยั่งยืน ตลอดจนมีเวทีถอดบทเรียนการดำเนินงานร่วมกับคณะทำงานในระดับ
จังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ตลอดจน  
การหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน   

โครงการอบรมอาสาสมัครขยายเครือข่ายTOBENUMBERONE
ชุมชนเทศบาลตำบลเชียงคาน

เทศบาลเชยีงคาน มกีารจดักจิกรรม “ชมุนมุตอ่ตา้นสิง่เสพตดิ” ซึง่ตัง้ขึน้และดำเนนิงาน 
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาของยาเสพติดในชุมชน มีสถานที่ตั้งอยู่บริเวณ
ลานอเนกประสงค์สวนสุขภาพ ชื่อชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชน คนเชียงคาน   
เพื่อร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเติมสิ่งที่ดีให้กับชีวิต 
กล้าคิดกล้าแสดงออก เพื่อให้เกิดค่านิยมของการเป็นหนึ่ง โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด ปัจจุบัน
การจัดตั้งชมรมมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 4 ปี ซึ่งในการดำเนินงาน
โครงการ “เยาวชนเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด” เพื่อสร้างเครือข่ายของเยาวชนในเทศบาล
และพื้นที่ใกล้เคียงในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 375 คน ทั้งนี้   
การดำเนินงานของชมรมภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ประการ คือ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและ
สร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
ให้แก่เยาวชน การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
เป้าหมายสูงสุดของชมรม คือ ต้องการให้สมาชิกทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 



รางวัลพระปกเกล้า’65

20�

ร่วมพัฒนาสังคม ชุมชนให้น่าอยู่ รักและพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้ปลอดสารเสพติดส่ง
เสริมให้เยาวชน มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องยั่งยืน 

ผลสำเร็จของโครงการที่เป็นรูปธรรม (Output)  เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์
และทำกิจกรรมดี ๆ ที่ครอบครัวและสังคมยอมรับ เยาวชนกล้ายอมรับความผิดพลาด  
และพร้อมแก้ไขตัวเองโดยเข้าร่วมโครงการใครติดยายกมือขึ้น “เยาวชนเชียงคาน เก่ง ดี   
มีคุณค่า ไม่พึ่งพายาเสพติด” การดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ครบถ้วน โดยเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมดี ๆ ที่ครอบครัว
และสังคมยอมรับตามโครงการเยาวชนกล้ายอมรับความผิดพลาดและพร้อมแก้ไขตัวเองโดย
เข้าร่วมใครติดยายกมือขึ้น การขยายเครือข่ายของ ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชน
เทศบาลตำบลเชียงคานได้ขยายเครือข่ายสู่โรงเรียนเทศบาล 2 และเยาวชนในชุมชนเทศบาล
ตำบลเชียงคาน การขยายเครือข่ายเป็นการพัฒนาชมรมให้มีคุณภาพและเข้มแข็งยิ่งขึ้น   
โดยเน้นกระตุ้นติดตาม 3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนต่อไป 

ทั้งนี้ ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเทศบาลตำบลเชียงคาน ในปี 2564   
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเลยเข้าประกวดแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้รับรางวัลดีเด่นระดับต้นแบบระดับเงินและ ปี 2565 ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับ
ประเทศ ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2565 ณ อิมแพคฟอรัมเมืองทองธานี 
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ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้ง			     
ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน  
จังหวัดกำแพงเพชร 62180 
โทรศัพท์ 055-745-608  
โทรสาร 055-745-609 
ประชากร		
11,229 คน   
(ชาย 5,930 คน หญิง 5,233 คน)   
พื้นที่			 	
195 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 10 หมู่บ้าน/ชุมชน) 
รายได้		   
29,148,787.02 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
45,422,708.24 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นางสาวทัศนีย์ คงไทย   
นายกเทศมนตรีตำบลสักงาม 
นายเชิด บุญเหลือ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลสักงาม 
นางสมิตา อรรควงษ์   
ปลัดเทศบาลตำบลสักงาม 
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 6 คน 
หญิง จำนวน 4 คน 

องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม
อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร


องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม   
ยึ ดหลั กการพัฒนาตำบลตามวิ สั ยทั ศน์ 
“ตำบลน่าอยู่	มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย
กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาด้วยแนวคิด
และหลักการพัฒนาที่ครอบคลุมของผู้บริหาร 
คือการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มุ่งให้  
ผลประโยชน์ของการพัฒนากระจายไปยัง  
กลุ่มคนทุกกลุ่มในสังคมและในทุกมิติไม่ว่าจะ
เป็นทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  
ด้วยการใช้ศาสตร์การพัฒนาอย่างบูรณาการ  

จากวิสั ยทัศน์ ขององค์การบริหาร  
ส่วนตำบลสักงาม คำว่า “ตำบลน่าอยู่” หมาย
ถึง การสร้างสังคมเอื้ออาทร อยู่อย่างเคารพ
ธรรมชาติ สร้างความเท่าเทียมกัน โดยยึด
หลักดุลยภาพ เสมอภาคของระบบนิเวศน์ 
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ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม โดยกลยุทธ์ที่นำมาดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ คือ 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยสร้างความร่วมมือในลักษณะเครือข่าย 

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนความเป็นเลิศในด้านการเสริมสร้างเครือข่าย		
รัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	ขององค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม	ได้แก่	

โครงการพื้นที่ต้นแบบการดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม 

ช่วงวัย 2 - 3 ปีแรกของชีวิตเด็กเป็นรากฐานที่สำคัญของสุขภาพในทุกมิติ เป็นระยะ  
ที่เด็กเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน 
เด็กต้องการความเอาใจใส่จากผู้เลี้ยง ต้องการเข้าถึงโภชนาการที่ถูกต้อง ต้องการพื้นที่
ปลอดภยัทีจ่ะทำใหเ้ดก็เตบิโตและเปน็ประชากรทีม่คีณุภาพของชมุชน ประเทศ และโลกตอ่ไป 
ดังนั้น การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคม  
ในระยะยาว การผลิตประชากรคุณภาพนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญในการดูแล
พัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยตรง ในขณะเดียวกันสังคมสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก็เป็นปัจจัย  
ที่สำคัญมากต่อพัฒนาการเด็กเช่นเดียวกัน องค์การบริหารส่วนตำบลสักงามในฐานะที่เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่หลักในการดูแลคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
อย่างใกล้ชิด จึงพยายามเข้ามามีบทบาทในการจัดการสภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ
ให้เอื้ออำนวยและสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

จากจุดมุ่งหมายดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลสักงามจึงกลับมาสำรวจทรัพยากร
ของตนเอง พบวา่ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ในสงักดัมจีำนวน 5 แหง่ ประกอบดว้ย ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็  
บ้านสักงาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพชรนิยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสมบูรณ ์ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านคลองแขยง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือ มีเด็กเล็กจำนวนรวม   
164 คน โดยมีโจทย์ในการพัฒนาให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพแข็งแรงทั้งในการเจริญเติบโต   
มีพัฒนาการสมวัย และสุขภาพจิตใจที่ดีเหมาะแก่การเรียนรู้รับสิ่งใหม่ ๆ ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนตำบลสักงาม กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลสักงาม และคณะ
กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงพัฒนาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สามารถรองรับ
บริการช่วยเหลือเด็กในระยะเเรกเริ่ม 2 - 5 ปี ให้มีประสิทธิภาพ เป็นการช่วยเสริมหรือ  
เติมเต็มการเลี้ยงดูของพ่อแม่ผู้ปกครองที่อาจไม่มีเวลา โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำหน้าที่  
ในการดูแลสุขภาพที่ดีของเด็ก กระตุ้นพัฒนาการและปกป้องคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัย ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้สมองเด็กได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม เป็นเด็กที่เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ
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และมีความเป็นอยู่ที่ดี โดยเป้าหมายกิจกรรมทั้งหมดนี้มีกระบวนการของเครือข่ายเป็นกลไก
สำคัญ  

ตารางแสดงจำนวนเด็กในศูนย์เด็กเล็กทั้ง	5	แห่งขององค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม	

 

โครงการพื้นที่ต้นแบบการดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาจากการสำรวจ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสักงามที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พบว่า เด็กในพื้นที่
กำลังประสบปัญหาพัฒนาการทางร่างกายและสุขภาพพื้นฐาน โดยเด็กมีน้ำหนักส่วนสูง  
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มีปัญหาฟันผุ และเกิดโรคติดต่อตามฤดูกาล องค์การบริหารส่วนตำบล
สักงามจึงเริ่มการประชุมหารือกับ คณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม 
ผู้ปกครองเด็กเล็ก คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลในพื้นที่เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาและเสริมสร้างสุขภาพเด็กเล็กให้เติบโตเป็นเด็กที่มี
สุขภาพแข็งแรงมีพัฒนาการเป็นไปตามวัยด้วยการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  
การป้องกันโรค โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยตั้งเป้าประสงค์ไว้ว่าในกระบวน  
การพัฒนาเด็กผ่านศูนย์เด็กเล็กนี้จะเกิดความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในตำบล ผู้ปกครอง
ของเด็กเล็กจะเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาดูแลเด็ก เด็กเล็กที่อยูในพื้นที่ต้องได้รับ  
การพัฒนาดูแลที่ครอบคลุมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และในพื้นที่ตำบลสักงามนี้จะมีศูนย์เด็ก
เล็กเป็นพื้นที่หลักในการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย 

เครือข่ายของโครงการพื้นที่ต้นแบบการดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม ประกอบด้วยผู้สนับสนุนในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. เครือข่ายที่ทำหน้าที่ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และการดำเนินงาน   
แก่ผู้ดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย ได้แก่ สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์  
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2. เครือข่ายหลักที่สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ ได้แก่ กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม โดยดำเนินโครงการสำคัญใน  
การพัฒนาเด็ก ได้แก่ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน โครงการให้เวลาพัฒนาลูกรัก กิน กอด เล่า เล่น โครงการส่งเสริมและประเมิน
ติดตามพัฒนาการเด็กปฐมวัย โครงการพัฒนาขีดความสามารถพ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแล
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก โครงการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต และ
โครงการป้องกันโรค COVID และโรคติดต่อ RSV    

3. เครือข่ายที่ทำหน้าที่ติดตามพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพฟันเด็ก และดูแลโภชนาการ
เด็กปฐมวัย ได้แก่ เครือข่ายที่ทำหน้าที่ส่งเสริมประเมินติดตามพัฒนาการเด็กรวมทั้งดูแล
ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำขุ่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแขยง  

4. เครือข่ายที่ทำหน้าที่สนับสนุนบริหารจัดการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ได้แก่ คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม 

5. เครือข่ายที่ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาและความร่วมมือในการดำเนินงาน
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กทั้งหมด ได้แก่ ชุมชนและผู้ปกครอง 

จากการดำเนินงานผู้ปกครองมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและ
พัฒนาการเด็กเล็ก ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพได้อย่างครอบคลุม โดยมีเครือข่ายรัฐ
เอกชนและประชาสังคมเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการกิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักงามซึ่งส่งผลให้เด็กทุกคนในความดูแล
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ศูนย์เด็กเล็กมีสุขภาพและพัฒนาการเหมาะสมกับวัยเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

โครงการดังกล่าวเกิดเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคมในพื้นที่ซึ่งมี  
การช่วยเหลือในการส่งเสริมสุขภาพพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทำให้เด็กมีสุขภาพและพัฒนาการ
ที่เหมาะสมกับวัยรวมทั้งยังเกิดกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้ศูนย์เด็กเล็กมีมาตรฐานผ่าน
เกณฑ์สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

ผลจากการดำเนินโครงการ	ศูนย์เด็กเล็กสามารถพัฒนามาตรฐานทั้งในการบริหาร
จัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์ให้ผู้ดูแลเด็ก และพัฒนาการเด็กปฐมวัย    
โดยจากการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปี พ.ศ. 2564 จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา (องค์กรภายนอก) ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการดำเนินการ  
ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม   
ทั้ง 5 แห่ง จำนวน 3 ด้าน โดยมีผลการประเมิน ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผลการประเมินระดับดี 
จำนวน 5 แห่ง  

มาตรฐานที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ผลการประเมินระดับดี จำนวน 2 แห่ง และระดับพอใช้ จำนวน   
3 แห่ง     

มาตรฐานที่ 3  คุณภาพของเด็กปฐมวัย ผลการประเมินระดับดี จำนวน  5 แห่ง  

โครงการการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน
(EmergencyMedicalService:EMS)กู้ชีพกู้ภัย

ตำบลสักงามมีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 195 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่
และชุมชนมีระยะทางห่างกับสถานพยาบาลและส่วนบริการสาธารณสุขค่อนข้างไกล ทำให้
การกู้ชีพ กู้ภัย มีความห่างไกลและล่าช้า จึงเป็นที่มาของการสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือการ
บริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับอุบัติเหตุหรืออยู่ในภาวะบาดเจ็บ
ฉุกเฉินได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ทันท่วงที ลดการสูญเสียชีวิต รวมถึงความพิการจาก
ภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินจากอุบัติเหตุด้านต่าง ๆ  
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จากความจำเป็นในการบริการให้ประชาชนเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บ องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม 
จึงพัฒนาการจัดการระบบบริการการเเพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ตำบล โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

1. ประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร   
เพื่อตรวจรับรองและขึ้นทะเบียนศูนย์จัดการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical 
Service : EMS) มีการจัดสรรทรัพยากรทั้งทางด้านงบประมาณ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
และระบบสารสนเทศ รวมไปถึงการส่งเสริมความรู้และมาตรฐานคุณภาพระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

2. สร้างเครือข่ายกับศูนย์สั่ งการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดกำแพงเพชร   
ซึ่งจะช่วยรับผิดชอบในการรับแจ้งเหตุ ให้คำปรึกษาแนะนำรวมถึงควบคุม กำกับ ติดตาม  
การปฏิบัติระบบการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในด้านสถานการณ์ปกติและสถานการณ์การเกิด
สาธารณภัย โดยครอบคลุมถึงการจัดระบบการสื่อสารและเครือข่ายระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

3. มอบหมายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองลานในการให้คำปรึกษา คำแนะนำ
ควบคุมกำกับติดตามปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่  

4. ประสานงานโรงพยาบาลคลองลานถึงการทำโครงการร่วมกัน ซึ่งมีเป้าประสงค์  
ร่วมกันในการลดอัตราการเสียชีวิตก่อนถึงมือหมอและลดอัตราการพิการของผู้ประสบ
ภาวะฉุกเฉินและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลคลองลานเป็นกำลังสำคัญในการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บ
จากการเกิดอุบัติเหตุ ติดต่อจากทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยมีความพยายามทำให้พื้นที่ตำบล
สักงามสามารถส่งต่อข้อมูลฉุกเฉินสู่หน่วยการแพทย์ได้ถี่กว่าที่อื่นเพราะมีเครือข่าย  
ภาคประชาชนและหน่วยงานที่เข้มแข็งเป็นทุนเดิม ซึ่งโรงพยาบาลคลองลานจะออกให้  
ความช่วยเหลือทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะที่เกินขีดความสามารถของทีม รวมถึง  
คอยกำกับดูแลการปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉินตลอดการปฏิบัติการ นอกจากนี้  
ยังมอบหมายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ให้คำปรึกษารวมถึงควบคุมกำกับ
ติดตามปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และสนับสนุนอุปกรณ์ฉุกเฉินที่จำเป็น 

5. ประสานงานกับฝ่ายปกครองและสายตรวจตำบลสักงาม ซึ่งเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของตำบลสักงามได้อย่างทั่วถึง รวมถึง  
แจ้งเหตุพร้อมประเมินสถานการณ์ในพื้นที่เกิดเหตุก่อนที่ทีมแพทย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเข้าถึง 
ทั้งนี้ยังให้คำปรึกษา คำแนะนำ แก่การปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
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6. ประสานเครือข่ายภาคประชาชน โรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลสักงาม เครือข่ายกู้ภัย
สว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน (จุดบ้านมอสมบูรณ์) และเครือข่ายอาสาสมัคร เพื่อให้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของตำบล และสนับสนุนการ
เกิดเหตุได้อย่างทั่วถึง 

ผลสำเร็จของการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เห็นได้จากการได้รับ  
แจ้งเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุ มีผู้ประสบเหตุ 186 ราย ในปีงบประมาณ 2564 สามารถ
ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ จำนวน 90 ครั้ง และผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน จำนวน   
96 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 186 ราย (สามารถช่วยเหลือได้ร้อยละ 100) และประชาชนผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจร้อยละ 94 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้พื้นที่จะมีความห่างไกลแต่ประชาชน มีเครือข่ายที่สามารถรองรับ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเครือข่ายที่ เข้มแข็ง สามารถทำให้
ประชาชนตระหนักรู้และให้ความสนใจการเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วย
ฉุกเฉินในพื้นที่ นอกจากนี้ความร่วมมือของเครือข่ายยังทำให้เกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยน  
องค์ความรู้การบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่และระดับจังหวัด 
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องค์การบริหารส่วนตำบลสักงามบรรลุเป้าหมาย ติดตามยุทธศาสตร์การส่งเสริม  
สุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งสาธารณสุขในพื้นที่สามารถ ช่วยเหลือชีวิต 
ผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงที และอัตราการเสียชีวิตและการพิการลดลง 

โครงการปันรักปันน้ำใจห่วงใยผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

จากการลงพื้นที่และทำงานเชิงรุกของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม 
ทำให้เห็นข้อจำกัดของการช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ จึงได้มี  
การประชุมร่วมกันกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งสำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด
กำแพงเพชร กรมทหารพรานที่ 35 (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพื่อกำหนดแนวทางในการช่วยเหลือประชากรดังกล่าว โดยใช้หลักการสร้างเครือข่าย   
3 ประการ คือ 1. ประสาน: เครือข่ายภาครัฐ เอกชน ประชาชน 2. ประชุม: ประชุมทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 3. ประโยชน์: ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนผู้อยู่ในภาวะ
พึ่งพิง การบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานและการพัฒนาพื้นที่ในองค์รวม 

ในปีงบประมาณ 2563 – 2564 เครือข่ายช่วยปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ผู้อยู่
ในภาวะพึ่งพิงได้จำนวน 24 หลัง และสามารถจัดกิจกรรมห่วงใยใส่ใจสุขภาพ ผู้สูงอายุ   
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสด้วยรัก โดยมีผู้รับบริการ 200 คน เป็นผู้สูงอายุ 147 คน คนพิการ 
53 คน ซึ่งมาจากฐานข้อมูลการสำรวจผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 400 คน 
ได้รับความช่วยเหลือ 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

หน่วยงานที่สนับสนุนด้านงบประมาณสามารถบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของ  
หน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานภารกิจของประชาชน  
เพิ่มขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพ  
การให้บริการประชาชน 

ความสำเร็จของโครงการได้สร้างสังคมให้เกิดความเข้มแข็งจากการแบ่งปัน นอกจากนี้
โครงการยังทำให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส สามารถพึ่งตนเองได้มีความสามารถ  
ในการหารายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเกิดการแลกเปลี่ยนคุณค่าระหว่างกันในชุมชน  
ผ่านกิจกรรมช่วยเหลือที่ทำร่วมกัน 
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ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้ง			     
ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา  
จังหวัดน่าน 55110 
โทรศัพท์ 054-718-143  
โทรสาร 054-718-141 
ประชากร		
6,930 คน   
(ชาย 3,438 คน หญิง 3,492 คน)   
พื้นที่			 	
130 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 10 ชุมชน) 
รายได้		   
23,047,772.66 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
29,193,726.40 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นายชิน พัฒนา 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน  
นายภาสกร สีสวรรค์  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน 
นายธนู ต๊ะสาร  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน 
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 9 คน 
หญิง จำนวน 4 คน 

องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน
อำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน


อ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว นต ำบลส้ า น		
ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่ นตามวิสั ยทัศน์   
“สรา้งชมุชนใหเ้ขม้แขง็	เพือ่เปน็แหลง่เรยีนรู	้
สู่ชุมชนที่น่าอยู่” ที่ ได้ ให้ความสำคัญต่อ  
การส่ ง เสริมกระบวนการมีส่ วนร่วมของ
ประชาชนทุกระดับและเปิดโอกาสให้ได้เข้ามา
เป็นหุ้นส่วนในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลตั้งแต่การเข้าร่วมประชุม การเป็น
คณะกรรมการ เพื่อที่จะได้ร่วมคิด ร่วมเสนอ
ปัญหา ร่วมปฏิบัติ ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับ  
ผลประโยชน์ ตลอดจนการติดตามการทำงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลส้าน 
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จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลส้านได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการทำงาน และวิสัยทัศน์การทำงานที่ เข้มแข็งส่งผลให้เกิดความสามัคคีในตำบล   
การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ช่วยพัฒนาให้พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน  
ดียิ่งขึ้น ทั้งเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนในตำบล การสาธารณสุข รวมไปถึงสวัสดิการทาง
สังคม ซึ่งการเกิดขึ้นของสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้องค์การบริหารส่วนตำบลส้านไม่สามารถดำเนิน
การได้โดยลำพัง จะต้องอาศัยการทำงานที่ เป็นเครือข่ายทั้งจากภาครัฐ เอกชน และ  
ประชาสังคมที่เข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้มี
ทรัพยากรที่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ และจัดสรรสวัสดิการ   
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพพื้นที่  
ให้ออกมาตอบสนองต่อประชาชนมากที่สุด 

สำหรับโครงการที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย			
รัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	ขององค์การบริหารส่วนตำบลส้าน	ได้แก่		

โครงการสมาร์ทส้าน(SmartSan)

องค์การบริหารส่วนตำบลส้านดำเนินโครงการสมาร์ทส้าน (Smart San) เป็น  
โครงการที่พัฒนาต่อยอดจากโครงการสมาร์ทตำบล (Smart Tambon) ของสำนักงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมเครือข่าย ได้แก่ กรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนา
ชุมชนพื้นที่แบบองค์รวมในระดับตำบล โดยองค์การบริหารส่วนตำบลส้านเป็น 1 ใน 4 พื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่องในการปฏิบัติยกระดับคุณภาพของประชาชนใน 5 ด้าน 
ได้แก่ เศรษฐกิจ สุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลส้านได้นำโครงการนี้มาต่อยอดเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง เนื่องจากตระหนักถึง  
ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่  
ในตำบลประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก แต่ไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง และรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย โครงการดังกล่าวสามารถ  
ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ถึงแม้ว่าโครงการสมาร์ทตำบล 
(Smart Tambon) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลส้านได้นำมาดำเนินการต่อยอดเป็นโครงการ  
สมาร์ทส้าน (Smart San) จะมีกรอบระยะเวลาการดำเนินงานถึงเพียงแค่ปี 2564 แต่
องค์การบริหารส่วนตำบลส้านยังคงสานต่อโครงการนี้เป็นโครงการสมาร์ทส้าน (Smart San) 
ในปัจจุบัน 
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การดำเนินงานของโครงการสมาร์ทส้าน (Smart San) จะใช้การประสานงาน  
ความร่วมมือของเครือข่ายเพื่อให้คนในพื้นที่เกิดองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ เช่น 1. สำนักงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนับสนุนและนำงานวิจัยเข้ามาทดลองสาธิต
กับพื้นที่ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่ชุมชน รวมไปถึง  
การสนับสนุนจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญไปฝึกอบรมแก่คนในชุมชน 2. บริษัทเบทาโกร 
สนับสนุนแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงพื้นที่และชุดประสบการณ์ การดำเนินงานตามแนวทาง  
การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนบุคลากรทำหน้าที่รับผิดชอบประสานงานและ  
จัดรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ (Facilitator) ประจำพื้นที่ เป็นต้น 
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จากการดำเนินโครงการทำให้ชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน  
เกิดวิสาหกิจชุมชนขึ้นในชื่อ “ส้านสร้างสุข” ที่ได้นำเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้  
ที่ได้รับจากเครือข่ายนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการทำการเกษตร เพิ่มมูลค่าผลผลิต   
เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด เกิดอาชีพเสริมอื่น ๆ ยกระดับคุณภาพชีวิตทั้ง 5 ด้าน   
ได้แก่ 1. ด้านเศรษฐกิจ: ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลิต เพิ่มมูลค่า 2. สุขภาพ: ใช้สารอินทรีย์
ทดแทนการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร 3. การศึกษา: มีองค์ความรู้เรื่องดิน และพืชผล
ทางการเกษตรมากขึ้นจากการอบรมของเครือข่าย 4. สังคม/วัฒนธรรม: ประชาชนกินดีอยู่ดี 
พึ่งพาอาศัยกัน 5. สิ่งแวดล้อม: ใช้สารอินทรีย์ทำให้ดินและแหล่งน้ำไม่ถูกทำลายหรือ  
ปนเปื้อนจากสารเคมี ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ส้านล้วนเกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่ที่ได้ร่วมมือกันประสาน  
การทำงานทำให้โครงการ Smart San ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
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โครงการเครือข่ายชุมชนตำบลส้านช่วยเหลือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
เพื่อกักตัวตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19)

ในช่วงที่ผ่านมาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เป็นโรคติดต่อ  
ที่มีการระบาดและแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยและทั่วโลก 
สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ ชีวิต และทรัพย์สินเป็นอย่างมาก ซึ่งมาตรการลด  
การแพร่ ระบาดคื อการ ให้ประชาชนกักตั ว ในพื้ นที่ ที่ อยู่ อ าศั ย แต่ท้ ายที่ สุ ดแล้ ว  
กลับแพร่กระจายให้กับคนในครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยกัน ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก หรือผู้ที่
อาศัยในพื้นที่เสี่ยงเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจำเป็นต้องการกักตัว เนื่องจากเป็นบุคคลที่ต้อง
เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากมีอาการที่บ่งบอกถึงการติดเชื้อ องค์การบริหารส่วนตำบลส้านจึง
ตระหนักถึงความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคที่เพิ่มขึ้น จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น
เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่ที่เกิดจากการติดเชื้อโควิด-19 

องค์การบริหารส่วนตำบลส้านได้ดำเนินโครงการโดยใช้วิธีการประสานงานกับเครือข่าย 
ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
คือ การประสานขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
กำนัล ผู้ ใหญ่บ้าน พระสงฆ์ โรงเรียน อสม. และประชาชนในตำบลให้เฝ้าระวังและ  
ออกมาตรการป้องกันร่วมกันเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ ซึ่งการออกมาตรการนี้  
เกิดจากการประชุมร่วมกันของตัวแทนในรูปแบบ “คณะทำงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
ตำบลส้าน” โดยมีมาตรการการปฏิบัติตัว ตลอดจนมาตรการในการจัดงานพิธีการศพ   
ซึ่งในส่วนของพิธีการศพทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความอนุเคราะห์จากพระคุณเจ้า  
ที่เป็นที่ปรึกษาในการออกกฎเกณฑ์การจัดพิธีการศพด้วยเพื่อให้เป็นไปตามหลักศาสนา  
และหลักพิธีการมากที่สุด ทั้งนี้คณะทำงานที่เฝ้าระวังการระบาดของโรคประกอบด้วย   
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน   
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน กำนันตำบลส้าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน   
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งมีการประชุม  
คณะทำงานติดตามในทุก เดือน เพื่ อออกมาตรการ กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ ให้มี  
ความสอดคล้องต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในแต่ละเดือน รวมถึงเฝ้าสังเกตจำนวน
ผู้ติดเชื้อเพื่อจัดหาสถานที่กักตัวให้กับผู้มีความเสี่ยงได้มีสถานที่อย่างทันท่วงทีและไม่เกิด  
การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสไปมากกว่าเดิม  
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นอกจากการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์แล้ว ยังได้มีการจัดตั้ง 
“กองทุนโควิดตำบลส้าน” ขึ้น เพื่อนำเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากวัด พระสงฆ์ และบริษัท
เอกชน มาบริหารจัดการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 เช่น การจัดหายารักษาโรค การจัดหา
อาหาร เป็นต้น ทั้งนี้จากความร่วมมือของภาครัฐซึ่งคือองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน เอกชน 
และประชาชนที่ ร่ วมกันวิ เคราะห์สถานการณ์ เป็น เครือข่ ายช่ วยเหลือ เกื้ อกูลกัน   
เพื่อแก้ปัญหา ทำให้ตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ตุลาคม 2564 จนถึง 
กันยายน 2565 ที่ในเขตพื้นที่ มีการจัดงานทั้งสิ้น 36 ครั้ง มีเพียงแค่ 1 ครั้งเท่านั้น  
ที่เกิดกลุ่มเสี่ยงขึ้น แต่ด้วยมาตรการที่มีการออกแบบร่วมกันและความร่วมมือของภาคี  
เครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมที่เข้มแข็งทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
ภายใน 21 วันเท่านั้น 

โครงการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิต รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของประชากร 
ทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการกระทำของมนุษย์  
ที่ขาดจิตสำนึกและมีความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่จำกัด   
จึงส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ขยายเป็นวงกว้าง ตำบลส้านได้เล็งเห็น  
ความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ดังนั้น
โครงการนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลส้าน   
โดยดำเนินงานปลูกป่า และประสานงานกับเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ เช่น ศูนย์เพาะชำ
กล้าไม้เวียงสา บริษัทแพร่ธำรงวิทย์ จำกัด โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่/โรงเรียนบ้านสาลีก/   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลส้าน จิตอาสา/อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ทสม.) หน่วยป้องกัน
ป่าไม้ที่ นน.3 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/อบต.ส้าน/สภาองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน/ผู้นำชุมชน
ร่วมกันฟื้นฟู ดูแล การปลูกป่าชุมชนในพื้นที่สาธารณะประโยชน์นอกเขตสัมปทาน 

จากการประสานความร่วมมือทำให้ได้พื้นที่ปลูกป่าซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่ในการทำเหมือง
แร่ของบริษัทแพร่หินอ่อน จำกัด (บริษัทแพร่ธำรงวิทย์ จำกัด) ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่
เสื่อมโทรม หน้าดินถูกทำลาย จึงได้ใช้พื้นที่นี้ในกิจกรรมปลูกป่าในทุกปี โดยมีการดำเนินงาน
มาตั้งแต่ปี 2561 ที่มีการปรับภูมิทัศน์ของดิน ให้มีความเหมาะสมกับการปลูกป่า ปี 2562 
ดำเนินการปลูกต้นไม้ 7,100 ต้น เช่น อินทนิล มะค่าโมง งิ้วดอกแดง กัลปพฤกษ์   
เหลืองอินเดีย พยุง มะขามเปรี้ยว มะขามเทศ สนประดิพัทธ์ เป็นต้น และในปี 2563 – 
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2565 ปลูกปีละไม่น้อยกว่า 500 ต้น ซึ่งจะมีการติดตามการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ และ
บำรุงรักษาในทุก ๆ ปี ทั้ งนี้จากการประชาสัมพันธ์ทำให้หน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็น
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ เข้ามาช่วยในการปลูกป่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น  

จากโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลส้านได้ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย  
ในการสร้างพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นจากพื้นที่ที่เสื่อมโทรมไม่ได้ใช้ประโยชน์กลายมาเป็น
พื้นที่ป่าทำให้คนในตำบลมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น พันธุ์พืชท้องถิ่นที่อาจจะหลงเหลือน้อย  
เพิ่มจำนวนและขยายพันธุ์ สัตว์มีแหล่งที่อยู่อาศัย และยังสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ของชุมชนได้อีกด้วย นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ ใช้ประโยชน์จากการสร้าง  
เครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นเป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน 
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ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม


องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
อำเภอเมืองจังหวัดสตูล
เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
เทศบาลนครนนทบุรี
อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
เทศบาลนครพิษณุโลก
อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก
เทศบาลเมืองบ้านสวน
อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบาลเมืองลำพูน
อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน
เทศบาลตำบลปาแดด
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลก้อ
อำเภอลี้จังหวัดลำพูน
เทศบาลตำบลปริก
อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
อำเภอพานจังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย
อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม
อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี
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ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้ง			     
ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง  
จังหวัดสตูล 91000 
โทรศัพท์ 074-712-380  
โทรสาร 074-723-183 
ประชากร		
324,835 คน   
(ชาย 161,640 คน หญิง 163,195 คน)   
พื้นที่			 	
2,807.52 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 275 หมู่บ้าน) 
รายได้		   
161,081,614.19 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
138,429,700.00 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
ด.ต.สุกฤษฎิ์ มอญแก้ว   
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
นางสาวสุภรณ์ ทองอินทร์  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 24 คน 
หญิง จำนวน - คน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
อำเภอเมืองจังหวัดสตูล


องค์การบริหารส่ วนจั งหวัดสตูล	
ประสบกับปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเหลื่อมล้ำในมิติด้าน
การศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการทางสังคม 
และเศรษฐกิจ สำหรับปัญหาความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาที่พบในพื้นที่ คือ เด็กมีโอกาส
ทางการศึกษาที่แตกต่างกัน เด็กที่ครอบครัว  
มีฐานะดีมักได้เข้าเรียนในสถาบันการศึกษา
ชั้นนำ ขณะที่เด็กในพื้นที่ชนบทและครอบครัว
มีฐานะยากจนมักไม่ได้เข้าเรียนหรือเข้าไม่ถึง
ระบบการศึกษาที่ดี สำหรับความเหลื่อมล้ำ
ด้านสาธารณสุข คือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ  
ผู้ป่วยติดเตียงที่มีฐานะยากจนเข้าไม่ถึงบริการ
สาธารณสุข รวมทั้งระบบประกันสุขภาพได้ให้
ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ในการรักษา
พยาบาลที่แตกต่างกัน สำหรับความเหลื่อมล้ำ
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ด้านสวัสดิการทางสังคม คือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในชนบทหรือพื้นที่  
ห่างไกลไม่ได้รับสวัสดิการทางสังคมตามสิทธิที่พึงได้ และสำหรับความเหลื่อมล้ำทาง
เศรษฐกิจ คือ ประชาชนมากกว่าร้อยละ 70 ที่ทำงานในภาคการเกษตรและประมงต่างได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำของประเทศโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความเหลื่อมล้ำ  
ที่ เกิดขึ้นในพื้นที่ จึงมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
(พ.ศ. 2561-2580) ในด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ ให้ความสำคัญกับการประสานงานของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ งภาคเอกชน   
ภาคประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น โดยสนับสนุนการรวมตัวกันของประชาชน และเสริมสร้าง
ความเข็มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง เพื่อให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ  
พึ่งตนเอง โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม นำไปสู่สังคมสันติสุข 

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านการลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม	ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล	ได้แก่	

ราวจับอุ่นใจลดเหลื่อมล้ำ

จังหวัดสตูลมีประชากรตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง รวม 263,922 คน   
โดยมีประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ รวม 37,941 คน คิดเป็นร้อยละ 14.37 ของประชากรทั้งหมด 
จากการประเมินศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (ADL) ของ  
ผู้สูงอายุจำนวน 32,642 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 86.03 ของผู้สูงอายุทั้งหมด สามารถแบ่ง  
ผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้และ/หรือช่วยเหลือผู้อื่น 
ชุมชน และสังคมได้ มีจำนวนร้อยละ 97.55 กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองและดูแลตนเองได้
บ้าง มีจำนวนร้อยละ 1.88 และกลุ่มที่ 3 ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีจำนวนร้อยละ 0.57 
นอกจากนี้จากการคัดกรองภาวะหกล้มของผู้สูงอายุจำนวน 32,164 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
82.69 ของผู้สูงอายุทั้งหมดพบว่า มีภาวะผิดปกติร้อยละ 3.15 นอกจากประชากรกลุ่ม  
ผู้สูงอายุแล้ว ในพื้นที่ยังมีผู้พิการ รวม 9,923 คน โดยมีผู้พิการทางการเคลื่อนไหว หรือ  
ทางร่างกายมากถึง 5,102 คน  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพและ  
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายของประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะ  
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กึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และคำนึงถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขของรัฐ ในปี 2544 จึงจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูลขึ้นเพื่อให้  
การสนับสนุนและดูแลสุขภาพของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ต่อมาในปี 2556 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูลได้สมัครเข้าร่วมดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ   
พร้อมตั้งงบประมาณและสมทบเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูลสมทบเงินจำนวนที่เท่ากับหรือมากกว่าที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
แห่งชาติในแต่ละปีงบประมาณ และมีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยทำการประสานแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน และอำนวย  
ความสะดวกในการทำงานของคณะกรรมการกองทุน รวมถึงการทำงานของคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทำงานที่คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้ง  

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูลได้ดำเนินกิจกรรมในการดูแลสุขภาพของประชากร
กลุ่มเป้าหมายหลายรูปแบบ เช่น การฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพเด็กพิการในจังหวัดสตูล  
โดยครอบครัวและชุมชน การจัดตั้งศูนย์บริการอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ   
ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
โดยชุมชน และการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่จำเป็นต้อง
ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นต้น ซึ่งแต่ละโครงการได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย โดยมีการปรับปรุงบ้านและห้องน้ำ  
พร้อมติดตั้งราวจับให้มีความเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการแต่ละราย อย่างไรก็ตาม
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ยังคงมีจำนวนไม่มากนัก เนื่องจากขั้นตอนในการดำเนิน
โครงการมีความยุ่งยาก โดยต้องให้ช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งเป็น  
ผู้ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเขียนแบบแปลน ซึ่งบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นมีจำนวนจำกัด  

ดังนั้นกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูลจึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การปรับ  
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยใหม่ โดยการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก 20,000 บาท 
เป็น 22,500 บาท และ 40,000 บาท พร้อมกับกำหนดกิจกรรม/โครงการที่กลุ่มเป้าหมาย
สามารถได้รับการช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ประกอบกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสตูลได้จัดทำโครงการราวจับอุ่นใจโดยติดตั้งราวจับในบ้านให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
เพื่อความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยมอบหมายให้กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นผู้ดำเนินการเอง โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ค้นหา  
กลุ่มเป้าหมายเชิงรุกโดยเข้าไปให้บริการและคัดกรองถึงบ้าน การดำเนินงานเริ่มจาก  
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การประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ฝ่ายช่าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลออกแบบราวจับให้เป็นราวจับสำเร็จรูป ซึ่งปัจจุบัน  
มีรูปแบบและขนาดที่หลากหลาย เพื่อลดขั้นตอนในการเขียนแบบแปลนและประมาณการ   
ทีมสหวิชาชีพซึ่งประกอบด้วยนักกายภาพบำบัดของโรงพยาบาล นักพัฒนาชุมชน และช่าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ประเมินสภาพร่างกาย ความจำเป็น และรูปแบบ  
ราวจับที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละราย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อติดตั้งราวจับ ซึ่งการดำเนินงานในทุกขั้นตอนใช้ระยะเวลาเฉลี่ย
เพียง 1 เดือนเท่านั้น 

ในปี 2564 ที่ผ่านมา ผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 122 ราย ที่ผ่านการประเมินจาก
ทีมสหวิชาชีพว่าจำเป็นต้องใช้ราวจับ ได้รับการติดตั้งราวจับตามลักษณะทางกายภาพและ
สภาพทีอ่ยูอ่าศยั กลุม่เปา้หมายดงักลา่วไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากราวจบัในการดำเนนิกจิวตัรประจำวนั 
ภายในบ้าน ส่งผลให้เกิดความสะดวกรวมถึงความปลอดภัยในชีวิต ซึ่ งเป็นการลด  
ความเหลื่อมล้ำในการดำรงชีวิตของประชากรกลุ่มเปราะบาง และทำให้ประชากรกลุ่มนี้  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น นอกจากกลุ่มเป้าหมายจะได้รับราวจับอุ่นใจแล้ว ยังได้รับ  
การแนะนำท่ากายบริหารที่เหมาะสมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและวิธีการใช้กายอุปกรณ์ที่ถูกต้อง
จากทีมสหวิชาชีพ นอกจากนี้หากกลุ่มเป้าหมายรายใดที่นักกายภาพบำบัดประเมินแล้วเห็นว่า
จำเป็นต้องใช้ไม้เท้าหรือรถเข็น นักกายภาพบำบัดจะเป็นผู้ประสานดำเนินการขอเบิกรถเข็น
หรือไม้เท้าให้กลุ่มเป้าหมาย โดยประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มารับรถเข็นหรือ
ไม้เท้าจากโรงพยาบาลและนำไปส่งให้กลุ่มเป้าหมายถึงบ้าน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งการดำเนินงาน  
ที่ช่วยให้ประชากรกลุ่มนี้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่พึงได้ 
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ค่าเดินทางต่อชีวิต

ผู้ป่วยที่ยากไร้หรือมีฐานะยากจนมักต้องแบกรับค่าใช้จ่ายแฝงที่เพิ่มเติมระหว่าง  
การรักษาพยาบาล โดยเฉพาะค่าพาหนะในการเดินทางไปพบแพทย์ตามนัดหมาย   
ผู้ป่วยหลายรายจึงเลือกที่จะไม่เข้ารับการรักษาพยาบาลแม้มีสิทธิการรักษาพยาบาลตามระบบ
ประกันสุขภาพก็ตาม แต่เดิมผู้ป่วยที่ยากไร้มักขอรับเงินสงเคราะห์ความช่วยเหลือจาก  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือหน่วยงาน  
การกศุลเพยีงเทา่นัน้ ซึง่เปน็การใหก้ารสงเคราะหใ์นภาพรวมแกผู่ป้ระสบปญัหาในการดำรงชพี 
แต่ไม่สามารถให้การสงเคราะห์ค่าพาหนะในการเดินทางไปรักษาพยาบาลได้โดยตรง  
เนื่องด้วยข้อจำกัดในระเบียบปฏิบัติและงบประมาณ ปัญหาดังกล่าวนี้ได้กลายเป็นปัญหา  
ความเหลื่อมล้ำที่แฝงอยู่ในสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลตระหนักถึงการเสริมสร้าง
ความเสมอภาคให้ประชากรกลุ่มนี้ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลตามสิทธิที่พึงได้ จึงจัดทำ
โครงการค่าเดินทางต่อชีวิต  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนจังหวัดสตูลได้เริ่มกระบวนการดำเนินงานโดยเชิญ  
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือและวิเคราะห์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
ค่าใช้จ่ ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ จากนั้นได้กำหนดแนวทางและขั้นตอน  
การสงเคราะห์ค่าเดินทางในการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ยากไร้ เมื่อมีแนวทางและขั้นตอน  
ที่ชัดเจนแล้วจึงดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ยากไร้ ได้รับทราบ โดยใช้ เครือข่าย  
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเป็นผู้รับคำขอ ในช่วงปีแรกการดำเนินการคัดกรอง
คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอค่อนข้างเป็นไปอย่างล่าช้าและยากลำบาก เนื่องจากฐานข้อมูล  
ผู้ยากไร้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัด
สตูลมีไม่มากนัก ดังนั้นเมื่อผู้ยากไร้รายใหม่ขอความช่วยเหลือหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดสตูลต้องใช้อาสาสมัครลงพื้นที่สำรวจ  
เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอว่าเข้าหลักเกณฑ์ของหน่วยงานหรือไม่ ซึ่งกว่าจะทราบผลต้องใช้
ระยะเวลานาน  

จากความล่าช้าและอุปสรรคในการคัดกรองผู้ป่วยยากไร้ที่เกิดขึ้น ทำให้ต้องจัดประชุม
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาหลายครั้ง กระทั่งปัจจุบันสามารถดำเนินการได้ทั่วถึง
และรวดเร็วมากขึ้น มีเครือข่ายในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ โดยให้เจ้าหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับคำขอ ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน  
การรับรองคุณสมบัติของผู้ขอรับการสงเคราะห์ รวมถึงได้มีการพัฒนารูปแบบเอกสารและ
แบบฟอร์มที่ง่ายต่อการกรอกข้อมูล ปัจจุบันสามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยากไร้ได้จาก  
คำรับรองและเอกสารประกอบโดยไม่ต้องลงพื้นที่ และสามารถให้บริการได้แบบจุดบริการ  
เบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ผู้ป่วยสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ  เป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการขอรับ
การสงเคราะห์ โดยจัดบริการในลักษณะจุดบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One - Stop Service) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูลเป็นหน่วยบริการรับเรื่อง ผู้ป่วยสามารถเข้ารับ  
คำปรึกษาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ได้พัฒนาระบบการให้บริการโดยประสานกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูล อาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และสมาชิก  
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพื่อส่งต่อผู้ป่วยยากไร้ให้เข้าถึงความช่วยเหลือตาม  
ความจำเป็นได้รวดเร็วขึ้น    
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แผนผังสรุปขั้นตอนการขอรับการสงเคราะห์ค่าพาหนะสำหรับการเดินทางไปรักษา
พยาบาลของผู้ป่วยยากไร้	
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลให้การสงเคราะห์ค่าพาหนะสำหรับการเดินทางไปรักษา
พยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ถึงปีงบประมาณ 2565 รวม 239 ราย 
จำนวนครั้งที่ให้การสงเคราะห์รวม 370 ครั้ง คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 337,860 บาท องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพียง 1 ใน 6 แห่งในภาคใต้   
(จากทั้งหมด 14 แห่ง) ที่สามารถให้การสงเคราะห์ในเรื่องนี้ ปัจจุบันโครงการนี้เป็นที่รู้จักและ
ได้รับความสนใจจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่เข้าร่วมรับคำขอการสงเคราะห์จากผู้ป่วยส่งต่อมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
เพิ่มมากขึ้นในทุกปี และในปีงบประมาณ 2565 มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเพียง  
แห่งเดียวที่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ได้มากกว่าที่ตั้ง  
งบประมาณไว้ 

งานฐานวิจัยทางด้านการศึกษา

ระบบการศึกษาไทยตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมหาวิทยาลัยยังคงยึดติดอยู่กับการเรียน  
ในห้องเรียน มีครูเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน หลักสูตรการเรียนการสอนอัดแน่น
มากเกินไป และให้ค่านิยมกับเกรดและปริญญาจนลืมคุณค่าความเป็นมนุษย์ หลักฐาน  
ที่สะท้อนเรื่องดังกล่าวได้อย่างชัดเจน คือ การสอบประเมินระดับชาติของนักเรียนไม่ว่าจะเป็น 
PiSa, O-Net, RT และ NT ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในต่างจังหวัดหรือพื้นที่ห่างไกลมักมี
ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าโดยภาพรวมทั้งประเทศเป็นอย่างมาก ไม่ว่าสถานศึกษาได้พยายามแก้ไข
ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน 

จากสภาพปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของนักเรียนในเมืองและชนบท และ
ปัญหาความเหลื่อมล้ำของนักเรียนในสถานศึกษาเดียวกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  
จงึรเิริม่ปรบักระบวนทศันใ์นการจดัการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดัหรอืโรงเรยีนนคิมพฒันาผงั 6 
โดยจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนที่เผชิญกับ  
ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของครอบครัวและนักเรียนที่มีผลการเรียนต่างกัน ดังนั้นการจัด  
การศึกษาของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 จึงดำเนินการอยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่า “เด็กนักเรียน
ต้องมีสิทธิ์เลือกเองได้ และควรเก่งในเรื่องที่เขาถนัด ไม่ใช่เก่งอยู่บนเกรดเฉลี่ย” 

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ได้ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น รวมถึงสอดคล้องกับความต้องการ ความชำนาญ และบริบท
ครอบครัวของนักเรียนโดยบรรจุวิชาค้นคว้าอิสระ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในปีแรกและเพิ่มขึ้น  
เป็น 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในปีต่อมา สำหรับนักเรียนที่ครอบครัวมีรายได้น้อยหรือฐานะ
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ยากจนจะได้รับทุนการศึกษา เครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน และสำหรับนักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ที่ไม่ชอบหรือไม่ถนัดในการเรียนต่อสายสามัญ 
โรงเรียนก็มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนต่อในสายอาชีพ โดยจัดฝึกอบรมทักษะการประกอบ
อาชีพ เช่น ช่างตัดผม ช่างซ่อม และอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์และเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเรียนต่อในสายอาชีพ  

นอกจากนี้โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านโครงงาน
ฐานวิจัย ในเทอมที่ 1 ของปีการศึกษา 2564 นักเรียนจัดกลุ่มและตั้งสมมติฐานในสิ่งที่
ตนเองอยากเรียนรู้นอกห้องเรียน จากนั้นในเทอมที่ 2 นักเรียนลงพื้นที่เพื่อศึกษาและลงมือ
ปฏิบัติจริง นักเรียนจะทำการพิสูจน์ว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้และตั้งสมมติฐานไว้ในห้องเรียนกับสิ่งที่ได้
ปฏิบัติจริงสอดคล้องกันหรือไม่ ขั้นตอนนี้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง  
จากการลงพื้นที่ศึกษาดูงานจากปราชญ์ชาวบ้านในเรื่องนั้น ๆ นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกัน 
ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในโลกปัจจุบัน จากนั้นนำผลการศึกษามาสรุป อภิปราย และนำเสนอ
ต่อผู้ปกครอง ครูผู้สอน เพื่อนนักเรียน และในชุมชน พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจาก  
ผู้ทรงวุฒิเพื่อนำไปพัฒนาโครงงาน ต่อไป ทั้งนี้โรงเรียนพยายามส่งเสริมให้นักเรียนจัดทำ  
โครงงานฐานวิจัยและนำเสนอต่อสาธารณชนก่อนจบปีการศึกษาเป็นประจำทุกปี 
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การจัดทำโครงงานฐานวิจัยส่งผลให้นักเรียนได้ค้นพบศักยภาพและความถนัด  
ของตนเอง นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ การใช้ชีวิต และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ   
ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นปีแรกในการจัดทำโครงงานฐานวิจัย มีการจัดทำโครงงาน  
ฐานวิจัยมากถึ ง 24 โครงงานและมีนัก เรียนที่ เข้ าร่ วมกิจกรรมมากถึ ง 400 คน   
ความเปลี่ยนแปลงของนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ที่ เห็นได้อย่างชัดเจน คือ   
มีความกล้าแสดงออก ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัด เข้าร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก ชุมชน หรืออำเภอในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์  นักเรียนมีความพร้อม  
ในยุคเปลี่ยนผ่านระบบการศึกษาเป็นแบบไร้พรมแดน เปลี่ยนจากการคิดตามครูผู้สอนและ
ตำราเป็นคิดนำครูผู้สอน และเปลี่ยนนักเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียนหรือนักเรียนหลังห้องที่คิดว่า
ความคิดเห็นหรือคำตอบของตนเองผิดไปจากตำราหลักสูตรที่ส่วนกลางกำหนดให้เป็นบุคคล  
ที่กล้าแสดงออก นักเรียนส่วนใหญ่โดยเฉพาะนักเรียนที่ครอบครัวมีรายได้น้อยและนักเรียน  
ที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่มักไม่มั่นใจตนเองและกลัวถูกตำหนิจากครูหากผิดพลาด จากการจัดทำ
โครงงานฐานวิจัยทำให้ค้นพบตนเอง กล้าแสดงออกในสิ่งที่ตนเองถนัด และพัฒนาจนเกิด
ความเชี่ยวชาญ กลายเป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพพร้อมจะต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
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ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้ง			     
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์  043-009-842  
โทรสาร 043-224-033 
ประชากร		
296,614 คน   
(ชาย 296,614 คน หญิง 56,086 คน)   
พื้นที่			 	
46 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 95 ชุมชน) 
รายได้		   
594,559,980.27 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
615,039,946.41 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์   
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น 
นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ  
ประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่น 
นายวิทยา ภูโยสาร   
ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น 
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 17 คน 
หญิง จำนวน 7 คน 

เทศบาลนครขอนแก่น
อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น


เทศบาลนครขอนแก่น มีนโยบายที่
สำคญัประการหนึง่ คอื การลดความเหลือ่มลำ้ 
สร้างสังคมที่มีความเสมอภาค ซึ่งเป็นนโยบาย
ที่ปรากฏอยู่ในพันธกิจด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและทุนทางสังคม จากนโยบายดังกล่าว  
จึงนำไปสู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาเมือง
ให้เป็นเมืองอัจฉริยะด้านพลเมือง (Smart 
People) หรือเป็นเมืองที่ให้ความเท่าเทียมกัน
ในสังคม มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และเปิดโอกาสให้
คนในเมืองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง 
ทั้งนี้เทศบาลได้อาศัยการประสานเครือข่าย  
ทั้งในและนอกพื้นที่ ให้ เป็นกลไกสำคัญใน  
การขับ เคลื่ อนการพัฒนาเมือง ให้บรรลุ  
เป้าหมายที่กำหนดไว้  
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ	ด้านการการลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม	ของเทศบาลนครขอนแก่น	ได้แก่	

โครงการห้องเรียนขอบฟ้ากว้างโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

โครงการห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง จัดขึ้นเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา   
แต่เดิมโรงเรียนเทศบาลวัดกลางจัดการศึกษาในรูปแบบเดียว คือ การจัดการเรียนการสอน  
ที่ตอบสนองผู้เรียนกลุ่มปกติเช่นเดียวกับโรงเรียนทั่วไป ต่อมาได้จัดหลักสูตร English 
program ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่เน้นด้านภาษา แต่พบว่ามีนักเรียน  
กลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถเรียนในชั้นเรียนร่วมกับเพื่อนได้ เนื่องจากเป็นเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ หรือมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กกลุ่มนี้ไม่สามารถเรียนรู้ได้เช่นเดียวกับ  
เพื่อนนักเรียนในระดับชั้นเดียวกัน ส่งผลให้การเรียนล้มเหลวหรือเรียนไม่จบตามหลักสูตร
พร้อมเพื่อนรุ่นเดียวกัน บางรายจึงไม่ได้ศึกษาต่อและส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ  
ในอนาคต อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551   
ในมาตรา 8 ได้ระบุให้สถานศึกษาทุกสังกัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยให้
สอดคล้องกับความต้องการหรือความจำเป็นพิเศษของคนพิการ ดังนั้นอดีตครูใหญ่ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดกลางจึงจุดประกายความคิดในการจัดทำโครงการห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง 
เพื่อเป็นห้องเรียนให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้เรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาตามความเหมาะสมรายบุคคล  

ในปี 2551 คุณครูโรงเรียนเทศบาลวัดกลางเริ่มเห็นปัญหาร่วมกันและได้เริ่มต้น  
การดูแลเด็กหลังห้อง โดยจัดให้มีห้องเรียนชั้น ม. 3/8 ซึ่งเป็นห้องเรียนที่รวมเด็กนักเรียน  
ที่ถูกคัดมาจากท้ายห้องอื่น ๆ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ไม่มีครูอยากสอนห้องนี้ เพราะเด็กดื้อ 
ไม่สนใจเรียน ไม่ส่งการบ้าน และไม่กระตือรือร้นกับการเรียน จากนั้นจึงมีการปรับทัศนคติ
ครูโดยเปลี่ยนครูให้ใส่ใจ ให้โอกาส เลิกบ่น เลิกดุด่า ไม่กดดันตามงาม แต่พยายามยืดหยุ่น 
มอบงานที่เด็กทำได้ ชวนให้เด็กได้พูดความในใจ และเชิญวิทยากรมาจัดกิจกรรมที่ช่วยให้เด็ก
ตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง การดำเนินงานดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนักเรียน
ห้อง 3/8 จากห้องที่มีเด็กเรียนจบเพียง 4-5 คน เป็นห้องที่มีเด็กเรียนไม่จบเพียง 4-5 คน
เท่านั้น จากการถอดบทเรียนร่วมกันของคุณครูพบว่า เด็กกลุ่มนี้หลายคนมีความสามารถ  
ในด้านอื่นแต่ติดขัดเรื่องการเรียน เมื่อพูดคุยกับผู้ปกครองจึงพบว่า เด็กส่วนใหญ่มีภาวะ
บกพร่องบางอย่าง คณะครูจึงเริ่มหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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ต่อมาในปี 2553 จึงเกิดโครงการห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง โดยโรงเรียนจัดทำข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับผู้ปกครองของนักเรียนที่ร่วมโครงการ นักเรียนที่จะสามารถ  
เข้าโครงการได้ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และต้องได้รับการประเมิน
ความบกพร่องจากหน่วยงานรัฐ รวมทั้งต้องเข้ารับการประเมินจากแพทย์เพื่อนำข้อมูล  
มาจัดทำแผนการเรียนรายบุคคล (Individual Education Program: IEP) ซึ่งการจัดทำ
แผนการเรียนรายบุคคลเป็นการระดมความคิดเห็นร่วมกันของทีมสหวิชาชีพภายใต้หลักการ 
“อยู่รอด อยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย” 

ห้องเรียนขอบฟ้ากว้างจัดการเรียนแบบคละชั้นในช่วง 1-2 ปีแรก เมื่อสำรวจ  
ความสามารถพื้นฐานและผ่านการปรับพื้นฐานภาษาไทย การคำนวณ และภาษาอังกฤษ  
พอสมควรแล้วจึงปรับชั้นเรียนเป็นช่วงชั้น โดยจัดเป็นสามระดับ ได้แก่ ช่วงชั้นที่ 1 (ป. 1-3)  
ช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4-6) และช่วงชั้นที่ 3 (ม. 1-3) การจัดตารางการเรียนให้มีลักษณะยืดหยุ่น
เพื่อมีเวลามากพอให้เด็กได้เรียนรู้ในแต่ละวิชา แต่ยังคงจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้าง
ของหลักสูตรแกนกลางเพื่อให้ได้มาตรฐานของการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร นอกจาก  
การเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การฝึกทักษะการสื่อสารด้วยวงสนทนา
ยามเช้า การทำสมาธิก่อนเรียน การฝึกการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกัน การพัฒนากล้ามเนื้อ 
การกระตุ้นพัฒนาการ ศิลปะบำบัด การอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ การเข้าค่ายโครงการชีวิต
ธรรมชาติ และกิจกรรมสำหรับผู้ปกครองที่มีชื่อว่า “ห้องเรียนพ่อแม่” เป็นต้น  

เทศบาลนครขอนแก่นได้ให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ และพื้นที่ใน  
การดำเนินงาน รวมทั้งได้จัดสรรอัตราครูในโครงการ สนับสนุนอัตราครูจ้างการศึกษาพิเศษ 
ให้ขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในโครงการ และประชาสัมพันธ์โครงการให้สังคมรับรู้จน  
ต่อยอดไปสู่โครงการครูหมอพ่อแม่ อย่างไรก็ตามเทศบาลนครขอนแก่นไม่ได้ดำเนินงาน  
เพียงลำพังแต่ยังประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่อีกเป็นจำนวนมาก  
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ในปี 2563-2564 มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามโครงการโดยสามารถศึกษาต่อและ
ทำงานคิดเป็นร้อยละ 88.10 และกำลังพัฒนาศักยภาพต่อที่มูลนิธิขอบฟ้ากว้างเพื่อบุคคล
พิเศษ ร้อยละ 11.90 ของเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ทั้งหมด ทั้งนี้การเรียนรู้ ในรูปแบบใหม่   
การออกแบบการเรียนรู้ร่วมกัน  ความสนุกในการเรียนรู้ การผ่อนคลายจากการไม่ถูก  
คาดหวัง และการมีพื้นที่ปลอดภัยในห้องเรียนได้สร้างความสำเร็จทางการเรียนทีละน้อย   
เด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือมีความบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถศึกษาต่อในระดับ  
ที่สูงขึ้น มีความสามารถในการช่วยเหลือกิจกรรมในครอบครัว มีความสามารถในการดูแล
ตนเองได้ และสามารถเข้าทำงานในองค์กรต่าง ๆ ได้ เบื้องหลังความสำเร็จนอกจากครูและ
เทศบาลนครขอนแก่นที่สนับสนุนแล้ว พลังที่สำคัญ คือ พลังของผู้ปกครองที่เรียนรู้ร่วมกับครู 
เมื่อรับรู้สิทธิที่พึงมีจากรัฐ ผู้ปกครองได้ร่วมสร้างโอกาสในการพัฒนาบุตรหลานของตน  
โดยก่อตั้งกลุ่มอาชีพผู้ปกครองขอบฟ้ากว้าง ซึ่งสามารถก่อตั้งได้ตามสิทธิในมาตรา 33 และ
มาตรา 35 นอกจากนี้ยังมีการก่อตั้งมูลนิธิขอบฟ้ากว้างเพื่อบุคคลพิเศษเพื่อประสานกับ  
ภาครัฐในการพัฒนากลุ่มอาชีพของผู้ปกครอง พัฒนาศักยภาพเด็กที่จำเป็นต้องพัฒนาต่อ  
ในด้านต่าง ๆ หลังจบการศึกษาและยังไม่พร้อมประกอบอาชีพ ประสานสถานศึกษาเพื่อ  
ส่งเสริมการศึกษาต่อ และเพื่อประสานการเข้าถึงสิทธิในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม  
พระราชบัญญัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนั้นโครงการห้องเรียนขอบฟ้ากว้างจึงช่วย
ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาระหว่างเด็กที่สามารถเรียนรู้ได้ปกติกับเด็ก  
ที่มีความต้องการพิเศษหรือมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งการศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญ
ของการประกอบอาชีพและการหารายได้เพื่อเลี้ยงดูตัวเองต่อไปในอนาคต  

โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนโดยครู-หมอ-พ่อแม่

โครงการนี้เป็นโครงการที่ลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา โดยการทำให้เด็กทุกคน  
ไม่ว่าจะเป็นเด็กปกติหรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม   
ได้รับการดูแลตามศักยภาพและตามปัญหารายบุคคล สามารถเรียนร่วมกับเพื่อน ๆ   
ในชั้นเรียนได้อย่างมีความสุข เพราะเพื่อนและครูมีความเข้าใจธรรมชาติของนักเรียน และ  
ยังช่วยเหลือผู้ปกครองในการลดระยะเวลาและภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาล
โดยประสานงานกับเครือข่ายให้สามารถเข้ารับการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลที่รับผิดชอบได้โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ในสภาพสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบัน ผู้ปกครองที่มีลูกในวัยเรียนจำเป็นต้องทำงาน  
เพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว จึงทำให้ไม่มีเวลาในการดูแลลูกที่อยู่ในวัยเรียนอย่างเต็มที่   
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บางครอบครัวทิ้งลูกไว้กับผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีแรงในการดูแล และไม่ได้อบรม  
สั่งสอนเด็กเท่าที่ควร บางครอบครัวทิ้งลูกให้ดูทีวี หรือเล่นโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรือ  
สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ จึงทำให้เด็กเกิดภาวะสมาธิสั้น เมื่อเด็กไม่ได้รับการดูแล  
เอาใจใส่อย่างเต็มที่ จึงทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวและอารมณ์รุนแรง ทั้งนี้ เทศบาล  
นครขอนแก่นมีโรงเรียนในสังกัด รวม 11 แห่ง ซึ่งมีนักเรียนในความดูแลกว่า 11,000 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเด็กระดับชั้นประถมศึกษาและครอบครัวมีฐานะยากจน ซึ่งถือเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยง
ที่จะมีปัญหาสุขภาพจิต หากอ้างอิงข้อมูลจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาค  
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ประมาณการได้ว่า โรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจะมี  
เด็กสมาธิสั้นราว 880 คน เด็กที่มีปัญญาบกพร่องราว 660 คน และเด็กที่มีทักษะการเรียน
บกพร่องราว 550 คน ถ้าเด็กกลุ่มนี้ไม่ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมอาจจะก่อให้เกิด  
ผลกระทบต่อสังคมมากมาย เช่น เรียนไม่จบ ไม่มีงานทำ ก่ออาชญากรรม ใช้สารเสพติด 
และตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นต้น 

สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จึงร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จัดทำ “โครงการพัฒนาระบบ  
การดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนโดยครู-หมอ-พ่อแม่” ขึ้น และได้พัฒนาหลักสูตรการให้  
คำปรึกษาปัญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียนผ่าน chat counseling ในแอปพลิเคชัน HERO 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แอปพลิเคชัน HERO เป็นช่องทางการในการคัดกรองเด็กที่มี
ปัญหาสุขภาพจิตและให้คำปรึกษา ครูและผู้ปกครองสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพจิตเด็กได้
โดยไม่จำเป็นต้องพาเด็กไปโรงพยาบาล  

ครูระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเข้ารับการอบรม  
เชิงปฏิบัติการเพื่อนำเด็กเข้าสู่ระบบการคัดกรองและช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน HERO  
เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นเข้าสู่  
การคัดกรองในแอปพลิเคชันด้วยการตอบคำถามง่าย ๆ และสั้น ๆ เพื่อประเมินสุขภาพจิต
เบื้องต้น และคัดเอาเด็กกลุ่มเสี่ยงรุนแรงออกมา จากนั้นครู หมอ และศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่
ทุกโรงเรียนเพื่อดูผลการคัดกรอง สอบถามพฤติกรรมในโรงเรียนของเด็กกลุ่มเสี่ยงรุนแรง 
และพิจารณาข้อมูลของเด็กจากบันทึกการออกเยี่ยมบ้าน ซึ่งครูประจำชั้นได้ออกเยี่ยม  
บ้านนักเรียนทุกคนอยู่แล้ว พร้อมให้คำแนะนำครูประจำชั้นของเด็กกลุ่มเสี่ยงเพื่อหาแนวทาง
แก้ไข ครูประจำชั้นเด็กกลุ่มเสี่ยงสามารถสอบถามเกี่ยวกับวิธีการดูแลเด็กนักเรียนเพิ่มเติม
ทางไลน์กลุ่ม ขณะเดียวกันครูประจำชั้นของเด็กนักเรียนประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก  
ผู้ปกครองเพื่อขอคำแนะนำจากหมอ และมีการนัดตรวจ/ ทดสอบ หรือวัด IQ ผ่านทางไลน์
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กลุ่มโดยไม่ต้องมาพบแพทย์โดยตรง หรือถ้ามีความจำเป็นต้องพบแพทย์ ก็สามารถนัดวันและ
เวลาผ่านช่องทางนี้ได้ และแพทย์สามารถขอข้อมูลจากครูและผู้ปกครองผ่านไลน์กลุ่มนี้ได้  
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ครูประจำชั้นได้ออกเยี่ยมบ้านเด็กเพื่อปรับทัศนคติของผู้ปกครอง 
และหากแพทย์ต้องการข้อมูลเชิงลึกก็จะร่วมออกเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนด้วย 

กล่าวได้ว่า ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในโครงการนี้ คือ ครู หมอ และพ่อแม่ แต่ละฝ่าย  
ถือเป็นเสาหลักสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการโดยมีบทบาท ดังนี้  

๏ ครู มีหน้าที่ในการดูแลและปรับพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งทำความเข้าใจ
กับนักเรียนกลุ่มปกติเพื่อให้เข้าใจและเห็นใจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง สำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง   
ครูจะใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่แตกต่างจากนักเรียนกลุ่มปกติ หรือใช้แผนการสอน
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) ซึ่งเป็นแผนการสอนสำหรับเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ มีการกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ  
ความต้องการหรือจำเป็นพิเศษของเด็ก ตลอดจนกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ 
และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาในขณะที่เด็กอยู่ที่โรงเรียน 

๏ หมอ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำคุณครูเพื่อปรับพฤติกรรมเด็ก และ  
ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน  
กลุ่มเสี่ยง รวมทั้งให้คำแนะนำผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมเด็กตอนอยู่ที่บ้าน หมออาจจะ
ออกเยี่ยมบ้านเด็กเพื่อดูสภาพแวดล้อมและสิ่งจูงใจที่ทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
เพื่อจะได้วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันกับครูและพ่อแม่ 

๏ พ่อ-แม่ มีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของตน ช่วยปรับพฤติกรรมตามคำแนะนำ
ของหมอ และที่สำคัญคือให้เวลาและทำกิจกรรมกับเด็กมากขึ้น และในบางกรณีอาจจำเป็น
ต้องพาเด็กไปรักษาอย่างต่อเนื่อง 

ผลจากการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนโดยครู-หมอ-
พ่อแม่ ทำให้โรงเรียนมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพจิตของเด็กนักเรียน จากนักเรียน
ทั้งหมดในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น มีนักเรียนที่มีพฤติกรรมปกติ ร้อยละ 80.00 
มีพฤติกรรมเสี่ยง ร้อยละ 6.10 (กลุ่มเสี่ยง หมายถึง นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยง
ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องให้การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาตามแต่
กรณี) เด็กที่มีสมาธิสั้น (SNAP-IV) ร้อยละ 10.16 เด็กที่มีความเสี่ยงสมาธิสั้น ร้อยละ 1.72 
เด็กที่มีพฤติกรรมด้านอารมณ์และสังคมปกติ ร้อยละ 8.64 และเสี่ยงมีพฤติกรรมด้าน
อารมณ์และสังคม ร้อยละ 1.72 
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โครงการนี้ช่วยให้นักเรียนมากถึง 920 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.89 ของนักเรียน
ทั้งหมด ได้รับการดูแลทางสุขภาพจิตและได้รับการปรับพฤติกรรมโดยครู หมอ และพ่อแม่ 
และนักเรียนได้พบแพทย์เพื่อรักษาต่อเนื่อง จำนวน 431 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.85   
โดยนักเรียนเข้าพบแพทย์และทำการรักษาแล้ว จำนวน 125 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.57  

เพื่อให้โครงการนี้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถแก้ปัญหาการศึกษาของเด็ก  
ตั้งแต่ต้นทาง และลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเด็กปกติและเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็น  
พิเศษ สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโรงพยาบาลขอนแก่น จึงทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เพื่อให้มี
การจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปีต่อไปจะดำเนินการคัดกรองและช่วยเหลือ  
เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าเรียนใหม่ โดยมุ่งหวังให้เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลทั้งด้าน
การส่งเสริมป้องกันและการรักษาฟื้นฟู รวมถึงเข้าถึงบริการได้มากขึ้น  

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวอย่างยั่งยืน

เขตเทศบาลนครขอนแก่นเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในปี 2564   
มีประชากรผู้สูงอายุมากถึง 15,747 คน คิดเป็นร้อยละ 20.32 ของประชากรทั้งหมด   
ส่งผลให้ประชากรวัยแรงงานเป็นผู้รับภาระในการดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในครอบครัวที่มี  
ผู้สูงอายุรวมถึงผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงหรือเจ็บป่วยเรื้อรังย่อมมีค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุ
เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ความยากจนและระดับการศึกษาที่ประชาชนส่วนใหญ่ในเขต
เทศบาลนครขอนแก่นเรียนจบชั้นประถมศึกษาหรือต่ำกว่าทำให้ขาดศักยภาพในการดูแล  
ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง หรือผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง ประชากรกลุ่มนี้จึงไม่ได้รับการดูแล
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อย่างเหมาะสม ถูกทอดทิ้ง และไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   
โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19  

เทศบาลนครขอนแก่นได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทั้งภาครัฐ 
เอกชน วัด แกนนำชุมชน จิตอาสา และอาสาสมัครจัดให้มีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  
อย่างยั่งยืน (Sustainable Long Term Care) เพื่อให้เกิดระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน  
ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งนี้การดูแลผู้สูงอายุต้นน้ำ คือ การป้องกันเฝ้าระวังเพื่อ
ลดและชะลอความเสื่อมที่เกิดขึ้นตามวัยหรือจากโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่ โดยมีการจัดตั้งศูนย์เรียน
รู้และการจัดกิจกรรมสันทนาการ การดูแลผู้สูงอายุกลางน้ำ คือ การจัดให้มีจิตอาสาดูแล  
ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถ
ดูแลตนเองและกลับคืนสู่สังคมเพื่อลดภาวะพึ่งพิง และการดูแลผู้สูงอายุปลายน้ำ คือ การจัด
ให้มีระบบส่งต่อในการรักษาพยาบาลเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ คงไว้  
ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน 

เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับเครือข่ายจัดทำแผนปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุและ  
คนพิการประจำปี และมีการแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดูแลระยะยาว  
ด้านสาธารณสุข การดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการประกอบด้วยหลากหลายกิจกรรม ได้แก่   
การตรวจคัดกรองโรคโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขและอาสาสมัครในชุมชน การประเมิน
ความพิการและออกใบรับรองความพิการโดยนักกายภาพบำบัดและแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว 
การสำรวจปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงโดยผู้จัดการระบบ
ดูแลระยะยาว (Care manager : CM) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver : CG) อาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น (Community Care : CC) ผู้ช่วยเหลือคนพิการ (Personal Assistant) และ
จิตอาสาดูแลคนพิการ (Disability Caregiver) การนำผู้พิการเข้าสู่สังคมโดยมีกิจกรรม  
ร่วมกันกับผู้ดูแลและบุคคลในครอบครัว และการมีกิจกรรมทางสังคมในชุมชน  

นอกจากนี้ยังมีการจัดบริการที่ผสมผสานการบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิและ  
การจัดบริการสังคมในศูนย์พัฒนาสวัสดิการและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น การสร้างเสริมสุข
ภาพและนันทนาการ การฟื้นฟูสุขภาพด้วยกายภาพบำบัดวิธีต่าง ๆ และการนวดแผนไทย 
การตรวจคัดกรองสุขภาพเพื่อประเมินความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวัน ความต้องการ
การช่วยเหลือทั้งด้านสุขภาพ  เศรษฐกิจ และสังคม การจัดให้มีหน่วยบริการที่บ้านแบบ
เฉพาะเวลา (Assisted living)  โดยมีผู้ดูแลระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (CM) และ  
จิตอาสาในชุมชน การใช้เทคโนโลยีสายรัดข้อมืออัจฉริยะ (Smart Wristband) ในการช่วยให้
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ผู้สูงอายุรับรู้ภาวะสุขภาพของตนและนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การจัดระบบ
ส่งต่อเพื่อการรักษาต่อเนื่อง การสงเคราะห์การสร้างอาชีพ และการจัดสวัสดิการทางสังคม
จากภาคีเครือข่าย เป็นต้น  

กลยุทธ์การดำเนินงานที่สำคัญของเทศบาลนครขอนแก่น ได้แก่ การบูรณาการ  
การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน การถอดบทเรียน  
การดำเนินงานพร้อมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย การสนับสนุนให้  
หน่วยบริการปฐมภูมิเข้าร่วมจัดบริการในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการแบบ
เต็มพื้นที่ จำนวน 8 แห่ง โดยมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบชัดเจน และการจัดให้มีทีมสหวิชาชีพ
และจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุลงพื้นที่เพื่อออกเยี่ยมบ้านในการดูแลผู้สูงอายุ   
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การดำเนินการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวอย่างยั่งยืนส่งผลให้ผู้สูงอายุและผู้พิการซึ่งเป็น
ประชากรกลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 
โดยผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่เกือบทุกคนหรือร้อยละ 92.70 ได้รับการตรวจสุขภาพและ  
คัดกรองความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวัน (ADL) มีผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีความ
สามารถในการดำรงชีวิตประจำวัน (ADL) ดีขึ้น ร้อยละ 20.30  พ้นจากภาวะพึ่งพิง ร้อยละ  
8.21 และอาการคงเดิม ร้อยละ 59.18 ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม
มาตรฐาน ได้รับการส่งต่อเข้าสู่ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข และมีทีมสหวิชาชีพ
ร่วมติดตามเยี่ยมบ้าน จำนวน 463 คน ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ไม่มีผู้ดูแลที่บ้านในช่วง  
กลางวันได้รับการดูแลโดยจิตอาสาและชุมชน จำนวน 22 คน ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับ
อุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ไม้เท้า   
รถเข็น เตียงผู้ป่วย และผ้าอ้อมสำเร็จรูป เป็นต้น ได้รับเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน จำนวน   
66 ราย รายละ 3,000 บาท และได้รับการซ่อมแซมบ้าน 9 หลัง หลังละ 20,000 บาท 
นอกจากนี้ครอบครัวของผู้สูงอายุและผู้พิการลดค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ดูแลและการพาผู้สูงอายุ
ไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลและสามารถกระจายรายได้สู่จิตอาสาผู้ดูแลผู้สูงอายุซึ่งมีมากกว่า 
152 คนได้ไม่ต่ำกว่า 5,000,000 บาทต่อปี กล่าวได้ว่า โครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  
อย่างยั่งยืนของเทศบาลนครขอนแก่นช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการดำรงชีวิตและการเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอายุและผู้พิการซึ่งเป็น
ประชากรกลุ่มเปราะบางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ถูกละเมิดศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์  
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ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้ง			     
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ 02-589-0500  
โทรสาร 02-589-6765 
ประชากร		
246,525 คน   
(ชาย 115,202 คน หญิง 131,323 คน)   
พื้นที่			 	
38.9 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 93 ชุมชน) 
รายได้		   
1,209,146,305.90 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
723,335,628.90 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นายสมนึก ธนเดชากุล  
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี  
นางสาวศศิวิมล ทองโอฬาร  
ประธานสภาเทศบาลนครนนทบุรี 
นางสาวสุกัญญา สุขการณ์  
ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี 
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 19 คน 
หญิง จำนวน 5 คน 

เทศบาลนครนนทบุรี
อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี


เทศบาลนครนนทบุรี	มีพื้นที่ติดกับ
ก รุ ง เ ท พมห า นค ร จึ ง เ ป็ น พื้ น ที่ ร อ ง รั บ  
การขยายตัวของเมือง ทำให้มีการขยายตัว  
ของประชากรที่เข้ามาอาศัยและทำงานในพื้นที่
มากขึ้น และประชากรมีความหลากหลาย 
ทำให้การควบคุมขนาดและขอบเขตของเมือง
ทำได้ยาก ทั้งการบริหารจัดการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปการ การสาธารณสุข   
ซึ่งการเติบโตที่ยากต่อการควบคุม เป็นสิ่งที่
เทศบาลต้องคำนึงถึงในการบริหารจัดบริการ
สาธารณะ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
และมีความเหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึง
บริการสาธารณะได้อย่างครอบคลุม ถูกต้อง 
ชัดเจน และลดช่องว่างของกลุ่มบุคคลให้ได้
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มากที่สุด ภายใต้วิสัยทัศน์ “นครนนท์เมืองน่าอยู่	ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	มีบริการ		
ที่เป็นเลิศ	และบริหารจัดการที่ดี” วัฒนธรรมองค์กร “เสียสละ อุทิศตน คือคนเทศบาล” 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ เทศบาลนครนนทบุรี ได้นำหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มาขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารงานในรูปแบบของ
ประชารัฐที่มีการส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงเป็นพหุภาคี และประสานการสนับสนุนซึ่งกันและ
กันระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สำหรับการดำเนินงานด้านการลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม เทศบาลนครนนทบุรีได้มีการดำเนินงานที่ครอบคลุมในทุก ๆ มิติ 
ได้แก ่

มิติทางการเมือง มีการบังคับใช้เทศบัญญัติในเรื่องต่าง ๆ ในการบริหารจัดการที่เป็น
ธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำประชาคมแผนชุมชนในระดับพื้นที่เพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหา
และความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน  

มติทิางดา้นสงัคม ใหค้วามสำคญักบัความแตกตา่งทางสถานภาพทางสงัคมของคนกลุม่
ตา่ง ๆ การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกส่วนตัวเพื่อส่วนรวม การเข้าถึงบริการสาธารณะ
ของกลุ่มเปราะบาง การเข้าถึงเทคโนโลยีหรือบริการต่าง ๆ ที่ เป็นธรรมของกลุ่มคน   
การพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้สามารถพึ่งตนเอง  

มิติทางเศรษฐกิจ	ให้การช่วยเหลือเยียวยาเพื่อลดผลกระทบ การสร้างงานในท้องถิ่น
และหารายได้ในภาวะวิกฤต การสำรวจและส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพของกลุ่ม  
ต่าง ๆ ในท้องถิ่น ผ่านการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อนำไปต่อยอดสร้างรายได้ 
รวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP มีงานทำ มีอาชีพเป็นของตนเองสามารถเพิ่มพูน  
รายได้ให้กับครอบครัว ลดปัญหาอัตราการว่างงาน  

มิติทางทางกายภาพและสภาพแวดล้อม มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน  
การคมนาคมสำหรับทุกกลุ่มคนครอบคลุมทุกพื้นที่ อาทิ การปรับปรุงทางเท้า ซ่อมแซม  
ฟุตพาท ทำความสะอาดถนน ซ่อมแซมพื้นผิวจราจร ซ่อมแซมไฟฟ้า ซ่อมแซมฝาท่อระบาย
น้ำ และปรับปรุงถนนที่ชำรุดให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก มีการปรับสภาพ
แวดล้อมบ้านพักอาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้มีสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น   
ถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบ และทำให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงและ
อันตรายที่จะเกิดขึ้นในการใช้ชีวิต 
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สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านการลดความ		
เหลือ่มลำ้ในสังคม	ของเทศบาลนครนนทบุรี	ได้แก่	

โครงการ“ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)เทศบาลนครนนทบุรี”

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกคน  
อย่างถ้วนหน้า ไม่เลือกว่าจะเพศ วัย หรือมีสถานะทางสังคมอย่างไร เทศบาลนครนนทบุรี  
จงึไดด้ำเนนิการจดัตัง้ศนูยบ์รหิารสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID - 19) เทศบาลนครนนทบุรี และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ เทศบาล
นครนนทบุรีขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดการภาวะวิกฤตของโรคระบาดที่เกิดในเขตพื้นที่ 
โดยเทศบาลนครนนทบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา และการเตรียมพร้อมต่าง ๆ 
ในการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ในเขตพื้นที่เทศบาลใน 93 ชุมชน ที่มี
ประชากรกว่า 250,000 คน โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 6 แห่ง ในการดูแลประชาชน
ในพื้นที่ โดยได้ดำเนินการตามแนวคิด “นครนนท์ โมเดล” ครอบคลุมใน 4 ด้าน ได้แก่   
ด้านการส่งเสริม ด้านการป้องกัน ด้านการรักษา/ดูแล และด้านการเยียวยา/ฟื้นฟู ดังนี้ 

ด้านการส่งเสริม มีการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนในการป้องกันตนเองและ  
คนในครอบครัว สถานประกอบการต่าง ๆ มีแนวทางการบริหารจัดการที่ถูกต้อง   
มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล รวมทั้ง  
มกีารอบรมใหค้วามรูก้บัอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำหมูบ่า้น (อสม.) เพือ่ขยายผลการเผยแพร ่
ข้อมูลการป้องกันโรคฯ ให้กับประชาชนในชุมชน 
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ด้านการป้องกัน โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการป้องกันโรค 
จัดหาวัคซีนเพื่อฉีดสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชน ณ หน่วยฉีดวัคซีนเทศบาล การฉีด
วัคซีนเชิงรุกให้กับกลุ่ม 608 กลุ่มเปราะบาง และประชาชนในชุมชน ลงพื้นที่ตรวจคัดกรอง
เชิงรุกให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั้งในตลาดสด ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงาน
ภายในเทศบาล การตรวจมาตรฐาน SHA ในสถานประกอบการ มาตรการปลอดภยัสำหรบัองคก์ร 
(Covid Free Setting) รวมทั้งการบริหารจัดการขยะอันตรายและขยะติดเชื้อในพื้นที่ 

ด้านการรักษา/ดูแล โดยจัดหาให้มีโรงพยาบาล มีสถานที่รองรับบุคคลกลุ่มเสี่ยง  
ไว้แยกกักตัว ณ ศูนย์พักคอยประจำชุมชน (Community Isolation: CI) จำนวน 2 แห่ง   
ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงฯ (Local Quarantine: LQ) จำนวน 2 แห่ง และมี
ศูนย์กักตัวผู้ป่วยสีเขียว (Home Isolation: HI) ในการดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่ติดเชื้อ 
และเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไปรักษาในโรงพยาบาล 

ด้านการฟื้นฟู/เยียวยา โดยการจัดหาถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคฯ ในการดำรงชีพจำนวน 35,000 ครัวเรือน มีการจัดฝึกอาชีพให้กับ
ประชาชน จัดสรรงบประมาณให้กองทุนสวัสดิการชุมชนในการฟื้นฟูเยียวยาประชาชนในพื้นที่  

ทั้งนี้ มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการสำคัญ ๆ ดังนี้ 

1.	 ศูนย์ฉีดวัคซีนเทศบาลนครนนทบุรี	เทศบาลนครนนทบุรีได้รับการจัดสรรวัคซีน
จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จำนวน 110,000 โด๊ส โดยมีการประชาสัมพันธ์การฉีดผ่านทาง  
โซเชียลมีเดีย อาสาสมัครสาธารณสุข และป้าย LED โดยจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีน ณ สำนักงาน
เทศบาลนครนนทบุรี โดยฉีดให้กับประชาชนในทุกเชื้อชาติ และกลุ่มอายุตามที่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด เทศบาลนครนนทบุรียังตระหนักถึงความสำคัญของการได้รับวัคซีนใน  
ผู้ที่ไม่สามารถเข้ารับการฉีด ที่สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีได้ จึงได้จัดทีมลงพื้นที่เพื่อให้
บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มติดบ้านติดเตียง และต่อมาเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม  
ได้รับความสะดวกในการฉีดวัคซีน จึงได้ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 6 แห่งของเทศบาล
นครนนทบุรีดำเนินการฉีดวัคซีนในศูนย์บริการสาธารณสุขและการออกฉีดในชุมชน เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำและเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนของประชาชน 

2.	ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	
(COVID-19)	(Local	Quarantine:	LQ) เทศบาลนครนนทบุรีได้จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูและดูแล
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ LQ 2 แห่ง ณ โรงแรมนนทบุรี 
พาเลซ และโรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล เพื่อให้ประชาชนทุกคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง  
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ที่สัมผัสผู้ติดเชื้อที่ได้รับการสอบสวนโรคจะได้รับการส่งต่อ เพื่อเข้ารับการกักตัวที่ LQ   
ทั้งสองแห่ง ซึ่งจะรับหมดทั้งประชาชนทุกสิทธิ ทุกเชื้อชาติ     

3.	ศูนย์พักคอยประจำชุมชน	(Community	Isolation:	CI) เทศบาลนครนนทบุรี  
จัดตั้งศูนย์พักคอยประจำชุมชน (CI) จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พักคอยประจำ
ชุมชนวายุภักษ์ และวัดบัวขวัญพระอารามหลวง และศูนย์ฟื้นฟูและดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยง
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลนครนนทบุรี โดยรับผู้ป่วย  
จากการสง่ตอ่จากการสอบสวนโรคของหนว่ยงานอืน่ๆ หรอืผูเ้ขา้รบัการกกัตวัที ่LQ ทีต่รวจแลว้ 
พบเชื้อ โดยรับผู้ป่วยทุกช่วงวัย ทุกสิทธิ และทุกเชื้อชาติ และเทศบาลนครนนทบุรียังได้จัด
เตรียมรถรับ-ส่งผู้ป่วย เพื่อเข้ารับการรักษาตัวที่ CI รวมถึงชุดของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าห่ม   
มุ้ง หมอน ให้แก่ผู้ป่วยด้วย 

ความสำเร็จของการดำเนินงานอันเกิดจากการดำเนินงานโครงการ “ศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เทศบาล  
นครนนทบุรี” ประชาชนทั่วไป บุคคลที่มีโรคประจำตัว เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค  
โควิด-19 บุคลากรทางการแพทย์ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ ได้รับการฉีดวัคซีนของ
เทศบาลนครนนทบุรี รวมเป็นจำนวน 85,260 โด๊ส รวมถึงได้ฉีดวัคซีนให้แก่คนต่างด้าว  
ที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาล เป็นจำนวน 10,045 โด๊ส และจัดบริการฉีดวัคซีนสำหรับ  
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชน 126 คน ทั้งนี้ เทศบาลนครนนทบุรีสามารถ
บริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่าง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้ทุกกลุ่มคน ในรูปแบบของ 
“One Stop Service” โดยเข้าถึงง่าย ครบ และจบในที่เดียว นอกจากนี้ ผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน 
คือ จำนวนผู้ป่วยยืนยันในเขตเทศบาลนครนนทบุรีมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง  
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โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป

วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสังคม ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา เศรษฐกิจและปัญหา
ในด้านอื่น ๆ ประกอบกับโครงสร้างทางสังคมของประเทศไทยยังมีความเหลื่อมล้ำทาง  
สังคมสูง เกิดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อกลุ่มเปราะบาง   
ในเชิงเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดการตกงาน การขาดรายได้ และการมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้น เทศบาล
นครนนทบุรีได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดฝึกอบรมอาชีพในทุกกลุ่ม ทุกเพศ   
ทุกวัย โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมการมี
งานทำ มีอาชีพเพิ่มฐานรายได้ให้กับครอบครัว ลดปัญหาการว่างาน และสนับสนุนการจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพในชุมชน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
เกิดความเข้มแข็งของชุมชน โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป จัดการอบรมทั้งหมด   
6 ด้าน ได้แก่ โครงการฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านสุขภาพ ด้านโหราศาสตร์ ด้านศิลปะ 
ด้านอาหาร ด้านช่าง และด้านวิทยาศาสตร์    

ผลของการดำเนินงานโครงการ  
ฝึกอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ทั้ง 6 ด้าน 
สามารถส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลนครนนทบุรี มีการรวมกลุ่มเพื่อ  
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ประชาชนมีความรู้ ค วามสามารถใน  

การประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพเป็นของตนเองสามารถเพิ่มพูนรายได้ 
ให้กับครอบครัว ช่วยลดปัญหาอัตราการว่างงาน และยังทำให้เกิดภาคีเครือข่ายการส่งเสริม
อาชีพแก่ประชาชนกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงประชาชนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อเทศบาลส่งผลต่อ
ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น  

ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 มผีูท้ีผ่า่นการฝกึอาชพีแกป่ระชาชนทัว่ไป จำนวน 360 คน 
พบว่า  
 1. ด้านช่าง หลักสูตรช่างทำเก้าอี้ไม้ สามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อเป็นการเพิ่ม  

รายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ร้อยละ 85.70  
 2. ด้านวิทยาศาสตร์ การทำผลิตภัณฑ์ สามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อเป็นการเพิ่ม

รายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ร้อยละ 70  
 3. ด้านศิลปะ หลักสูตรการทำสร้อยข้อมือจากหินมงคล สามารถนำไปประกอบอาชีพ

เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ร้อยละ 86.70 และยังไม่ได้นำ
ไปประกอบอาชีพ ร้อยละ 13.30 
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 4. ด้านสุขภาพ หลักสูตรการให้บริการผู้สูงอายุสร้างอาชีพ สามารถนำไปประกอบ
อาชีพเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ร้อยละ 66.70  

 5. ด้านโหราศาสตร์ หลักสูตรพลังแห่งหินบำบัด เพื่อเสริมเสน่ห์-โชคลาภ-เดชอำนาจ 
สามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 
ร้อยละ 70  

 6. ด้านอาหาร หลักสูตรการทำข้าวหมกเนื้อ ข้าวหมกไก่ สามารถนำไปประกอบอาชีพ
เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ร้อยละ 80  

โดยเฉลี่ยแล้วผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับตนเองและครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 76.52 ทั้งนี้ ผู้เข้ารับอบรมยังสามารถนำไป  
ต่อยอดจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จำนวนถึง 20 วิสาหกิจ
ชุมชน ที่ได้ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน กับกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริม
การเกษตร  

โครงการทำบัตรประชาชนนครนนท์เข้าถึงทุกที่บริการทุกคน

เทศบาลนครนนทบุรีได้จัดทำโครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ให้แก่
ผู้สูงอายุ ผู้มีร่างกายพิการ กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงาน เพื่อลด
ปัญหาอุปสรรคความเหลื่อมล้ำที่ทำให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวขาดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้า
ถึงบริการของภาครัฐ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนเพื่อจะได้มีบัตรประจำตัวประชาชนไว้แสดงตน เพื่อขอรับสวัสดิการต่าง ๆ   
ที่รัฐพึงจะมีให้กับประชาชน 

เทศบาลนครนนทบุรีได้มีขั้นตอนในการอำนวยความสะดวกเพื่อสร้างความเท่าเทียม
และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ดังนี้ 

1.  ญาติหรือผู้รับมอบอำนาจ ยื่นคำร้องหรือแจ้งความประสงค์ได้หลายช่องทาง ทั้งที่
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี ซึ่งมี 2 สาขา คือ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี 
ถนนรตันาธเิบศร ์หรอืสำนกังานเทศบาลนครนนทบรุ ีแขวงทา่ทราย ถนนประชานเิวศน ์3 หรอื  
 - แจ้งความประสงค์ผ่านระบบสารสนเทศ เช่น เฟซบุ๊ก หรือไลน์ของสำนัก

ทะเบียนเทศบาลนครนนทบุรี  หรือ  
 - แจ้งความประสงค์ผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 589 0497, 02 589 

0869, 02 589 0500 ต่อ 1102 
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2. พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎรและฐานข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนชน พร้อมนัดหมายวันออกให้บริการ   

3. ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ ณ ที่พักอาศัยของ  
ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการ 

การทำงานเชิงรุกของเทศบาลนครนนทบุรีที่ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงกลุ่มบุคคล  
ทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปัจจุบัน สามารถให้บริการจัดทำบัตรประจำตัว
ประชาชนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ รวมทั้งสิ้น 206 ราย ส่งผลให้ 

1. ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการได้รับความสะดวกและตอบสนองความต้องการ                    
ของประชาชนในการติดต่อขอมีบัตรประจำตัวประชาชน โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่  
สำนักทะเบียนซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประหยัดเวลา โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุ  
ตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายร่างกายได้ หรือมีลักษณะ
ทางกายภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางเป็นอย่างมาก  

2. ลดความเลื่อมล้ำทางสังคมในการที่จะเข้าถึงบริการของภาครัฐ โดยให้ทุกกลุ่ม
บุคคลเข้าถึงบริการหรือได้รับบริการในการทำบัตรประจำตัวประชาชนได้โดยสะดวกและ
รวดเร็ว และมาตรฐานเดียวกันทุกกลุ่มคน 

3. ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการมีบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการแสดงตน
เพื่อรับสวัสดิการต่าง ๆ  

นอกจาก ให้ บ ริ ก า รผู้ สู ง อ ายุ   
ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ นอกสถานที่
แล้ว เทศบาลนครนนทบุรียังทุ่มเทและ
พัฒนาการให้บริการประชาชนให้ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ในบริการด้านงาน
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัว
ประชาชน โดยให้บริการ ก่อน-หลัง 
เวลาราชการตั้ งแต่ เวลา 07.00 น.   

ถึงเวลา 17.00 น. และเป็นการบริการต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักเที่ยง และยังให้บริการใน  
วันหยุดราชการอีกด้วย ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน 
สามารถเลือกช่วงเวลามาติดต่อขอรับบริการได้หลากหลาย เป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
โรคโควิด-19 ที่ประชาชนจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการติดต่อขอรับวัคซีน   
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การเข้ารับการรักษาพยาบาล และการใช้สวัสดิการของรัฐด้านต่าง ๆ โดยมีสถานที่ให้บริการ
ประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎรและด้านงานบัตรประจำตัวประชาชนอยู่ถึง 2 แห่ง คือ   
ที่สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ และสำนักงานแขวงท่าทราย เทศบาล  
นครนนทบุรี ในหมู่บ้านประชานิเวศน์ 3  

โครงการนครนนท์นครแห่งการเรียนรู้นักเรียนภูมิใจก้าวไกลสู่สากล

ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ ใช้ ในการสื่อสารของคนทั่วโลก เป็นเครื่องมือ  
ในการเข้าถึงแหล่งวิทยาการต่างๆ และค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ คนที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ  
ในการสื่อสารได้ดีจะมีโอกาสก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จทั้งในด้านการเรียนและการทำงาน 
หากแต่นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ซึ่งนับว่ามีระดับคุณภาพชีวิตทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจของผู้ปกครองที่มีต้นทุนอยู่ในระดับปานกลาง และค่อนข้างต่ำ เทศบาลนครนนทบุรี
จึงได้ดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบจัดการศึกษาของเทศบาล  
นครนนทบุรีให้กับสถานศึกษาในสังกัดโดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างโอกาส และขยายโอกาส
ทางการศึกษา การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างความเท่าเทียมและโอกาส
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ เกิดทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารให้กับผู้เรียน โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ปกครอง  
ในการลดภาระค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบุตรหลานให้มีโอกาสได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้กับ  
ครูต่างชาติเจ้าของภาษาได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมอย่างมีคุณภาพให้กับนักเรียนในพื้นที่อย่าง
ครอบคลุมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  



รางวัลพระปกเกล้า’65

25�

โครงการฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบจัดการศึกษาของเทศบาลนครนนทบุรี   
ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัด 6 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2564 โดยจัดระบบการบริหารจัดการ
หลักสูตร Mini English Program (MEP)  จัดระบบการบริหารจัดการเรียนรู้หลักสูตรภาษา
ต่างประเทศให้แก่โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรปกติ (Normal Program Plus: NP+) และจัดระบบ
การบริหารจัดการเรียนรู้หลักสูตรห้องเรียนภาษาแบบเข้ม (Intensive Language Program: 
ILP)  รวมถึงการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง และสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษา
อังกฤษ 

ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ เห็นได้จาก 

1. สถานศึกษาได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและให้การสนับสนุนในด้าน  
การจัดการศึกษาและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ  

2. นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง และสามารถ
ประยุกต์ทักษะการสื่อสาร ทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน เช่น นำมาแสดงละคร
ภาษาอังกฤษ จนได้รับรางวัลละครภาษาอังกฤษเหรียญทองยอดเยี่ยมระดับภาคกลาง   
การเป็นมัคคุเทศก์น้อย รวมถึงสามารถสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษา  
และวัฒนธรรมและการจัดการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ ณ เมืองฮิกาชิกาวะ จังหวัด
ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น และรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย 

3. นักเรียนมีความกล้าและความเชื่อมั่นในการออกเสียงภาษาอังกฤษและกล้า
แสดงออกอย่างมั่นใจ 
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ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้ง			     
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์  055-983-221 ต่อ 307  
โทรสาร 055-983-332 
ประชากร		
63,978 คน  
(ชาย 30,329 คน หญิง 36,089 คน)   
พื้นที่			 	
18.26 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 64 ชุมชน) 
รายได้		   
350,794,738.72 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
302,525,800.00 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นางเปรมฤดี ชามพูนท  
นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก 
นายเขมชาติ นิธิวรรณ               
ประธานสภาเทศบาลนครพิษณุโลก 
ส.อ. นครไทย ย่วนแห่ว  
ปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก 
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 26 คน 
หญิง จำนวน 1 คน 

เทศบาลนครพิษณุโลก
อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก


เทศบาลนครพิษณุโลก	มีนโยบาย  
ในการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทั้งทางด้านสวัสดิการสังคม 
ด้านการสาธารณสุข และความปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพย์สิน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ในทุกช่วงวัย โดยมีโครงการด้านลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคมที่โดดเด่น 

สำหรั บ โคร งการหรื อกิ จกร รมที	่	
สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านการลด		
ความเหลื่ อมล้ ำ ในสั งคม	ของ เทศบาล		
นครพิษณุโลก	ได้แก่	
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โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสร้างโอกาสที่เท่าเทียม
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของนักเรียน

ที่มาและความสำคัญของโครงการ 

โครงการนี้เริ่มต้นจากการที่เทศบาลนครพิษณุโลกเห็นว่า ยังมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่แม้จะได้
เรียนฟรี มีงบประมาณสนับสนุน แต่เนื่องด้วยปัญหาความยากจนในระดับที่รุนแรง ก็ยังเป็น
อุปสรรคที่ทำให้เด็กเหล่านี้ ไม่สามารถเข้าเรียนในระบบได้ เช่น ไม่มีค่าครองชีพ ค่าอาหาร 
ค่าเดินทาง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเข้าเรียนในระบบได้  

โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก   
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวน
นักเรียนทั้งสิ้น โดยประมาณ 680 คน จากการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยคุณครูประจำชั้น  
และครูพิเศษ รวมทั้งครูผู้รับผิดชอบโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และได้ดำเนินการ
คัดกรองนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 – ปัจจุบัน พบว่า นักเรียน ร้อยละ 50 อยู่กับ  
ผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดามารดาแท้ ๆ ของตน บางครอบครัวต้องอยู่กับผู้ดูแลซึ่งจัดเป็น  
กลุ่มเปราะบาง โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) จึงได้ดำเนินพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ภายใต้ชื่อ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 360 องศา โดยได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต้นสังกัดคือเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมคัดกรองนักเรียนด้อยโอกาส นักเรียน  
ที่มีภาวะเสี่ยง เปราะบาง มีโอกาสหลุดระบบพร้อมกันนี้ เทศบาลนครพิษณุโลกยังให้  
การสนับสนุนงบประมาณ ให้ทุนการศึกษา ดูแลนักเรียนด้อยโอกาส สร้างโอกาสที่เท่าเทียม
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของนักเรียน โดยมุ่งเน้นการดูแล
ช่วยเหลือกลุ่มนักเรียนผู้ด้อยโอกาส ยากจนและยากจนพิเศษ หรือผู้มีภาวะวิกฤต  
ทางการศึกษา เพื่อให้สามารถเข้าเรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนได้ปกติ   
พร้อมทั้งให้การดูแลด้านคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของนักเรียน เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งการช่วยเหลือก่อสร้างที่อยู่อาศัย โดยการบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน   
ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคีภาคประชาชน ส่งผลต่อการช่วยเหลือนักเรียนให้ได้กลับเข้ามา  
ในระบบศึกษาและการมีความมั่นคงในอนาคต ลดปัญหาทางสังคม  

จาการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ผ่านกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมและ  
การทำงานเชิงรุก เข้าถึงทุกพื้นที่ ด้วยระบบการดูแลนักเรียน 360 องศา และทีมเคลื่อนที่เร็ว 
และการหนุนเสริมจากผู้บริหารเทศบาลนครพิษณุโลกและการสนับสนุนจากหน่วยงาน  
ที่ เกี่ยวข้อง ส่งผลให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ   
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ภาคเอกชนและกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งผลให้นักเรียนไม่หลุดออกจากระบบ ได้เรียนและ  
มีคุณภาพชีวิตทีดี มีความภาคภูมิใจและไม่รู้สึกถึงความด้อยโอกาสของตนเอง ได้รับโอกาส
และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ  

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม ดำเนินการในรูปแบบคณะทำงานระบบดูแลช่วยเหลือของ
โรงเรียน โดยมีผู้ อำนวยการเป็นประธาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
คุณครูประจำชั้น และหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการเยี่ยม  
บ้านนักเรียนทุกคน ทั้งหมด 680 คน หลังเวลาเลิกเรียน เพื่อติดตามชีวิตของนักเรียน   
ดูความต้องการ ความเสี่ยง และระดับความต้องการความช่วยเหลือและความฉุกเฉิน 

ผลสำเร็จของโครงการที่เป็นรูปธรรม ได้แก่  

1. สามารถลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยนักเรียนสามารถเข้าสู่ระบบการศึกษา
ของโรงเรียนได้เป็นปกติ 

2. นักเรียนที่ขาดแคลน ขาดโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และการดูแลด้านคุณภาพ   
ได้รับการดูแลช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้มาเรียน
สม่ำเสมอ 

3. นักเรียนได้รับการช่วยเหลือโดยได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ  
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โครงการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

เป็นโครงการที่เทศบาลนครพิษณุโลก ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2556 และจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 
เมื่อปลายปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งกลุ่มคนจนดั้งเดิม (คนจน
ในเมือง) และกลุ่มคนจนรายใหม่ที่เกิดจากการถูกเลิกจ้าง หรือลดเวลาการทำงาน หรือ  
ปิดกิจการ เนื่องจากมาตรการของรัฐ เช่น ห้ามนั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในร้าน  
ปิดบริการร้านตัดผมเสริมสวย เป็นต้น โดยเทศบาลได้มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. เทศบาลนครพิษณุโลกออกมาตรการการช่วยเหลือประชาชนในระยะสั้น   
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อปลายปี 
พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน โดยการเปิด “ศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชน  
ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)” ขึ้น 

2. เทศบาลนครพิษณุโลกออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะปานกลางและ  
ระยะยาว โดยใชก้ลไกของ “ศนูยช์ว่ยเหลอืประชาชนของเทศบาลนครพษิณโุลก” เปน็เครือ่งมอื 
สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคและสังคม  
แห่งความเอื้ออาทรให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยกำหนดวิธีการดำเนินงาน  

จุดเด่นของโครงการนี้ อยู่ที่ วิ ธีการการต่อยอดของโครงการ เพื่ อช่ วยเหลือ  
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งมีวิธีการต่อยอดโครงการ ดังต่อไปนี้ 

1.	 การจัดเก็บข้อมูลและสร้างเครือข่ายในการพัฒนา เทศบาลนครพิษณุโลกมีการนำ
ข้อมูลของผู้ที่มาร้องทุกข์/ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อเป็น  
ฐานข้อมูลในการพัฒนาและออกแบบความช่วยเหลือให้กับประชาชนในด้านต่าง ๆ  

2.	กระบวนการลดความเหลื่อมล้ำในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย	เทศบาลนครพิษณุโลก			
มีการดำเนินการ ดังนี้ 

 2.1 ดำเนินการจัดเก็บและจัดทำข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ 

  -  ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีจำนวนทั้งสิ้น 17,121 คน คิดเป็นร้อยละ 27.26 
เข้าถึงสิทธิสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 10,470 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 100 
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 - คนพิการ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,350 คน เข้าถึงสิทธิสวัสดิการเบี้ยความพิการ  
คิดเป็นร้อยละ 100 

 -  สตรี มี จำนวนทั้ งสิ้ น 34 ,342 คน เป็นสมาชิกกลุ่ มสตรี เทศบาล  
นครพิษณุโลก จำนวนทั้ งสิ้น 700 คน คิดเป็นร้อยละ 2.04 ได้รับ  
การพัฒนาให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 100 

 - กลุ่มคนยากจนไร้ที่พึ่ง จำนวน 636 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 3.43 ได้รับ
การพัฒนาให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 100 

  เทศบาลนครพิษณุโลกและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ได้นำข้อมูลฯ มาใช้ในการ
วางแผนพัฒนา แก้ไขปัญหา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้
ในระยะยาวต่อไป 

 2.2 สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันมีผู้แทนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครพิษณุโลก 
กลุ่มสตรีเทศบาลนครพิษณุโลก สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครพิษณุโลก ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก โซน 1- โซน 4 ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาล
นครพิษณุโลก ซึ่งมีผู้แทนในระดับชุมชน ระดับโซน และระดับเทศบาลฯ เป็นสื่อกลางและ
กลไกสำคัญในการเป็นผู้ประสานงาน ส่งต่อข้อมูลฯ รวมถึงการเป็นผู้นำ การพัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ ในชุมชน แบ่งออกเป็นกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ดังนี้ 

1.	 กลุ่มผู้สูงอายุ	เทศบาลนครพิษณุโลก มีการจัดตั้ง “ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล  
นครพิษณุโลก” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางให้สมาชิกได้พบปะพูดคุย ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ส่งเสริมความรู้ความสามารถซึ่งรวมไปถึงการหารายได้เสริมและประกอบอาชีพ
เสริม 



รางวัลพระปกเกล้า’65

25�

2.	กลุ่มสตรี	เทศบาลนครพิษณุโลก มีการจัดตั้ง “กลุ่มสตรีเทศบาลนครพิษณุโลก” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีให้มีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนตัว  
ชีวิตในครอบครัว และการมีส่วนร่วมในชุมชน ท้องถิ่น และสังคม กระตุ้นให้สตรีมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้  
ตลอดจนมีความรู้ในการประกอบอาชีพ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น   
ในโลกปัจจุบัน ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น จำนวน 700 คน คิดเป็นร้อยละ 2.04 

3.	กลุ่มเด็กและเยาวชน เทศบาลนครพิษณุโลกดำเนินการจัดตั้ง “สภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลนครพิษณุโลก” และได้เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนได้แสดงออก 
อย่างสร้างสรรค์ ในงานประจำปีของเทศบาลนครพิษณุโลก  
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4.	กลุ่มคนพิการ เทศบาลนครพิษณุโลก มีคนพิการที่รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,350 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.15 และได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลนครพิษณุโลก” 
เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานด้านพิการให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างทั่วถึง 
โดยมกีารใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน ์สวสัดกิาร และความชว่ยเหลอืตา่ง ๆ 
บริการความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ การฝึกอาชีพ และ
จัดหางานให้แก่คนพิการ ฯลฯ 

5.	กลุ่ มคนยากจนและคนไร้ ที่ พึ่ ง	 เ ทศบาลนครพิ ษณุ โ ลก มี ก า ร จั ดตั้ ง   
“ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครพิษณุโลก” ในการรับลงทะเบียนคนยากจนไร้ที่พึ่ง 
เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากในการดำรงชีวิต มีคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน  
ของเทศบาลนครพิษณุโลก พิจารณาให้ความช่วยเหลือ เทศบาลนครพิษณุโลก ได้จัดทำ  
แผนชีวิตในแต่ละครัวเรือน (Map Life) โดยเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลของแต่ละครัวเรือน  
ออกมาเป็นรูปแบบแผนผัง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูลและรู้จักประชาชนในแต่ละครัวเรือน
ได้ละเอียดมากขึ้น เพื่อสามารถออกแบบการให้ความช่วยเหลือของแต่ละครัวเรือยได้ตรงจุด   
ตรงประเด็น สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เรื่องการแก้ไขปัญหา  
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 

สรุป	โครงการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นโครงการ
ที่เทศบาลนครพิษณุโลก ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์  
เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะจากสถานการณ์โรคโควิด-19 หรือ
สภาพปัญหาทางสังคมอื่น ๆ โดยผ่านกลไกของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล  
นครพิษณุโลก มีเครื่องมือที่ใช้วัดระดับความรุนแรงของปัญหา เพื่อนำมาสู่การออกแบบ  
ความช่วยเหลืออย่างตรงประเด็น ในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว พร้อมทั้งมี
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หน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ (หน่วยเคลื่อนที่ เร็ว) และทีมสหวิชาชีพ พร้อมลงพื้นที่ ให้  
ความช่วยเหลือประชาชน และร่วมกับภาคีเครือข่าย ออกแบบกระบวนการช่วยเหลือ  
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง (5 กลุ่ม) เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ใน  
ระยะยาวต่อไป 

โครงการโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครพิษณุโลก

ประชากรวัยแรงงานในพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง   
จนอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและประชากรวัยอื่น อีกทั้งผู้สูงอายุส่วนหนึ่งในพื้นที่
เป็นผู้ด้อยโอกาสที่ต้องต่อสู้และปรับตัวอย่างมากเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในสภาพเศรษฐกิจสังคม
ปัจจุบัน เพื่อการจัดการสังคมสูงวัยในพื้นที่ เทศบาลนครพิษณุโลก จึงพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ
ดูแลครอบคลุมในทุกมิติ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ยกระดับคุณภาพชีวิต  
ตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน เตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ   
ให้ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ มิติด้านสุขภาพ (กาย ใจ) มิติด้านสังคม มิติด้านสิ่งแวดล้อม และ
มิติด้านเศรษฐกิจ ภายใต้การมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการของภาคประชาสังคม 
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โครงการโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นโครงการรองรับ
ความท้าทายใหม่ของสังคมไทย ที่ดำเนินงานภายใต้แนวทางการสร้างสรรค์สังคมบูรณาการ   
ที่ไม่ทอดทิ้งกัน อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ออกแบบกลไก และระบบการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งด้าน
การจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ ไร้รอยต่อซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาส  
การเข้าถึงระบบบริการสาธารณะโดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านทรัพยากรและความต้องการ
ของท้องถิ่น 4 ส่วนดังนี้ 

1.	 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเครือข่ายทางสังคม ได้แก่ ประชาชน 
ภาคีเครือข่าย ทั้งรัฐและเอกชน ในการดำเนินงาน ติดตามความก้าวหน้าประเมินผลการ
ดำเนินงาน และพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง  

2.	การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะบุคลากรของเทศบาลนครพิษณุโลก   
เพื่อขับเคลื่อนงานรองรับสังคมสูงวัยโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นที่
ปรึกษาด้านวิชาการ แบ่งเป็น 5 ด้านหลัก ได้แก่ 1) การสร้างทีม Ageing 2) การออกแบบ
กิจกรรม 3) การจัดทำคู่มือโรงเรียนผู้สูงวัย 4) การเขียนและประเมินโครงการ 5) การจัดทำ 
ยุทธศาสตร์ 10 ปี สังคมสูงวัยเทศบาลนครพิษณุโลก และประกาศใช้ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 
2560 โดยมีโครงการ/กิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 48 โครงการ บรรจุสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2565) 

3.	การพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้อง	

 - จัดทำฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากรที่ต้องใช้ข้อมูลเพื่อปฏิบัติงาน   
จัดทำโปรแกรม “Aging Society Information System” 

 -  Web Application ยืมกายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ฯ 

4.	การพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย	(ศูนย์สุขภาพชุมชนพระองค์ขาว)	
ดำเนินงานร่วมกับวิทยาลัยสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลพุทธชินราช สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก อสม. ประธานชุมชน เยาวชน และภาคเอกชน ดำเนินงานด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงวัยแบบครบวงจร และถอดบทเรียน เพื่อขยายผลให้ครอบคลุม
พื้นที่  
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ความสำเร็จของงานดำเนินงานโครงการโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีดังนี้ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาระบบที่รองรับ “สังคม  
สูงวัยคนไทยอายุยืน” ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมประชาชนมีความพึงพอใจ  
เกิดประโยชน์สุข ตรงต่อความต้องการของประชาชนคุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากร 

2. เครือข่ายภาคประชาสังคม เข้มแข็ง พัฒนาการดำเนินงานร่วมกัน 

3. ผู้สูงอายุ : มีพฤฒิพลัง (Active Ageing) ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อที่จะ
ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพเหมาะสมกับวัย เอื้อให้ผู้สูงอายุทุกกลุ่มมีความสุข เข้าถึงบริการ 
ลดภาวะพึ่งพิง และสามารถดำรงชีวิตภายใต้สังคมบริบทของตนได้อย่างเท่าเทียม และ  
เป็นธรรมอย่างมีคุณภาพ  
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ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้ง			     
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี  
จังหวัดชลบุรี 20000 
โทรศัพท์ 02-589-0500  
โทรสาร 02-589-6765 
ประชากร		
69,848 คน  
(ชาย 34,469 คน หญิง 34,910 คน)   
พื้นที่			 	
19.50 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 10 หมู่บ้าน 47 ชุมชน) 
รายได้		   
403,486,913.21 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
118,325,200 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นายวิชิต ชิตวิเศษ    
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน 
นายชัยภัทร วิริยะประเสริฐ    
ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน 
ว่าที่ร้อยโทหาญณรงค์ เกิดคล้าย   
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน 
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 14 คน 
หญิง จำนวน 4 คน 

เทศบาลเมืองบ้านสวน
อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี


เทศบาลเมืองบ้ านสวน ตระหนัก  
ถึ งปัญหาความเหลื่ อมล้ ำ ซึ่ งก็คื อความ  
ไมเ่ทา่เทยีมกนัของประชาชนระหวา่งผูม้โีอกาส 
กับผู้ขาดโอกาส ซึ่งโอกาสในที่นี้คือ โอกาส  
ในการเข้าถึง การต่อรอง และการจัดการ
ทรัพยากรต่าง ๆ ในสังคม ซึ่งปัจจุบันมีทุก
พื้นที่ ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ ความเป็นอยู่ 
เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่อาจขจัดให้หมดสิ้นไปได้ 
แตส่ิง่ทีจ่ะพงึกระทำไดค้อื การลดความเหลือ่มลำ้ 
ให้น้อยลงตามสมควร เทศบาลเมืองบ้านสวน
ตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการช่วยลดปัญหา
ความแตกตา่ง ความเหลือ่มลำ้ การขาดโอกาส 
และความสามารถในการ เข้ าถึ งบริการ
สาธารณะของประชาชนในพื้ นที่ ทุ กมิติ   
ให้ความสำคัญในการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ
ทางสั งคม โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์  
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ในการพัฒนาท้องถิ่น “เทศบาลเมืองบ้านสวน เมืองแห่งความสุข” ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมี
เปา้ประสงคท์ี ่1 ยกระดบัคณุภาพการศกึษา สรา้งโอกาสในการเขา้ถงึการศกึษาและการเรยีนรู ้
ในทุกช่วงวัยให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป้าประสงค์ที่ 2 
ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 
เป้าประสงค์ที่ 4 ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม มีจิตสาธารณะ ยึดหลักธรรมและ  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี
และค่านิยมความนิยมเพื่อเป็นรากฐานให้ชุมชนและสังคมเข้มแข็ง ทั้งนี้เพื่อจัดการลดปัญหา
ความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนชาวบ้านสวนเป็นไปอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ
ของปัญหาโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ให้ทุกคนสามารถเดินไปด้วยกันอย่างมีความสุข เพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

นโยบายการบริหารงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  
ของทุกส่วนราชการที่ต้องให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นเรื่องที่ต้อง  
ดำเนินการลงมือแก้ไขปัญหาทันที โดยมีช่องทางในการรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนหลากหลายช่องทาง เช่น สายด่วน call center 1132 website facebook   
กลุ่มไลน์ต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อรับฟังปัญหาได้ทุกช่องทาง  มีการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน
เป็นประจำทุกเดือน แต่เมื่อมีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid 19 จึงได้ปรับเปลี่ยน
การประชุมคณะกรรมการชุมชนเป็นการประชุมออนไลน์  เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและ
การแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เทศบาลเมืองบ้านสวนได้รับทราบ  
ข้อเท็จจริง ความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ทันท่วงที โดยอยู่ใน
ขอบเขตของระเบียบกฎหมายของทางราชการที่ต้องยึดถือปฏิบัติ โดยมีคณะผู้บริหารเน้นย้ำ
ในการทำงานเป็นทีม ให้ข้าราชการฝ่ายประจำทุกส่วนราชการประสานความร่วมมือกันทำงาน
ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือ และให้ตระหนัก   
“การมีส่วนร่วมของชุมชน คือ หัวใจของการพัฒนา”  

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านการลดความ		
เหลือ่มลำ้ในสังคม	ของเทศบาลเมืองบ้านสวน	ได้แก่	



รางวัลพระปกเกล้า’65

266

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
(ชิโนฟาร์มบ้านสวน)

เทศบาลเมืองบ้านสวน  มีประชากรรวมทั้งหมดจำนวน 69,118 คน ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 
18 ปีขึ้นไปจำนวน 52,743 คน (ข้อมูลจากสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านสวน   
ณ เดือนพฤษภาคม 2564) ทั้งนี้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค 
ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง   
หลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิด โรคเบาหวานและโรคอ้วน จำนวน 12,000 คน ที่มี
ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหากเกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้รับสิทธิลงทะเบียน
ผ่านระบบหมอพร้อม ฉีดวัคซีนก่อนประชาชนทั่วไปที่ยังไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ  
หมอพร้อมได้ แต่ที่ผ่านมาความไม่แน่นอนของจำนวนวัคซีน ทำให้เกิดการเลื่อนวันนัดฉีด
วัคซีนหลายครั้ง และในกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีอาย ุ18-59 ป ีที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
ปอ้งกนัโรคโควดิ-19 คิดเป็นจำนวนประชากรโดยประมาณจำนวน 35,500 คน ประกอบกับ
จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่มีความเสี่ยงที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านสวนเป็นพื้นที่พบผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุดในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี 
เทศบาลเมืองบ้านสวน ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ระลอกใหม่ เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
เกิดประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และครอบคลุมประชากรในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน 
ประชาชนอย่างน้อยร้อยละ 70 คิดเป็นจำนวนประชากรโดยประมาณ จำนวน 25,000 คน 
ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 สามารถลดอัตราการเสียชีวิตหากป่วยด้วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้จัดทำ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองบ้านสวนได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยการ ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุม  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านสวนได้มี
การดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1. เทศบาลได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลประชากร กำหนดเป้าหมาย และขออนุมัติ  
งบประมาณ  

2. ติดต่อประสานงานหน่วยงาน ผู้ที่ เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันดำเนินงาน ได้แก่   
โรงพยาบาลชลบุรี สาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี มูลนิธิ ประธานชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 
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3. ลงทะเบียนการขอจัดสรร(จัดซื้อ)วัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยได้จัดทำ
บันทึกข้อตกลงระหว่างเทศบาลเมืองบ้านสวน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลชลบุรี  

4. จัดตั้งคณะทำงานการดำเนินงานโครงการฯ ประชุมวางแผน ชี้แจงวัตถุประสงค์และ
แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ 

5. ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนการฉีดวัคซีนผ่านสื่อต่าง ๆ ของเทศบาลเมือง  
บา้นสวน และรบัลงทะเบยีนโดยเจา้หนา้ทีล่งพืน้ทีใ่นชมุชนตา่ง ๆ เพือ่รบัลงทะเบยีนประชาชน 
ทีเ่ขา้ไมถ่งึสือ่หรอืการใชส้มารท์โฟน รวมทัง้ทีส่ำนกังานเทศบาลเมอืงบา้นสวน ตามแบบฟอรม์ 
ของเทศบาลเมืองบ้านสวน 

6. ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน/นัดหมาย การให้บริการฉีดวัคซีน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ 
ต่าง ๆ  

7. จัดเตรียมสถานที่การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

8. ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และเฝ้าระวังติดตามประเมินอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน ทั้งนี้คณะกรรมการ 
โดยทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านสวน โรงพยาบาลชลบุรี และผู้แทนภาคประชาชน ประชุม
วางแผนและประเมินการให้บริการฉีดวัคซีน และเพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหา  

9. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็ม 2 
ติดตามและนัดหมายการรับวัคซีนกรณีลงทะเบียนฉีดวัคซีนแต่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เมื่อครบกำหนด 1 เดือนหลังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโครงการที่ให้  
ความสำคัญกับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ซึ่งมีความต้องการการที่จะได้รับวัคซีน
ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
สาธารณะให้ได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างทั่วถึงมากที่สุด ส่งผลให้
ลดช่องว่างการรอคอยที่จะได้รับการฉีดวัคซีนหลัก โดยเฉพาะประชาชนที่ยังไม่สามารถ  
ลงทะเบยีนผา่นระบบหมอพรอ้ม รวมทัง้ความไมแ่นน่อนของจำนวนวคัซนี และการจดัซือ้วคัซนี 
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” เทศบาลเมืองบ้านสวน  
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เป็นเทศบาลแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยให้บริการ
กับกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

1. ประชากรที่มีทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยเฉพาะกลุ่ม  
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ
หมอพร้อมได้  

2. กลุ่มที่ 2 ประชาชนมีอายุ 18-59 ปี ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19                  

3. กลุ่มที่ 3 ประชาชนที่มีอายุ 18 ขึ้นไป ทุกกลุ่มที่อาศัยหรือประกอบการอยู่ในเขต
พื้นที่ โดยต้องมีเอกสารรับรองการพักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนจากสมาชิก  
สภาเทศบาลเมืองบ้านสวน ผู้นำชุมชนตามแบบฟอร์มของเทศบาลเมืองบ้านสวน และ  
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ  

ผลความสำเร็จของการดำเนินงาน ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนสามารถ  
เข้าถึงบริการสาธารณะได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างทั่วถึง  

1. ประชาชนทีม่ภีมูลิำเนาในเขตเทศบาลเมอืงบา้นสวน ทัง้ประชาชนทัว่ไปอาย ุ18-59 ป ี
ผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ คนพิการ/คนไข้ติดบ้านติดเตียง จำนวน 18,025 คน   
คิดเป็นร้อยละ 72.1 ได้รับวัคซีนตัวเลือกเข็ม 1 และเข็ม 2  

2. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ บุคลากรหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ 
กลุ่มพระภิกษุสงฆ์/นักบวช ผู้กลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงและไม่สามารถเข้าถึงระบบของวัคซีนหลัก จำนวน 6,975 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27 ได้รับวัคซีนตัวเลือกเข็ม 1 และเข็ม 2  
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โครงการโรงพยาบาลสนามสำหรับคนในชุมชน(CommunityIsolation)
เทศบาลเมืองบ้านสวน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอัตราการครอง
เตียงของจังหวัดชลบุรีเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ อีกทั้งมีแนวโน้มของจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น ทำให้เกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลในการรับดูแล  
ผู้ป่วย สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นคือผู้ป่วยเข้าไม่ถึงโอกาสในการรักษา จำนวนเตียง
ไม่เพียงพอ ถูกปฏิเสธการรักษา การกักตัวที่บ้านก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ไม่เหมาะสม กลุ่มผู้มีฐานะยากจน ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง แรงงานต่างด้าว ไม่มี  
กำลงัทรพัยท์ีจ่ะรกัษาในโรงพยาบาลเอกชน เทศบาลเมอืงบา้นสวนจงึแนวความคดิในการจดัตัง้  
โรงพยาบาลสนามสำหรับคนในชุมชน (Community Isolation) เพื่อให้ผู้ป่วยทุกกลุ่มเข้าถึง
การรักษา ลดระยะเวลารอคอย สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อดูแลเฝ้าระวัง  
ผู้ป่วยที่มีระดับสีเขียวที่ได้รับการส่งตัวมาจากโรงพยาบาลที่ผ่านภาวะเฉียบพลันหรือวิกฤต
และมีอาการดีขึ้นคงที่เตรียมความพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ   

กระบวนการดำเนินงาน เทศบาลเมืองบ้านสวนได้แต่งตั้งคณะทำงาน โครงการ  
โรงพยาบาลสนามสำหรับคนในชุมชน (Community Isolation) เทศบาลเมืองบ้านสวน   
ได้ประสานงานและร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
และการรักษาพยาบาล เพื่อจัดหาสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จัดหาอุปกรณ์และเวชภัณฑ์
ที่จำเป็น เช่น เครื่องอุปโภค บริโภค จัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน เตรียมรองรับผู้ป่วยที่ได้รับการส่งตัวมาจาก  
โรงพยาบาล โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเอกชน เช่น อำเภอเมืองชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี คลินิกหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมืองชลบุรี  รพ.สต.บ้านสวน/รพ.สต.ในเขตอำเภอเมืองชลบุรี องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองชลบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี การประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) โรงแรมทูเดย์ รีสอร์ท มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ บริษัท   
ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 

ในขั้นตอนกระบวนการรับส่งผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ ได้รับการประเมินจากแพทย์  
โรงพยาบาลชลบุรี จะมีการประสานงานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเข้ารับการรักษาตัว ดูแล  
ตั้งแต่รับกลับบ้าน ดูแลในศูนย์พักคอย หรือส่งต่อในรายที่มีอาการผิดปกติ จนกระทั่งส่ง  
กลับบ้าน 
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กระบวนการทำงานในการดูแลผู้ป่วย เทศบาลเมืองบ้านสวนโดยความร่วมมือของ  
ภาคีเครือข่าย การใช้ระบบการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยผ่านโปรแกรม google drive ช่องทาง  
ออนไลน์ แอปพลิเคชันไลน์ในการแนะนำปรึกษาจากแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในการประเมินอาการในแต่ละวันและผ่านกล้องวงจรปิด พร้อมจัดหาอาหาร เตรียม  
เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพด้วยการให้ความรู้เพื่อลด  
ความวิตกกังวล การส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย รวมทั้งการควบคุมการติดเชื้อ  
ในเรื่องการกำจัดขยะ การทำความสะอาดเพื่อลดแพร่กระจายเชื้อ  

เทศบาลเมืองบ้านสวนไม่ปฏิเสธการรับผู้ป่วยทุกกรณี เพื่อการเข้าถึงบริการของ
ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ทุกเชื้อชาติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยผู้ป่วย  
โควิด -19 เป็นประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านสวน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 187 คน ร้อยละ 
100 ได้รับการดูแลรักษาและแยกกักตัวตามมาตรการอย่างเท่าเทียมกัน ร้อยละ 97.86 กลับ
บ้านไปดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติ ร้อยละ 2.14 ส่งต่อทีมแพทย์ของโรงพยาบาลและ  
ส่งกลับบ้านเมื่อหายเป็นปกติ ซึ่งผู้ป่วยที่เข้ารับการดูแลนี้ เป็นผู้ป่วยในเขตพื้นที่จำนวน   
166 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.77 ผู้ป่วยนอกเขตพื้นที่จำนวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.95  
และผู้ป่วยต่างสัญชาติจำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.28 
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ความเป็นเลิศของการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามสำหรับคนในชุมชน (Community 
Isolation) เทศบาลเมืองบ้านสวน 

1. มีระบบรองรับการกักตัวที่บ้านที่มีประสิทธิภาพ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่มีความเสี่ยง  
ไม่ออกเดินทางจากสถานที่กักตัวภายในบ้าน เช่น มีระบบจัดหาอาหารเพื่อนำส่ง ถุงยังชีพ
สำหรับยังชีพระหว่างการกักตัว เนื่องจากผู้ที่ต้องกักตัวบางส่วนอาจมีข้อจำกัดในการดำรงชีวิต
ประจำวัน บางส่วนอาจมีข้อจำกัดทางรายได้ทำให้ต้องเดินทางออกจากบ้าน เป็นต้น 

2. การดำเนินการโรงพยาบาลสนามฯ มีมาตรฐานที่ถูกต้อง ประชาชนเข้ามาใช้บริการ 
เช่น มีระบบรักษาความปลอดภัย และรับข้อร้องเรียน ลดควบคุมความแออัดภายในพื้นที่   
มีความเป็นส่วนตัว เป็นต้น 

3. ลดการเขา้สูโ่รงพยาบาลโดยไมจ่ำเปน็ เพือ่ปอ้งกนัความแออดั อนันำไปสูก่ารเขา้ไมถ่งึ 
บริการทางการแพทย์ โดยการสร้างแนวทางปฏิบัติตัวที่ชัดเจน (จัดทำคู่มือการปฏิบัติตัว   
เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยง/หนัก/เบา) มีการเผยแพร่อย่างทั่วถึง 

4. สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในประชาชน ปัญหาทางสังคมต่าง ๆ ที่ขยายตัวขึ้น  
โดยหลักเป็นผลจากการที่ประชาชนไม่เชื่อมั่นในการดำเนินงาน เช่น ประชาชนไม่เชื่อมั่น  
การควบคุมการแพร่กระจาย ส่งผลให้ประชาชนตื่นตระหนกและเข้ารับการตรวจโรคหรือ  
เข้ารับบริการทางการแพทย์โดยไม่จำเป็น ซึ่งอาจจำกัดผู้ที่จำเป็นให้เข้าไม่ถึงได้  

5. มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการโดยปฏิบัติด้านการรักษากับผู้ป่วยอย่าง  
เท่าเทียมกัน มีมาตรการรองรับการกักตัวสำหรับสนับสนุนการดำรงชีวิต และสร้างมาตรฐาน
แก่โรงพยาบาลสนามฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า หากประชาชนในเขต/นอกเขตรับผิดชอบ   
จะได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม เข้าถึงบริการสาธารณะของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง และ
เป็นธรรม เท่าเทียมกัน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความสุข 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและผู้ประสบภาวะวิกฤติจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID–19)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลได้ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร จังหวัดชลบุรีถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงต้องออกมาตรการ
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ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ให้การระบาด  
ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน พบว่า มีการแพร่ระบาดที่มี  
ความรุนแรงเป็นลำดับแรกของอำเภอเมืองชลบุรี จึงมีมาตรการสั่งให้ปิดสถานที่ เช่น   
ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา สถานบันเทิง การระงับการให้บริการร้านอาหาร โรงเรียน ทำให้
เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชน ในมิติเชิงเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดการตกงาน การขาด
รายได้ และการมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้น มิติสังคม เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การศึกษา
ของเด็กหยุดชะงัก นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอาชญากรรมเพิ่มขึ้น ประชาชนต่างได้รับผลกระทบ
รอบด้าน แต่ผลกระทบที่เกิดกับกลุ่มประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย การรับจ้าง แรงงาน ตั้งแต่
รายได้ปานกลางจนถึงประชาชนที่ เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส จะได้รับ  
ผลกระทบที่มีความรุนแรงมากกว่า วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
นี้ จึงส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำของกลุ่มประชาชน ซึ่งเป็นปัญหาหลักของชุมชนเมืองอยู่แล้ว 
ถือได้ว่าเป็น “วิกฤตที่สาหัสของชาวบ้านสวน” ด้วยเหตุนี้ เทศบาลเมืองบ้านสวนจึงกำหนด
นโยบายเร่งด่วนในการช่วยเหลือเยียวยาและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์
การแพรร่ะบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 โดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ สามารถใชจ้า่ย 
งบประมาณในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย และด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังและกระทรวงการพัฒนาสังคม  
และความมั่นคงของมนุษย์ โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เป็นกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการเยียวยาประชาชน 
เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและครอบครัวของผู้ติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ในการดำรงชีพเบื้องต้น เยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิต เยียวยาประชาชนและครอบครัวที่มี
ฐานะยากจน รายไดน้อ้ย ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชพี หรอืมเีดก็ คนพกิาร ผูส้งูอาย ุ
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเรื้อรัง อยู่ในครอบครัว ส่งผลให้ประกอบอาชีพด้วยความยากลำบากจาก
ผลกระทบของการแพร่กระจายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับการจัดสวัสดิการ
บรรเทาความเดือดร้อนอย่างทันท่วงทีและเหมาะสม รวมทั้งประชาชนที่ไม่มีงานทำ ตกงาน 
รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ให้มีความรู้ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) 
และสามารถสร้างโอกาสเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้หลักและรายได้เสริมเพื่อนำไปใช้ใน
การประกอบอาชีพในภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

เทศบาลเมืองบ้านสวนได้ดำเนินการ ดังนี้  

1. ประชาชนที่ประสบความยากลำบากในการดำรงชีพ ได้รับความช่วยเหลือเป็นเงิน
ครัวเรือนละ 1,000 บาท จำนวน 10,244 ครัวเรือน  
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2. ประชาชนที่ติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และต้องรักษาตัวในระบบ 
Home Isolation และประสบภาวะยากลำบากในการจัดหาอาหาร ขาดปัจจัยในการดำรงชีพ 
ได้รับความช่วยเหลือเป็นถุงยังชีพ จำนวน 1,030 ครอบครัว  

3. ครอบครัวที่ไม่สามารถจัดหาอาหารได้ด้วยตนเอง จำนวน 3 ครอบครัว ได้รับ  
การดูแลเป็นอาหารปรุงสุกให้วันละ 3 มื้อ เป็นเวลา 14 วัน  

4. ครอบครัวที่มีผู้ เสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับ  
ค่าจัดการทำศพรายละ 29,700 บาท จำนวน 17 ราย  

5. ประชาชนมีความรู้ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ และสามารถเพิ่มช่องทางใน  
การสร้างรายได้หลักและรายได้เสริมเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ โดยมีผู้เข้ารับ  
การอบรม จำนวน 40 ราย และสามารถนำความรู้ไปขายสินค้าออนไลน์ จำนวน 10 ราย  

6. ประชากรแฝงในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รับความช่วยเหลือเป็นถุงยังชีพ 
ข้าวสาร ไข่ และเงินช่วยเหลือ จำนวน 900 ราย และช่วยเหลือเป็นข้าวสาร จำนวน   
250 ราย  

การสงเคราะห์และช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคม

จากสถานการณ์การจัดสวัสดิการให้กับประชาชนในปัจจุบัน หน่วยงานของภาครัฐ  
ไม่สามารถดูแลและจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ทันท่วงที เนื่องจากต้องปฏิบัติ
ไปตามงบประมาณที่ได้รับและต้องเป็นไปตามระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด ทำให้ไม่สามารถบรรเทาหรือช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างเหมาะสม
และรวดเร็วทันเหตุการณ์ และยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ยังประสบปัญหาอันเนื่องมาจาก
สภาพเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม ในปัจจุบัน อันเป็นสาเหตุที่เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา
อย่างไม่สิ้นสุด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
กลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสทางสังคม คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง คนพิการ   
ผู้ทุพพลภาพ ที่มีฐานะยากจน ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ มีความยากลำบากในการดำเนินชีวิต 
และยังมีบุคคลยากไร้บางกลุ่มซึ่งเป็นคนไทยที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ซึ่งส่งผลให้
บุคคลเหล่านี้ขาดสิทธิการเป็นพลเมือง ขาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดให้ อาทิ 
สิทธิการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิทธิในการรักษาพยาบาล สิทธิการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
เบี้ยยังชีพคนพิการ ไม่สามารถสมัครงานได้เพราะไม่มีบัตรแสดงตนเป็นคนไทย รวมถึง  
สิทธิในการเลือกตั้ง เป็นต้น เมื่ออยู่ในสภาวะเจ็บป่วย ก็ไม่สามารถจัดหากายอุปกรณ์เองได้ 
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เนื่องจากมีฐานะยากจน ส่งผลให้ไม่สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายของตนเองได้ดี  
เท่าที่ควร ต้องตกเป็นภาระของครอบครัว หรือบางคนต้องกลายเป็นคนพิการเพราะไม่ได้รับ
การฟื้นฟูที่ถูกต้อง  

เทศบาลเมืองบ้านสวนได้เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดในการส่งเสริม
ให้เกิดการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม สงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ที่ขาดโอกาส   
จัดสวัสดิการบรรเทาความเดือดร้อน รวมถึงการสงเคราะห์ในเรื่องที่อยู่อาศัย ส่งเสริมอาชีพ 
ส่งเสริมการศึกษา ให้ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ที่ยากจน ด้อยโอกาส ผู้ป่วย คนเร่ร่อน   
คนไร้ที่พึ่ง ผู้ที่ประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิต โดยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาล
เมืองบ้านสวน ให้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับ
ผู้ยากไร้ คนไทยไร้สิทธิ ให้เข้าถึงสิทธิพลเมืองและโอกาสที่จะเข้าถึงสวัสดิการ ในมิติต่าง ๆ 
เพื่อยกระดับให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางทุกคนได้มีสิทธิเท่าเทียม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี   
ใน 5 มิติ คือ การศึกษาดี สุขภาพดี ความเป็นอยู่ที่ดี รายได้ดี และเข้าถึงบริการของรัฐ   
ลดความเหลื่อมล้า และความไม่เท่าเทียมกันในสังคมส่งผลให้ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิต  
ที่ดีขึ้น เทศบาลเมืองบ้านสวนจึงได้จัดการสงเคราะห์และช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคมขึ้น 

ผลความสำเร็จของการดำเนินงานการสงเคราะห์และช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคม 
ส่งผลให้ 

1. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวนไม่มีสถานะทางทะเบียน
ราษฎร ได้รับสถานะและสิทธิของคนไทย จ้านวน 13 ราย แบ่งเป็น 1 เด็ก จำนวน 3 ราย   
มีสิทธิเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ วัยทำงาน จำนวน 6 ราย สามารถเข้าทำงานเป็นพนักงาน
ในบริษัทขายส่งผลิตภัณฑ์เสริมความงาม พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบ้านสวน และ
ประกอบอาชีพค้าขาย สามารถเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ได้ เช่น สิทธิในการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้าถึงสิทธิในการรักษาโรคกระดูก เนื่องจากเป็นผู้ทุพพลภาพ (กระดูก
หลังโก่ง) สิทธิเข้าถึงการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 และการรักษาพยาบาล   
(บัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร) 

2. ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบความยากลำบาก   
จะได้รับการพิจารณารับการสงเคราะห์จากกองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน โดยสงเคราะห์  
ช่วยเหลือเป็นข้าวสาร ไข่ อาหารแห้งเป็นประจำทุกเดือน จำนวน 86 ราย จากกลุ่ม  
ผู้ด้อยโอกาสจำนวน 450 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.12 ครอบครัวได้รับการช่วยเหลือเป็น  
เงินสงเคราะห์ครอบครัว กรณีฉุกเฉิน จ้านวน 10 ราย คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง ได้รับการรักษา
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พยาบาลส่งตัวกลับคืนสู่ครอบครัวและได้รับการคุ้มครองในสถานสงเคราะห์ จำนวน 7 ราย 
เด็กที่เข้ารับการศึกษาได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา จำนวน 2 ครอบครัว 

3. คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพที่ไม่สามารถจัดหากายอุปกรณ์เองได้ เนื่องจาก
มฐีานะยากจน จะไดร้บัการประเมนิสภาพรา่งกายจากพยาบาลวชิาชพี พจิารณาความเหมาะสม 
ในการให้ความช่วยเหลือ จำนวน 87 ราย จากผู้ยื่นขอรับกายอุปกรณ์ จ้านวน 98 ราย   
คิดเป็นร้อยละ 88 และเมื่อได้รับกายอุปกรณ์ สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย และ  
ใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น จำนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.49 

การช่วยเหลือและสงเคราะห์กลุ่มเปราะบางในสังคมนี้ เทศบาลเมืองบ้านสวน  
ได้ดำเนินการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนหรือครอบครัวกลุ่มเปราะบาง บนหลักการ   
“Help Them to Help Themselves” คือ การช่วยเหลือบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์   
เพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยขับเคลื่อนกระบวนการร่วมกับเครือข่าย
ชุมชน หน่วยงานราชการ และภาคีในการทำงานระดับพื้นที่ ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันว่า จะต้อง
ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ ทุกคนสามารถ
ยนือยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งเทา่เทยีม มศีกัดิศ์รขีองความเปน็มนษุย ์มสีทิธ ิเสรภีาพ ความเสมอภาค 
และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 



รางวัลพระปกเกล้า’65

2�6







ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้ง			     
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  
จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 
โทรศัพท์ 043-511-222  
โทรสาร 043-513-394 
ประชากร		
34,930 คน  
(ชาย 16,341 คน หญิง 18,589 คน)  
พื้นที่			 	
11.63 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 20 ชุมชน) 
รายได้		   
163,325,069.24 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
409,704,091.12 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ 
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  
นายวริน ศิริพานิช  
ประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
นายสถิตย์ ศรีสงคราม  
ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 14 คน 
หญิง จำนวน 4 คน 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด


เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่บนตำบลในเมือง 
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อตั้ งเมื่อปี   
พ.ศ. 2479 มีความสำคัญในฐานะเมือง  
ชมุทางดา้นการคมนาคมขนสง่และพาณชิยกรรม 
ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย ปัจจุบันมีพื้นที่ให้บริการ 11.63 ตาราง
กิ โล เมตร ประกอบด้ วย เขตที่ พั กอาศั ย   
เขตพาณิชยกรรม และสถานที่ราชการ  

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเคยได้รับรางวัล
พระปกเกล้าทองคำ 2 ครั้ง เมื่อป ีพ.ศ. 2557 
ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน 
และประชาสังคม และ พ.ศ. 2563 ด้าน
ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และได้รับรางวัลพระปกเกล้า   
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5 ครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2555 และ 2556 ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม และ พ.ศ. 2559 2561 และ 2562 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมี  
ส่วนร่วมของประชาชน  

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านการลดความ		
เหลือ่มลำ้ในสังคม	ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ได้แก่	

โครงการคลินิกรักภาษาแก้ปัญหาการอ่านสานฝันสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

บรรยากาศภายในคลินิกรักภาษา	โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด			
เมื่อวันที่	28	กันยายน	2565	

(ที่มา: https://www.facebook.com/101weluwan) 

โครงการคลินิกรักภาษาแก้ปัญหาการอ่าน สานฝันสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน เป็นโครงการ
ย่อยของโครงการเด็กพิการและเด็กพิเศษเรียนร่วมที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดดำเนินการกับ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 8 แห่ง เพื่อจัดบริการด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนที่บกพร่องด้าน
เรียนรู้และต้องการการพัฒนาความรู้แบบพิเศษ และสนับสนุนให้นักเรียนที่มีภาวะปกติ
ยอมรับและเคารพความแตกต่างของนักเรียนกลุ่มดังกล่าว 
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เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดริเริ่มโครงการนี้ขึ้นเพื่อค้นหานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2   
ในสังกัดโรงเรียนเทศบาลที่บกพร่องด้านการอ่าน ทั้งการอ่านช้า อ่านไม่เข้าใจ และอ่านแล้ว  
จำไม่ได้ เพื่อนำมาพัฒนาทักษะด้านการอ่านให้ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในช่วงวัยดังกล่าว 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการนี้ เริ่มตั้งแต่การสร้างเครื่องมือประเมินความสามารถ  
ในการอ่านสำหรับเด็ก แล้วนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ของโรงเรียนเทศบาลทั้ง   
8 แห่งเข้ารับการประเมิน โดยนักเรียนที่ ไม่ผ่านการประเมินจะถูกคัดกรองให้เป็น  
กลุ่มนักเรียนที่บกพร่องด้านการอ่าน แล้วนำเข้า “คลินิกรักภาษา” ประจำโรงเรียนเพื่อเข้าสู่
กระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านต่อไป  

เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โครงการจะประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน
ในคลินิกอีกครั้ง นักเรียนที่ยังไม่ผ่านการประเมินจะถูกส่งให้นักจิตวิทยาสำหรับเด็กวินิจฉัย
เชิงลึกว่ามีภาวะทางจิตเวชที่กระทบต่อการพัฒนาทักษะการอ่าน อย่างภาวะออทิซึมหรือภาวะ
สมาธิสั้นหรือไม่ หากวินิจฉัยพบ จิตแพทย์จะออกใบรับรองและแจ้งผู้ปกครองให้ทราบ เพื่อให้
ความยินยอมในการส่งเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาพิเศษต่อไป 

นอกจากนี้ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดยังต่อยอดโครงการนี้ด้วยการวิจัยสร้างนวัตกรรม  
แก้ปัญหาภาวะอ่านไม่ออก ร่วมกับสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อนำมาใช้ในคลินิกรักภาษาในอนาคตด้วย 

ความโดดเด่นของโครงการนี้คือ การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษา  
ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ โดยการค้นหาเยาวชนที่มีภาวะบกพร่องด้านการพัฒนาความรู้ โดยเน้น
ไปที่ทักษะด้านการอ่านเป็นหลัก แล้วนำมาจัดการปัญหา ฟื้นฟูทักษะการอ่าน รวมถึงค้นหา
ภาวะทางจิตเวช เพื่อให้เยาวชนกลุ่มดังกล่าวสามารถพัฒนาความรู้รวมถึงการใช้ชีวิตของ
ตนเองได้ตามปกติ 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาเป็นโครงการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษด้าน
กีฬาตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยมีโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้าเป็น  
สถานที่หลักในการดำเนินโครงการ 

สำหรับโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า เป็นโรงเรียนกีฬาในสังกัดสำนักการศึกษาของ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยหลักสูตร
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การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล 
วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ กรีฑา และเปตอง โดยมีทรัพยากรที่จำเป็น 
เพียบพร้อม และได้มาตรฐานคอยสนับสนุนผู้เรียน ทั้งสนามแข่งขัน/ฝึกซ้อม อุปกรณ์กีฬา   
ผู้ฝึกสอนแต่ละชนิดกีฬา และหอพักสำหรับนักกีฬา 

ความโดดเด่นด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของโครงการนี้ คือการเปิดโอกาสให้
เยาวชนกลุ่มเปราะบางทั้งในและนอกพื้นที่เทศบาลรวมถึงจังหวัดร้อยเอ็ด สมัครเข้ามาเป็น
นักกีฬาตามความถนัดและความสนใจของแต่ละคน โดยโครงการจะสนับสนุนสวัสดิการ
นักกีฬา การส่งทีมเข้าแข่งขันรายการต่าง ๆ และการส่งตัวไปทดสอบความสามารถเพื่อ  
เขา้รว่มทมีระดบัจงัหวดั สโมสรกฬีาอาชพี และทมีชาตไิทยตามรุน่อายขุองนกัเรยีนแตล่ะคนดว้ย 

อนึ่ง หากกีฬาชนิดใดมีผู้สนใจสมัครเป็นนักกีฬาเกินจำนวนที่โรงเรียนหรือผู้ฝึกสอน
กำหนด โรงเรียนจะส่งนักเรียนกลุ่มดังกล่าวไปศึกษา ฝึกซ้อม และสร้างผลงานในโรงเรียน
กีฬาพันธมิตรแทน 

การที่โครงการมีแผนปฏิบัติการผลักดันให้นักเรียนกีฬาต่อยอดไปสู่นักกีฬาอาชีพและ
ทีมชาตินั้น ถือเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่เยาวชน
กลุ่มเปราะบางทั้งในและนอกพื้นที่เทศบาลได้อีกทางหนึ่ง ด้วยการสร้างและพัฒนาทักษะและ
ความสามารถด้านการกีฬาให้เยาวชนกลุ่มดังกล่าวใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพต่อไป
ในอนาคต 
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โครงการคลินิกเลิกบุหรี่

โครงการคลินิกเลิกบุหรี่เป็นโครงการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงระบบ
สาธารณสุข โดยการจัดระบบบริการช่วยเลิกบุหรี่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านคลินิกศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ซึ่งจะให้บริการตั้งแต่
การประเมินอาการ การให้คำปรึกษา การจ่ายยา และการติดตามอาการ รวมถึงมีบริการ
เภสัชกรรมทางไกล ทำให้ประชาชนผู้เสพติดบุหรี่สามารถเข้ารับบริการได้ถ้วนหน้า ไม่ประสบ
ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย 

นอกจากนี้ โครงการยังดำเนินการลดการสูบบุหรี่เชิงรุก อาทิ การจัดหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ออกให้คำแนะนำเรื่องการเลิกบุหรี่แก่ประชาชนในชุมชน 1 ครั้ง/เดือน จัดการอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ครู เทศกิจ นิติกร และเยาวชนเกี่ยวกับ  
การให้บริการเลิกบุหรี่ของโครงการ จัดทำธรรมนูญตำบลปลอดบุหรี่และบังคับใช้อย่าง
เคร่งครัด ดำเนินมาตรการวัด โรงเรียน ร้านค้า และสถานีขนส่งปลอดบุหรี่ จัดทำบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) กับชุมชนในการควบคุมและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เป็นต้น 

โครงการใกล้บ้านใกล้ใจให้บริการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

การเปิดการอบรมโครงการใกล้บ้านใกล้ใจฯ	เมื่อวันที่	4	สิงหาคม	2565	

(ที่มา: https://www.facebook.com/prmuni101) 
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โครงการใกล้บ้านใกล้ใจให้บริการดูแลต่อเนื่องที่บ้านเป็นอีกหนึ่งโครงการลดความ
เหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนำเสนอ 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้ ได้แก่ ผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภาวะแทรกซ้อนและถูกจำหน่าย
ออกจากโรงพยาบาลมารักษาตัวที่บ้านพักในพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้น  
ในแต่ละปี และผู้ดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว ปัญหาของผู้ป่วยกลุ่มนี้คือไม่สามารถเข้าถึงบริการ
ด้านสาธารณสุขได้สะดวกเนื่องด้วยภาวะสูงอายุหรือติดเตียง ส่วนผู้ดูแลเองก็ขาดทักษะและ
ความมั่นใจการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่งผลให้ทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลมีสุขภาพ
กายและจิต รวมถึงคุณภาพชีวิตลดลง 

จากปัญหาดังกล่าว ทำให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดริเริ่มโครงการนี้ โดยร่วมมือกับ อสม. 
ชุมชน และญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วย รวมถึงใช้ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อสำรวจ
ข้อมูลและจำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ แล้วจัดหน่วยบริการสาธารณสุขไปให้บริการ  
ผู้ป่วย ทั้งติดตามอาการและจ่ายยารักษาโรคถึงที่บ้าน โดยชุมชนจะคอยอัปเดตข้อมูลผู้ป่วยที่
จำเป็นต้องรับบริการให้หน่วยบริการทราบเสมอ 

สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะซับซ้อน อย่างผู้ป่วยระยะสุดท้าย โครงการจะนำส่งให้  
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลหรือโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเป็นผู้ให้บริการต่อ 

ส่วนผู้ดูแลผู้ป่วยนั้น โครงการได้จัดให้มีการอบรมและจัดตั้งให้เป็นทีมแกนนำสุขภาพ
ในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย รวมถึงทำหน้าที่ติดตามสุขภาพผู้ป่วย  
ได้ด้วยตนเอง  

นอกจากนี้ โครงการยังร่วมมือกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการทำวิจัยการบูรณาการ
ระบบบริการดูและแบบประคับประคองในระบบปฐมภูมิของจังหวัดขอนแก่นและร้อยเอ็ด   
รวมถึงสร้างเครือข่ายด้านการสนับสนุนด้านข้อมูลและอุปกรณ์ด้านการดูแลผู้ป่วย  
กลุ่มเป้าหมายที่ชุมชนไม่สามารถเข้าถึงหรือจัดหาด้วยตนเองได้อีกด้วย 
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ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้ง			     
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน 51000 
โทรศัพท์  053-511-013  
โทรสาร  053-511-092 
ประชากร		
11350 คน  
(ชาย 5,173 คน หญิง 6,177 คน)  
พื้นที่			 	
6 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 17 ชุมชน) 
รายได้		   
90,142,035.27 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
66,595,161.72 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นายประภัสร์ ภู่เจริญ   
นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 
นางทานตะวัน อินทร์จันทร์  
รองปลัดเทศบาล  
รักษาการปลัดเทศบาลเมืองลำพูน 
นายสำราญ นวชัย   
ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน 
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 15 คน 
หญิง จำนวน 3 คน 

เทศบาลเมืองลำพูน
อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน


เทศบาลเมืองลำพูน มีการบริหารงาน
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ลำพูน	เป็นเมืองเก่าที่มี
เสนห่	์มคีณุภาพชวีติทีด่	ีบนวถิคีวามพอเพยีง” 
เมืองลำพูน หรือ นครหริปุญชัย เป็นเมืองเก่า
ที่มีอายุถึง 1,400 ปี มีประวัติศาสตร์อัน
ยาวนาน มีลักษณะของผังเมืองเก่าเป็นเมือง  
ที่มีคูน้ำ คันดิน เป็นปราการกั้นอริราชศัตรู  
ชั้นแรก ก่อนจะมาถึงกำแพงเมืองล้อมรอบ
เป็นรูปหอยสังข์ ซึ่ ง เป็นลักษณะผังเมือง  
แบบโบราณวางตัวในแนวทิศเหนือ ทิศใต้   
บรรพบุรุษของเราได้สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น
หลายแห่งตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ใจกลางเมือง
ลำพูน เช่น วัดพระธาตุหริปุญไชย วัดจามเทวี 
วัดต้นแก้ว วัดมหาวัน วัดพระคงฤาษี กู่ช้าง 
ฯลฯ 
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ด้วยความเป็นสังคมเมือง ปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมของคนเมือง
ลำพูน จึงเป็นปัญหาที่ถูกสั่งสมมายาวนาน ดังนั้นเทศบาลเมืองลำพูนจึงได้มีแนวนโยบาย  
ในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเด็ก
และเยาวชน ผู้สูงอายุ คนด้อยโอกาส ผู้ป่วยยากไร้ เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านั้นสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณะต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม   
ตลอดจนการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มคนด้อยโอกาสทางสังคม และกลุ่มเปราะบาง ให้มี  
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิต สามารถลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมได้ 
ทั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้โครงการและกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคนในชุมชน 
เทศบาล และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  

ทั้งนี้ การปรับตัวในยุค Now Normal เทศบาลเมืองลำพูนมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล 
แพลตฟอร์มที่ประชาชนมีความคุ้นเคย ใช้งานง่ายและไม่มีความซับซ้อน มาใช้ในการให้
บริการประชาชน เช่น การยื่นเอกสารผ่าน Google form การเยี่ยมบ้านผ่านแอปพลิเคชัน
Line เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และอำนวยความสะดวก ลดการเดินทาง  
เข้ามาติดต่อราชการ ทำให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เข้าถึงการจัด
สวัสดิการสังคม เข้าถึงบริการสาธารณะด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน สามารถลด  
ความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างยั่งยืน 

สำหรับการดำเนินงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำ		
ในสังคม ของเทศบาลเมืองลำพูน ได้แก่ 

โครงการเรียนรู้สู้วิกฤตCovid-19ด้วยระบบLamphunMunicipal
Schoole-learningSystemเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน

เนื่องจากการสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของ
เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการเรียน  
การสอนแบบวิถีใหม่ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการสอนทางไกล การสอนออนไลน์ หรือแอปพลิเคชัน  
ทีช่ว่ยเหลอืคร ูเทศบาลเมอืงลำพนูจงึเลง็เหน็ความสำคญัดา้นการศกึษาของเยาวชน จงึมแีนวคดิ 
ในการจัดการศึกษารูปแบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยจัดการเรียนการสอนบน 
Moodle Platform ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาผ่านเว็บไซต์มาใช้  
ด้วยเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้ เป็นสื่อหลักและสื่อเสริม เพื่อส่ง เสริมให้นักเรียน  
มีประสิทธิภาพทางการการเรียนสูงขึ้น ใช้งานง่ายทั้ง สำหรับครูและนักเรียน มีมาตรฐาน   
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E-Learning มีเครื่องมือที่ใช้สร้างแหล่งความรู้และกิจกรรมแบบออนไลน์ครบถ้วน และมี  
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง    

ดังนั้นเทศบาลเมืองลำพูน จึงได้พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ “เรียนรู้   
สู่วิกฤต Covid-19 ด้วยระบบ Pratoolee E-Learning System” เพื่อช่วยให้นักเรียนทุกคน  
ในพื้นที่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษารูปแบบออนไลน์อย่างทั่วถึง ผ่านระบบ Moodle 
Platform ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำหรับใช้ในการจัดการรายวิชาผ่านเว็บ โดยกำหนดให้มีระบบ  
การจัดการเว็บไซต์ซึ่งรองรับทั้งผู้ดูแลระบบ คณะครู และนักเรียน มีเครื่องมือช่วยในการจัด
แหล่งความรู้ กิจกรรม และสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอน ผ่านเว็บไซต์ เพื่อสร้าง
โอกาสการเข้าถึงแหล่งความรู้เพื่อการศึกษาที่เท่าเทียมและเกิดความเสมอภาค ลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษาลงได้ ส่งผลให้สามารถยกระดับความรู้ความสามารถของนักเรียน  
ทุกคนได้อย่างเท่าเทียม โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. จัดทำโครงการ นวัตกรรม “เรียนรู้ สู้วิกฤต Covid-19 ด้วยระบบ Lamphun 
Municipal School e-Learning System” เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมของโรงเรียน  
ในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน  

2. จัดอบรมบุคลากร จัดอบรมคณะครู สร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการและ  
ขั้นตอน รวมถึงในการใช้ เครื่องมือต่าง ๆ บนระบบ Lamphun Municipal School   
e-Learning System นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาถ่ายทอดให้แก่คณะครูคณะครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบสอนตามลำดับขั้นตอน และสามารถออกแบบบทเรียนออนไลน์
บนระบบ Lamphun Municipal School e-Learning System การออกแบบระบบการเรียน
การสอนและพัฒนาบทเรียนมี 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหาบทเรียน   
2) ขัน้การออกแบบบทเรยีน 3) ขัน้ตอนการพฒันา 4) ขัน้การประเมนิผล 5) ขัน้สะทอ้นคดิ 

3. การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ทำการตรวจสอบรูปแบบความถูกต้องของบทเรียน
ออนไลน์ระบบ Lamphun Municipal School e-Learning System นำโดยอาจารย์
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ดร.อภิชาติ  อนุกุลเวช วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และทีมงาน ได้แก่ 
ดร.อิทธิ ตันติวิทิตพงศ์ อาจารย์ภรัญญู ใจบำรุง อาจารย์ประภาส พุ่มพวง และอาจารย์สมพร 
บุญริน ผู้เชี่ยวชาญ ด้านความรู้ Moodle Platform และผู้มีประสบการณ์ในทำบทเรียน  
ออนไลน์ Moodle Platform นำระบบ Lamphun Municipal School e-Learning System   
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และทำการสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ด้านเวลา สถานที่ และอุปกรณ์ในการเข้า  
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ชั้นเรียนออนไลน์ (Online Classroom) และให้นักเรียนได้ทดสอบการเรียนการสอนแบบ  
ออนไลน์ก่อนเข้าไปเรียนจริง โรงเรียนได้เตรียม User/Password ไว้  มีขั้นตอนการใช้งาน
ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 คลิกเลือกที่โปรแกรมบราวเซอร์ (Browser)  

 ขั้นตอนที่ 2 พิมพ์ URL https://pratoolee-learning.com/address ที่ช่อง address   

 ขั้นตอนที่ 3 ระบุชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านของตนเอง  และคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”  

 ขั้นตอนที่ 4 เมื่อ login เข้าสู่ระบบท่านจะพบกับหน้าจอ ให้คลิกเลือกเมนูหน้าแรก
ของเว็บไซต์  

 ขั้นตอนที่ 5 ชมวิดีทัศน์ แนะนำแนวทางในการจัดการเรียนการศึกษาออนไลน์ของ
ทางโรงเรียน 

 ขั้นตอนที่ 6 เข้าเรียนวิชาตามตารางเรียนของแต่ละระดับชั้น ก่อนเริ่มเรียนให้
นักเรียนเลือกตารางเรียนออนไลน์ระดับชั้นของตนเอง และศึกษาคู่มือการใช้งานให้เข้าใจก่อน
เริ่มเรียน 

 ขั้นตอนที่ 7  เข้าเมนูวิชาเรียนของฉัน และให้นักเรียนคลิกเลือกเมนูวิชาเรียนที่
ต้องการเรียน 

 ขั้นตอนที่ 8  เมื่อนักเรียนต้องการออกจากโปรแกรมให้นักเรียนคลิกเลือกเมนูออก
จากระบบ 
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4. การติดตามและประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

 4.1) การติดตามตรวจสอบและประเมินผลความก้าวหน้าการออกแบบบทเรียนของ   
คณะครูเป็นระยะโดยกำหนดให้ระยะแรกครูต้องสร้างบทเรียนออนไลน์ในระบบให้เสร็จก่อน
เปิดเรียนอย่างน้อยร้อยละ 70 ระยะที่สองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ให้คณะครูทำบทเรียนครบ
สมบูรณ์ร้อยละ 100  และสามารถใช้ได้จริงและได้มาตรฐาน 

 4.2) การติดตามตรวจสอบการเข้าถึงเนื้อหาสาระของนักเรียน โดยแสดงผลและ  
การวิเคราะห์สถิติความถี่ในการเข้าใช้งานในระบบ เสนอเป็นรายงาน เช่น กิจกรรมและ  
เวลาที่นักเรียนใช้ในการทำกิจกรรม นั้น ๆ เป็นต้น รวมถึงสำรวจปัญหาและอุปสรรคใน  
การใช้งานและประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ 

โครงการ“รวมพลังปันน้ำใจไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง:
การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่เท่าเทียมกัน”

ปัจจุบันพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ   
กลุ่มเปราะบาง และเด็กด้อยโอกาส นอกจากนั้นยังมีผู้เจ็บป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพร่างกาย 
การมีสภาพร่างกายที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือไม่ได้เลย ส่งผลให้การใช้ชีวิตประจำวัน  
เป็นไปอย่างยากลำบาก รวมทั้งบุคคลกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะและสวัสดิการ
สังคมได้สะดวก เทศบาลเมืองลำพูนจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพื่อให้
ประชาชนสามารถใช้ชีวิตด้วยความเสมอภาคและความเท่าเทียม ตลอดจนเพื่อลดปัญหา  
ความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่เกิดกับบุคคลกลุ่มนี้ ซึ่งต้องการการดูแล เอาใจใส่ช่วยเหลือจาก
สังคม เทศบาลเมืองลำพูนจึงได้ดำเนินการเพื่อลดปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำที่เกิดในสังคม
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน จากการดำเนินงาน ผ่านกิจกรรม ดังนี้ 
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กิจกรรม “รวมพลัง ปันน้ำใจไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 

เทศบาลเมืองลำพูนได้สำรวจข้อมูลค้นหาผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ประสบปัญหา
ความยากลำบาก ผู้สูงอายุ เด็กด้อยโอกาส ผู้พิการ และกลุ่มเปราบาง ด้วยการทำงาน  
ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครูสอน
เด็กด้อยโอกาส และประธานกรรมการชุมชน ในการลงพื้นที่ค้นหาประชาชนกลุ่มดังกล่าว 
เพื่อทราบถึงจำนวนและความต้องการการช่วยเหลือ หลังจากนั้นเทศบาลทำการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงความต้องการและความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์ดูแล  
ผู้ป่วย ในกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือ เมื่อประชาชนทราบถึงความจำเป็นและ  
ความต้องการเหล่านี้แล้ว จึงมีประชาชนเริ่มทยอยนำเตียงผู้ป่วย และที่นอนลม (ที่ใช้แล้ว) 
และอุปกรณ์ต่าง ๆ มาบริจาคให้เทศบาล เพื่อส่งต่อไปให้ผู้ที่มีความจำเป็นนำไปใช้ต่อ   
ซึง่เทศบาลกไ็ดท้ำตามความประสงคด์ว้ยการนำไปใหผู้ท้ีต่อ้งการใชใ้นรปูของการยมื หลงัจากนัน้ 
เริ่มมีผู้บริจากอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้น ทั้งของใหม่และของที่ใช้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น  
เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ รถเข็นผู้ป่วย ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
รถเข็นแบบพับได้ รถเข็นแบบพับไม่ได้ เตียงผู้ป่วย ที่นอนลม อุปกรณ์สำหรับทำกายภาพ   
ไม้เท้าขาเดียว ที่หัดเดิน 4 ขา ซึ่งปัจจุบันมีผู้บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 11 ชนิด 
75 รายการ มูลค่า 624,460 บาท โดยจัดเก็บไว้ ณ “ห้องฮอมน้ำใจ๋” ในอาคารศูนย์
นันทนาการเทศบาลเมืองลำพูน โดยช่วงแรกยังไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการยืมไว้ คือ
ใครจะใช้ก็สามารถมาหยิบยืมได้เลย หลังจากที่ได้รับอุปกรณ์ทางการแพทย์มากขึ้น เทศบาล
จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำทะเบียนควบคุมการยืม-คืนอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้อย่างเป็นระบบ   
ตลอดจนมีอาสาสมัครมาช่วยบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับพร้อม  
ใช้งานตลอดเวลา และมีการให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมาเป็นผู้ช่วยดูแลอุปกรณ์  

จากการถอดบทเรียนภายหลังการดำเนินงาน ตลอดจนจากการสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการดำเนินงานโครงการที่จัดทำในแต่ละปี พบว่าการดำเนินโครงการสามารถช่วยให้
ประชาชนเข้าถึงกายอุปกรณ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้อย่างเท่าเทียม เสมอภาค   
โดยประชาชนทุกคนต้องการให้เทศบาลดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป คิดเป็นร้อยละ 
100 เนื่องจากประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินการ โดยเฉพาะในด้านภาระค่าใช้จ่าย
ในการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งมีราคาแพง เป็นการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ  
ด้านคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพื้นที่  
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กิจกรรม “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส สู่สังคมที่เท่าเทียมกัน” 

ปัจจุบันพบว่าปัญหาเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองลำพูนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยกระจายอยู่ตามพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ  อันเนื่องมาจากสภาพบริบทของของสังคมที่เปลี่ยนไป 
เกิดปัญหาครอบครัวมีการหย่าร้างเพิ่มมากขึ้น เด็กบางส่วนเรียนไม่สำเร็จตามหลักสูตร  
ต้องออกกลางคัน ทำให้ปัญหาเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษายังมีอยู่และเพิ่มขึ้นทุกปี   
โดยเฉพาะเด็กในกลุ่มที่มีความยากจนครอบครัวมีรายได้ไม่พอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือน   
ส่งผลให้เด็กเสี่ยงต่อการหลุดออกจากระบบการศึกษา และยังขาดโอกาสในการเข้าถึง
สวัสดิการของรัฐมากกว่าเด็กกลุ่มอื่น ๆ ในสังคม เด็กด้อยโอกาสเป็นกลุ่มที่ต้องเผชิญกับ
ปัญหาและความขาดแคลนในหลายด้าน ประกอบกับต้นทุนชีวิตที่ เด็กด้อยกว่าเด็ก  
ในครอบครัวปกติ จึงส่งผลให้เด็กด้อยโอกาสอาจเกิดความรู้สึกว่าตนด้อยกว่าผู้อื่น จนส่งผล
ให้ขาดความรู้สึกภาคภูมิใจและยอมรับนับถือในตัวเอง จึงทำให้เด็กกลายเป็นมนุษย์ที่บอบซ้ำ 
เสียหาย ทำให้เด็กเหล่านี้มีอนาคตที่เสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนและมีคุณภาพชีวิต  
ที่ไม่ดี 

เทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ภายใต้โครงการ
ศึกษารวบรวมข้อมูลและวางแผนการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ตั้งแต่ปี 2563 เพื่อนำข้อมูล
เด็กด้อยโอกาสจากการลงพื้นที่ มาวางแผนการช่วยเหลือเป็นรายบุคคล ในการค้นหาทางออก
ของการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในแต่ละกลุ่มที่มีความร่วมมือให้เกิดการดำเนินงาน  
ที่หลากหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุนให้เกิดการดูแล และส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสอย่าง
เท่าเทียมกัน ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสขึ้นมา 
และลงพื้นที่สำรวจข้อมูลร่วมกับ อสม. หลังจากนั้นจะนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการเพื่อการช่วยเหลือตามความต้องการของผู้ปกครองเด็ก และให้คำแนะนำ  
เกี่ยวกับทุนการศึกษาต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กด้อย
โอกาสตามความเหมาะสมและศักยภาพของแต่ละรายบุคคล ให้คำปรึกษา แนะนำ  
กับเด็กด้อยโอกาสและผู้ปกครองในการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม แล้วประสานหน่วยงาน  
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อขอความช่วยเหลือ รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่  
เด็กด้อยโอกาสในการขอรับความช่วยเหลือตามความเหมาะสม มีการติดตามผลภายหลัง
ให้การช่วยเหลือแล้ว ผลปรากฏว่าเด็กด้อยโอกาสทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบ  
การศึกษา ประจำปี 2564 จำนวน 44 ราย มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือผ่าน
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส สู่สังคมที่เท่าเทียมกัน จำนวน 38 ราย   
ได้รับการช่วยเหลือทั้งหมดคิดเป็น ร้อยละ 86.36 สามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการของ  
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ภาครัฐและการช่วยเหลือปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม เพื่อยกระดับให้ดีขึ้น 
และอีกร้อยละ 13.64 เป็นการช่วยเหลือจากเทศบาลเมืองลำพูน ประชาชนในเขตพื้นที่  
ร่วมแบ่งปัน และผลจากการดำเนินงานที่เห็นเป็นรูปธรรมวัดได้จากการที่เด็บนอกระบบ  
การศึกษา (กลุ่มเด็กพิการ) มีเครื่องอุปโภคบริโภค และของใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจน  
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กก็จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์การประกอบอาชีพเพื่อให้
สามารถดูแลบุตรหลานควบคู่กับการหารายได้ ทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และ
สำหรับเด็กในระบการศึกษาในกลุ่มเด็กยากจนจะได้รับเงินช่วยเหลือนำไปผ่อนชำระค่าเทอม 
และซื้อเสื้อผ้า และอุปกรณ์การเรียน และกลุ่มเด็กที่ถูกปล่อยปละละเลยที่ผ่านการพิจารณา
เข้าร่วมโครงการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ได้รับการช่วยเหลือเดือนละ 2,000 บาท (จนกว่าจะ
มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ) ผู้ปกครองบางรายจะแบ่ง  
เงินช่วยเหลือเก็บสะสมไว้ใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปและ  
บางครอบครัวนำไปแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว 
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ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้ง			     
ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่   
จังหวัดเชียงใหม่ 50100   
โทรศัพท์ 053-447-071  
โทรสาร 053-447-325 
ประชากร		
17,363 คน  
(ชาย 7,957 คน หญิง 9,325 คน)  
พื้นที่			 	
2.7 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 13 หมู่บ้าน) 
รายได้		   
73,199,228.43 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
56,685,901.43 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว   
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด 
นายพิเชฐ ไชยคำวง   
ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าแดด 
นางอรพินธ์ ธนะหมี   
ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด 
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 7 คน 
หญิง จำนวน 5 คน 

เทศบาลตำบลปาแดด
อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลป่าแดด เป็นสั งคม  
กึ่ ง เมื อ งกึ่ ง ชนบท ที่ มี ก ารขยายตั วทาง
เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น จึงมีประชากรเพิ่มขึ้น 
รวมถึงประชากรแฝงที่ย้ายมาอยู่อาศัยเป็น
จำนวนมาก ทั้งชุมชนบ้านจัดสรรซึ่งอยู่ ใน  
เขตเศรษฐกิจหรือแรงงานต่างชาติ ที่อาศัยอยู่
รว่มกบัชมุชนทีอ่ยูม่าแตเ่ดมิ มคีวามหลากหลาย 
อาชีพ มีฐานะร่ำรวยจนถึงยากจน ส่งผลให้
เกิดความไม่เท่าเทียมต่อโครงสร้างในมิติ  
ต่าง ๆ และเกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้น เช่น  

การไม่เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้น  
พื้นฐานต่าง ๆ ของรัฐ การเข้าใช้บริการทาง
สังคม การขอรับความช่วยเหลือกรณีประสบ
ความยากลำบากในชีวิตของประชากรแฝงหรือ
กลุม่เปราะบางทางสงัคม การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
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การบริการด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำกระจายวงกว้างขึ้นใน  
หลากหลายมิติ  

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนความเป็นเลิศในด้านการลดความเหลื่อมล้ำ		
ในสังคม ของเทศบาลตำบลป่าแดด	ได้แก่	

โครงการสำรวจและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ในเขตเทศบาลตำบลป่าแดด

โครงการสำรวจและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลตำบล
ป่าแดด จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่างๆ ในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด  
ที่มีความเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็น  
ส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังปัญหาสังคม และเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เมื่อมีความเป็นชุมชน
เมืองย่อมมีประชากรแฝงที่อพยพเข้ามาทำงานและประกอบอาชีพ หรือมีความเป็นครอบครัว
เดี่ยว มีความเป็นปัจเจกบุคคล การขอรับความช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะวิกฤตฉุกเฉิน  
ในชีวิต จึงจำเป็นต้องมีกลไกเครือข่ายในพื้นที่ชุมชนทั้ง 13 หมู่บ้าน ในการรับแจ้งเพื่อให้  
การช่วยเหลือประชาชนตามสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น และประสานส่งต่อ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรภาครัฐที่สามารถช่วยเหลือตามระเบียบกฎหมาย อีกทั้ง
เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึง   
ผ่านเครือข่ายในชุมชน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิทักษ์สิทธิและ
ช่วยเหลือกลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

เทศบาลตำบลป่าแดดได้นำแนวคิดการทำงานที่เน้นชุมชนเป็นฐานและมีส่วนร่วม  
ในการแก้ปัญหา (Community-based) เน้นการสร้างเครือข่ายคณะทำงานตามโครงการฯ   
ในแต่ละหมู่บ้าน เฝ้าระวังกลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่และสร้างกลไกเพื่อให้  
การชว่ยเหลอืเยยีวยาประชาชนทีป่ระสบปญัหาทางสงัคมตา่ง ๆ เทศบาลตำบลปา่แดดจงึไดจ้ดั 
สวัสดิการให้ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้มากที่สุด 
วิธีการทำงาน คือ การออกสำรวจ  รับเรื่องผ่านแอปพลิเคชัน one stop service ป่าแดด 
oss การประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรม
เทศบาลตำบลป่าแดด คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าแดด คณะทำงาน
ตามโครงการสำรวจและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลตำบล
ป่าแดด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีกระบวนการดำเนินงานโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและ
การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ตามขั้นตอน วิธีการ ดังนี้ 
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1. การศึกษาข้อเท็จจริง (Fact Finding) เยี่ยมบ้าน, ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ บันทึก
แบบสอบข้อเท็จจริง สัมภาษณ์เก็บข้อมูล ดำเนินการโดยนักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่กอง
สวัสดิการสังคมร่วมกับทีมสหวิชาชีพ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม ครู หมอ พมจ. เชียงใหม่) 

2. ประเมินและวินิจฉัย (Assessment & Diganosis)  ประเมินสภาพปัญหาด้าน 
กาย จิตใจ สังคมของผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดย ทีมสหวิชาชีพ นักสังคม 

3. วางแผนแนวทางให้ความช่วยเหลือ (Planning for intervention) กองสวัสดิการ
สังคมร่วมกับทีมสหวิชาชีพวางแผนการช่วยเหลือตามสภาพปัญหาของผู้ประสบปัญหา  
ทางสังคม โดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน บุคลากรและงบประมาณ และ  
ความต้องการของผู้ประสบปัญหา 

4. ดำเนินการช่วยเหลือ (Intervention) คณะกรรมการฯ ดำเนินการช่วยเหลือ  
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมโดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 
 4.1  ระยะเร่งด่วน (เช่น เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน ส่งโรงพยาบาล ฯลฯ) 
 4.2  ระยะยาว (การส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการศึกษา การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

ฯลฯ) 

5. ติดตามและประเมินผล (Follow up & Evolution) ติดตามและประเมินผลว่า  
การช่วยเหลือที่ได้ดำเนินการไปมีผลต่อผู้รับบริการหรือไม่อย่างไร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
หรือไม่ 

 ๏ ความสำเร็จจากผลการดำเนินงาน ทำให้ได้ข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม  
ในมิติต่าง ๆ และให้การช่วยเหลือตามสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น 
สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

 ๏ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่มีภาวะพึ่งพิง กองสวัสดิการสังคมได้จัดกิจกรรม
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม Care Giver 
จำนวน 14 ราย 

 ๏ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ดำเนินการสำรวจ/ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงทางสังคม 
ส่งต่อหน่วยงานอื่น จำนวน 21 ราย  

 ๏ ประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 1 กรณีตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
ปัญหาการแจ้งเกิด จำนวน 1 ราย 

 ๏ ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบถุงยังชีพให้คนพิการ
ทางการมองเห็น จำนวน 1 ราย 
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 ๏ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ขอรับ
ความช่วยเหลือ ด้านที่ดินทำการเกษตร จำนวน 1 ราย 

 ๏ ประสานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเชียงใหม่ ขอลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้า 
จำนวน 5 ราย 

 ๏ ร่วมกับทัณฑสถานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามคุณภาพชีวิตผู้พ้นโทษ จำนวน   
1 ราย 

 ๏ ร่วมกับโรงพยาบาลสวนปรุง เตรียมชุมชนผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน ในผู้ป่วย  
ที่ประสบปัญหาด้านยาเสพติด จำนวน 4 ราย ยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับ  
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 72 ราย 

จากโครงการสำรวจและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตเทศบาล
ตำบลป่าแดด นี้ เป็นเสมือนร่มคันใหญ่ ที่เป็นกระชอนกรองให้ทราบว่า ในพื้นที่ตำบลป่าแดด 
มีผู้ประสบปัญหาทางสังคมเรื่องใดบ้าง มีความเหลื่อมล้ำในสังคมที่ควรเร่งดำเนินการแก้ไข
อย่างไร จึงนำฐานข้อมูลที่ได้ไปใช้เชื่อมโยงกับโครงการที่ 2 และ 3 คือ โครงการช่วยเหลือ
เด็กปฐมวัยยากจนภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
และโครงการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการในศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบล
ป่าแดดแบบบูรณาการ 
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โครงการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยยากจนภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

จากปัญหาการเปลี่ ยนแปลงของโลก อาทิ การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ   
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การสู้รบสงครามในต่างประเทศ ฯลฯ   
ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ ค่าครองชีพที่ชะลอตัว รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวของคนส่วนใหญ่
สำหรับใช้ในการดำรงชีวิตลดลง สวนทางกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ทำให้เกิดปัญหา
ด้านครอบครัวต่าง ๆ อาทิ ปัญหาครอบครัวมีฐานะยากจน ครอบครัวหย่าร้าง ต้องช่วยพ่อแม่
ประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัว ประกอบกับมีพี่น้องหลายคนอาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย 
จึงทำให้ไม่สามารถเข้าเรียนในระบบ ทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงให้นักเรียนมีโอกาสหลุดจากระบบ
การศึกษาในปัจจุบันสูงขึ้น โดยเฉพาะภายใต้บริบทของเทศบาลตำบลป่าแดด ที่มีฐานข้อมูล
ของเด็กนักเรียนยากจนที่มีความเสี่ยงในการหลุดจากการศึกษา ตลอดจนได้รับการประสาน
จากภาคีเครือข่าย ในการร่วมกันช่วยเหลือด้านการศึกษาในเด็กปฐมวัยแต่ละพื้นที่ของจังหวัด
เชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าแดด จึงได้จัดทำโครงการช่วยเหลือเด็กปฐมวัย
ยากจนภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ในเขต
เทศบาลตำบลป่าแดดขึ้น โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ  
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่เด็กทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค เทศบาลตำบลป่าแดด 
สามารถสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเด็กยากจนได้ โดยทำงานร่วมกับ
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงใหม ่และภาคเีชยีงใหมเ่พือ่การปฏริปูการศกึษาในการขบัเคลือ่น 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ร่วมพัฒนา Application กับ 
กสศ. ชื่อ ระบบดูแลเด็กปฐมวัย ใช้บันทึกข้อมูลสำหรับเด็กในระบบการศึกษาปฐมวัย และ 
Application ชื่อ ThaiOOSC สำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา/กศน. เพื่อบันทึกข้อมูลพื้นฐาน
ต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามอุปสงค์ (Demand-
side Financing) ตรงตามความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อแบ่งเบาภาระ  
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำที่ต้นทาง ปกป้องเด็กไทย ไม่ให้  
หลุดจากระบบการศึกษา 

ความสำเร็จจากผลการดำเนินการ กองการศึกษาเทศบาลตำบลป่าแดด ได้นำข้อมูล
จากการสำรวจ คัดกรอง มาดำเนินการช่วยเหลือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ดังนี้ 

1. ลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ทำให้เด็กปฐมวัยที่มีฐานะยากจน ตามการ  
คัดกรองของ กสศ. ที่มีโอกาสเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษา จำนวน 8 คน จาก   
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96 คน ให้ได้รับเงินทุนและอุปกรณ์ในการศึกษา และมีโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมกับ  
เด็กปฐมวัยอื่น ๆ 

2. ได้ฐานข้อมูลสารสนเทศนักเรียนในสถานศึกษา สำหรับช่วยเหลือ ประสาน ส่งต่อ
และใช้วางแผนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย ต่อไป 

โครงการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการในศูนย์สุขภาพชุมชน
เทศบาลตำบลป่าแดดแบบบูรณาการ

โครงการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการในศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบล
ป่าแดด แบบบูรณาการ เป็นโครงการต่อยอด ซึ่งเทศบาลตำบลป่าแดดได้ดำเนินการมาตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2556 โดยการให้บริการของ “ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพในชุมชนตำบลป่าแดด” มีผู้เข้ารับ
บริการทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสและประชาชน
ทั่วไป ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ โดยเฉพาะออกกำลังกาย โดยเปิดให้บริการ 
ดังนี้  
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1. เปิดบริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น.  

2. ทุกวันพุธและวันเสาร์ มีนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ มาให้
บริการ   

3. วันพฤหัสบดี มี โรงเรียนจงรักษ์นวดแผนไทย มาให้บริการนวด ประคบ แก่ผู้มา
รับบริการที่ศูนย์ฟื้นฟูฯ และได้มีการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ  
ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลป่าแดด แต่กลับพบปัญหาว่า ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง 
ขาดคนดูแลที่มีความรู้ความชำนาญ ขาดกายอุปกรณ์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย
เพราะไม่มีเงินได้ ตลอดจนไม่มีรถและไม่มีเงินจ้างรถรับส่ง ที่จะมาใช้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ร่างกาย ในศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพในชุมชนตำบลป่าแดด ซึ่งส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำในด้าน  
การเข้าถึงบริการสาธารณสุข จำนวน 40 คน สอดคล้องกับการสำรวจผู้ประสบปัญหา  
ทางสังคม ตามโครงการที่ 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าแดด จึงได้
ต่อยอดโครงการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการในศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบล
ป่าแดด แบบบูรณาการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของ  
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่มีรายได้น้อย ในพื้นที่ตำบลป่าแดด ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง
บริการด้านสาธารณสุขของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ปราศจากผู้ดูแล จำนวน 40 คน 

กระบวนการดำเนินการโดยบูรณาการการดำเนินการร่วมกับกลุ่มองค์กรเครือข่าย   
ดังต่อไปนี้ 



รางวัลพระปกเกล้า’65

2��

เทศบาลตำบลป่าแดดสามารถลดความเหลื่อมล้ำในการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ
ด้านสาธารณสุข โดยมีกายอุปกรณ์พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ไว้ให้ผู้ป่วยในชุมชนยืม เช่น 
เตียง วีลแชร์ เครื่องผลิตออกซิเจน ที่นอนลมเพื่อลดอัตราการเกิดแผลกดทับ วอล์กเกอร์   
ไม้เท้าช่วยพยุงตัว เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการทำงานกับชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน 
ขับเคลื่อนโดยเครือข่าย สามารถสร้างกลไกในการทำงานร่วมกันอย่างมีระบบ จนทำให้  
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพในชุมชนตำบลป่าแดด มีเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ –   
วันเสาร์ และมีนักกายภาพบำบัด หมอนวดแผนไทยมาให้บริการ อีกทั้งทางเทศบาลตำบล
ป่าแดด มีรถรับ-ส่ง พร้อมคนขับ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมารับบริการของ
ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ต้องการรับการบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพและ
ออกกำลังกายในศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพชุมชนตำบลป่าแดด แต่ไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเอง 
โดยไม่จำกัดว่าผู้รับบริการต้องเป็นคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลป่าแดดเท่านั้น 
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ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้ง			     
ตำบลก้อ อำเภอลี้  
จังหวัดลำพูน 51110 
โทรศัพท์ 053-975-040   
โทรสาร - 
ประชากร		
2,407 คน 
(ชาย 1,216 คน หญิง 1,291 คน)    
พื้นที่			 	
531.921 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 4 ชุมชน) 
รายได้		   
14,799,730.89 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
10,708,018 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นายอุดม เชียงยศ  
นายกเทศมนตรีตำบลก้อ 
นางสาวเพ็ญนภา ปาสายออ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลก้อ 
ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ คุณาพรสุจริต  
ปลัดเทศบาลตำบลก้อ 
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 6 คน 
หญิง จำนวน 6 คน 

เทศบาลตำบลก้อ
อำเภอลี้จังหวัดลำพูน


เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล ก้ อ	 อ ยู่ บ น พื้ น ที่  
แอ่ งกระทะล้อมรอบด้วยภู เขาและป่าไม้   
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงแห่งเดียว
ที่เข้าไปตั้งอยู่ใจกลางอุทยานแห่งชาติแม่ปิง   
มีทางเข้าออกทางเดียว ชุมชนขนาดเล็ก  
ร้อยละ 90 ทำอาชีพเกษตรกรรมอาศัยน้ำฝน
เป็นหลักในการประกอบอาชีพ ความเจริญ
แ ล ะค ว ามก้ า ว หน้ า ท า ง ด้ า น คมน าคม 
เทคโนโลยี สังคมบริโภคนิยม ค่านิยมใหม่
ตามกระแสโลกาภิวัฒน์มีอิทธิพลน้อยมากต่อ
ชุมชน มีวัฒนธรรมที่เน้นการพึ่งพาอาศัยกัน
และยังคงรักษาภูมิปัญญาและอัตลักษณ์  
รากเหง้าวัฒนธรรมดั้ ง เดิมไว้ เป็นอย่างดี 
ชุ ม ชนดำ เนิ นชี วิ ต สอดคล้ อ งกั บสภาพ
ธรรมชาติแวดล้อมและฐานทรัพยากรที่อุดม
สมบูรณ์ มีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ   
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วิสัยทัศน์สำคัญของเทศบาลตำบลก้อ คือ “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต	ทุกภาคีร่วมคิด			
นำเกษตรก้าวไกล	สร้างชุมชนเข้มแข็ง	บนฐานความพอเพียง” ซึ่งการยังคงสภาพสังคม
และอัตลักษณ์วิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติไว้ได้นั้นเป็นสิ่งสำคัญและมีคุณค่าในโลก
ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม สังคมและชุมชนของเทศบาลตำบลก้อสะท้อนเรื่องความเหลื่อมล้ำ  
อันแตกต่างกับพื้นที่อื่นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำทางด้านความมั่งคั่งและรายได้ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ ซึ่งคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยส่วนใหญ่ยังขาด
โอกาสด้านการศึกษา การสาธารณสุข สวัสดิการสังคม และการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อยกระดับ
การพัฒนาเมือง 

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ	ด้านการลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม	ของเทศบาลตำบลก้อ	ได้แก่	

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชาวตำบลก้ออยู่ดีมีสุข

จากสภาพพื้นที่และอาชีพหลักของชุมชนตำบลก้อที่ยังขาดความมั่นคงด้านแหล่งน้ำ
สำหรับพืชผลทางเกษตรกรรมเนื่องจากพื้นที่ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ การขุดเจาะหา  
แหล่งน้ำจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากภาครัฐ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชุมชนอาศัยน้ำฝน  
เป็นหลักในการทำการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดซึ่งใช้เวลาเพียง 4-5 เดือนต่อปี   
ดังนั้น เวลาที่เหลือเกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นคนว่างงาน บางคนออกนอกหมู่บ้านเพื่อไป
ทำงานรับจ้างในเมืองเพื่อหารายได้ให้เพิ่มมากขึ้นในการดำรงชีวิต เกิดความยากจนในพื้นที่ 
หากประสบกับสภาวะฝนทิ้งช่วงไม่สามารถทำการเกษตรได้ในช่วงฤดูแล้งทำให้เกษตรกรยิ่ง
ขาดรายได้ มีภาวะหนี้สิน หรือบางคนก็จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานไปหางานทำที่มั่นคงกว่า  
ในเมือง ดังนั้น การไม่มีแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร บางครั้งชุมชนต้องหาอาหารและรายได้
จากการหาของป่า ประกอบกับความเชื่อของชาวบ้านว่า การเผาป่าแล้วจะเกิดเห็ดเพิ่มมากขึ้น 
จึงเป็นสาเหตุหลักของไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลก้อ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ  
ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดใน
พื้นที ่รวมถึงทำให้ชาวบ้านได้มีกิน มีใช ้สร้างรายได ้และอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน จึงมีแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหาโดยเริ่มต้นจากการสร้างแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรขึ้น 

เทศบาลตำบลก้อจึงริเริ่มโครงการร่วมกับผู้นำชุมชน ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิ
อานันทมหิดล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 (ลำปาง) ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
และคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านก้อเพื่อขับเคลื่อน
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนตำบลก้อ อันได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้ำและอนุรักษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชทดแทน การป้องกันและแก้ไขปัญหา  
หมอกควันไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 รวมทั้ง การแก้ไขปัญหาถือครองเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน 
โดยวิธีแก้ไขปัญหาเริ่มต้นจากขออนุญาตการใช้พื้นที่ตามมาตรา 64 ตามพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อการดำรงชีพของชุมชน กรมทรัพยากรน้ำบาดาลช่วย  
ดำเนินการขุดบ่อบาดาลน้ำตื้น ชุดเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ ชุดหอถังพักน้ำ ชุดกระจายน้ำ  
รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ชุมชนสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมีความต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐาน
เพื่อหางาน มีแหล่งน้ำที่เพียงพอตลอดทั้งปี ต่อยอดการพัฒนารูปแบบของการเพาะปลูกพืช
จากพืชเชิงเดี่ยวให้เป็นแบบผสมผสาน เกื้อกูลประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ มีดังต่อไปนี้ 

1. เทศบาลร่วมกับชุมชนสำรวจและรวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่ ได้แก่ แหล่งน้ำ
เพื่ออุปโภคบริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จัดทำข้อมูลแหล่งน้ำที่ขาดแคลน 

2. ประชุมหารือร่วมกันกับผู้นำชุมชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเพื่อจัดทำออกแบบ  
รายละเอียดปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรบนฐานข้อมูลความต้องการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ในพื้นที่
ภายใต้มาตรา 64 

3. จัดทำผังชุมชน นำเรื่องเข้าสู่แผนชุมชนและประเภทที่ทำการเกษตร รวมทั้ง  
การกำหนดตำแหน่งชนิดและประเภทงานพัฒนาแหล่งน้ำลงในแผนที ่

4. ดำเนินการร่วมกันกับภาคีเครือข่ายกำหนดจุดพิกัดในการขุดเจาะบ่อบาดาล  
แบบใช้น้ำ Single purpose และ บ่อ 2in1 Dual purpose โดยศึกษาระยะห่างของพิกัดของ
แต่ละบ่ออย่างเหมาะสมซึ่งดำเนินการโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

5. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับเกษตรกรถึงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเกษตกร
และปริมาณน้ำที่ได้จากการขุดเจาะ มีการพูดคุยถึงความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ของชุมชน   
สร้างความเข้าใจเรื่องการเข้าถึงการใช้แหล่งน้ำตามลำดับ 

6. นำข้อมูลและรายละเอียดบูรณาการร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำรูปแบบ  
กลุ่มผู้ใช้น้ำและความต้องการปลูกพืชแต่ละชนิดที่มีมูลค่าทดแทนพืชเชิงเดี่ยวภายใต้  
ความเท่าเทียม 
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ความโดดเด่นที่สำคัญนอกเหนือจาก
การจัดหาแหล่งน้ำแล้ว คือ การตอบโจทย์
เพื่อลดความขัดแย้งในพื้นที่เป็นหัวใจสำคัญ
ในการดำเนินโครงการ การที่ เกษตรกร  
ร่วมกันคิดวิธีการบริหารจัดการน้ำให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันปัญหาการแย่งชิง
น้ ำ ในพื้นที่ และต้องการมีน้ ำ ใช้ ระหว่าง  
การทำการเกษตรนั้นใช้วิธีการปรึกษาหารือ
พูดคุยร่วมกันและได้ข้อตกลงกันในการจัดตั้ง 
กลุ่มผู้ใช้น้ำจำนวน 33 กลุ่ม จากจำนวน 
152 ราย กระจายในพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 
2,966 ไร ่สร้างกฎสำหรับการใช้น้ำของ
ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม ว า ง แ ผ นก า ร ป ล่ อ ย น้ ำ   
เก็บรักษาน้ำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่าง
กลุ่ม เกษตรกรมีความรู้ เรื่องการบริหาร
จัดการน้ำมากกว่าเดิม โดยจัดทำระบบ
ข้อมูลระบบสารสนเทศ เช่น ทำแผนที่ทาง
ภูมิสารสนเทศ รวมทั้งข้อมูลการจัดการ
แหล่งน้ำ พึ่ งตนเองได้ พร้อมเรียนรู้ ใน  
การแก้ไขปัญหาในการจัดการน้ำได้ด้วยตนเอง การวางแผนการปลูกพืชเพื่อร่วมกัน แบ่งปัน
ประโยชน์ของน้ำไม่ให้กลายเป็นประเด็นขัดแย้งที่รุนแรงในสังคมชุมชนสามารถลด  
ความเหลื่อมล้ำของเกษตรกรแต่ละชุมชนได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ เกษตรกรมีรายได้  
เพิ่มขึ้น 10,000 บาท/ปี จาการปลูกพืชผสมผสานเช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ข้าวโพด
ข้าวเหนียว ปอเทือง ถั่วฝักยาว ฟักทอง เป็นต้น 

การดำเนินโครงการที่เป็นเลิศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนเห็นได้จากแนวคิดเรื่อง
การใช้น้ำอย่างยั่งยืนนั่นคือ 

1. วิธีการหาน้ำได้ คือ ชุมชนสามารถจัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ ปริมาณน้ำ จัดเก็บ  
ข้อมูลน้ำ ระบุปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ 
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2. จัดการเก็บน้ำเป็น เป็นวิธีการเก็บน้ำสำรองหากมีช่วงน้ำท่วมไว้ใต้ดินโดยทำบ่อเติม
น้ำแบบธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อไว้ใช้ในภาคการเกษตรเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง
ไม่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม 

3. รู้จักใช้น้ำอย่างยั่งยืน เป็นการวางแผนการใช้น้ำเพื่อการเกษตรที่สอดคล้องกับ
ปรัชญาและปริมาณข้อมูลน้ำที่มีได้อย่างสมดุลเป็นธรรม 

4. บริหารจัดการแบบมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างพอเพียงสำหรับทำการเกษตร
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี  มีผลผลิตทางเกษตรนอกฤดูกาล เกิดเป็นรายได้สม่ำเสมอ ลดการ
ย้ายถิ่นฐาน ลดความขัดแย้งและสร้างความเป็นธรรมเพื่อนำความสุขให้เกิดขึ้นในครัวเรือน 

โครงการบ้านก้อกรีนฟาร์ม“KorGreenFarm”
การเกษตรสู่วิถีชีวิตใหม่(NewNormal)ภายใต้วิกฤติโควิด-19

จากทำเลที่ตั้งที่อยู่ห่างไกลจากเมืองลำพูนและการขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับ  
ทำการเกษตรส่งผลกระทบต่อการอาชีพและรายได้ในการดำรงชีวิตของชุมชน เกิดเป็นปัญหา
หนี้สินและปัญหาความยากจนตามมา สร้างความเหลื่อมล้ำในชุมชน ประกอบกับผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดเข้ามาในพื้นที่โดยมิได้เตรียมความพร้อมกับ
สถานการณ์วิกฤติดังกล่าว เทศบาลตำบลก้อและชุมชนจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหา จึงร่วมกัน
ประชุมปรึกษาว่าชุมชนจะดำเนินชีวิตภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวให้อยู่รอดได้อย่างไร   
จึงร่วมกันสร้างคลังอาหารชุมชน โดยนำปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาล



รางวัลพระปกเกล้า’65

�0�

ที่ 9 ที่วางไว้เรื่อง “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก” ซึ่งเป็นแนวทางการทำการเกษตร
บนฐานการพึ่งพาตนเอง รวมทั้งจะช่วยลดความเสี่ยงช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
และช่วยให้ชุมชนอยู่รอด โดยได้รับการสนับสนุนความรู้เชิงวิชาการจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ลำปาง) และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด
ลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เกษตรอำเภอลี้ โครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม   
สถานีเกษตรพื้นที่สูงเพื่อปรับเปลี่ยนเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นการเกษตรเชิงผสมผสาน ส่งเสริม
การผลิตพืชปลอดภัย รวมทั้งถนอมอาหารและเพิ่มมูลค่า เกิดทักษะสร้างรายได้จากอาชีพ
เกษตรกรรม ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งผู้บริโภคผ่านระบบการตลาดออนไลน์ ซึ่งเป็นทาง
เลือกให้กับเกษตรกรในพื้นที่ การจัดการปลูกพืชและเลี้ยงปลาเพื่อให้มีอาหารบริโภคใน  
ครัวเรือนและโรงเรียนอย่างพอเพียง ร่วมกันพัฒนาทักษะอาชีพด้านการผลิตพืชเกษตร
ปลอดภัยและการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลก้อ รวมทั้งมีแนวคิด
ในการรวบรวมพืชมรดกในชุมชน โดยการรวบรวมพืชในพื้นถิ่นที่อาจเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 
เกษตรกรสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์วิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้และสามารถพึ่งพา  
ตัวเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งยังมีรายได้เข้ามาในครัวเรือนแม้ว่าจะดำรงชีวิตภายใต้ภาวะวิกฤติ
จากผลผลิตที่ปลูกและเลี้ยงเอง ทั้งผักสดปลอดสารพิษ ปลา ไข่ไก่ เป็นต้น  

ขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญจากการร่วมกันดำเนินงาน ดังนี้ 

1. สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตพืชที่ทำการวิจัย ข้อมูลด้านพื้นที่ปลูก 
จำนวนพื้นที่ ชนิดพืชเศรษฐกิจ จำนวนผลผลิต กระบวนการผลิตพืชในแต่ละฤดูกาล   
การบรหิารจดัการผลผลติทางการเกษตร ฯลฯ ซึง่มกีารนำขอ้มลูดงักลา่วไปวเิคราะหแ์ละพฒันา 
วิธีการ กระบวนการผลิตพืชเศรษฐกิจของตำบลให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี 

2. จัดอบรมการรวบรวม คัดเลือกและพัฒนาพันธุ์พืชมรดกของชุมชนเพื่อการใช้
ประโยชน์ให้แก่เกษตรกรและทักษะการทำงานและประกอบอาชีพด้านการผลิตพันธุ์พืชและ
เมล็ดพันธุ์พืช 

3. จัดอบรมเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และการบริหารจัดการโรค แมลงศัตรู
พืชให้แก่เกษตรกรเพื่อรวบรวมเอกสารในการยื่นขอใบอนุญาตในการผลิตพืชปลอดภัยให้แก่
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
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4. จัดอบรมและสาธิตเรื่องการเลี้ยงปลาดุก ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงสัตว์น้ำ
และปลาให้กับเกษตรกร เน้นรูปแบบการแลกเปลี่ยนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

5. การนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพันธุ์พืช การเกษตรปลอดภัย   
การเลี้ยงปลาดุก และการแปรรูปเพิ่มมูลค่าไปยกระดับคุณภาพมาตรฐาน GAP ขยายผล
สร้างรายได้และช่วยบริการและใช้ประโยชน์ในชุมชนตำบลก้อ 

ความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากโครงการ คือ  

1. เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญ การผลิตพืชปลอดภัย การอนุรักษ์พันธุ์พืชมรดก   
การเลี้ยงปลาดุก และการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรเพิ่มมูลค่า เกิดนวัตกรชุมชนทั้งหมด   
9 คน 

2. สร้างแปลงเกษตรกรรมจำนวน 191 ไร่ มีมาตรฐานในการทำการผลิต เกษตรกร  
ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : 
GAP) จำนวน 28 คน มีพืชผักปลอดภัย (Q) (หมายถึงสินค้าที่มีเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร) จำนวน 73 ชนิด 
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3. เกษตรกรจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “บ้านก้อกรีนฟาร์ม” ทำการผลิตผักสด
ปลอดภัย จำนวน 11 ชนิด ข้าวเกรียบฟักทอง และกล้วยน้ำว้าดิบผง ตรา “บ้านก้อกรีน
ฟาร์ม” เพื่อจำหน่าย สมาชิกกลุ่มมีการพัฒนาตนเอง ทักษะอาชีพและเสริมศักยภาพสู่  
การเป็นเกษตรกรต้นแบบ เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และผู้แปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรจนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นวิทยากรชุมชน/นักวิจัยชุมชนตำบลก้อที่มีศักยภาพ 
และสามารถขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชนอื่นๆ จำนวน 7 คน 

4. ชุมชนมีคลังอาหารชุมชนทั้งแปลงรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์พืชมรดก (Heirloom 
seed) จำนวน 5 แปลง บ่อเลี้ยงปลาและเกษตกรก้อกรีนจำนวน 10 ราย ชุมชนมีต้นทุน
แหล่งอาหารที่สามารถเสริมสร้างความอยู่ดีกินดี ทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหารของชุมชน 

5. ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ คือ ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จำนวนไม่น้อยกว่า   
3,000 บาท/คน/เดือน ผลผลิตเพิ่มร้อยละ 50 เฉลี่ย 2 เท่าจากเดิม ต้นทุนผลิตลดลง  
ร้อยละ 15 มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรเพิ่มมูลค่าที่มีความปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า   
15 ครัวเรือน จึงสามารถตอบโจทย์ด้านการลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างชัดเจนที่สุด 

6. ผลลัพธ์เชิงสังคม ชุมชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดการใช้สารเคมีทาง  
การเกษตรลงร้อยละ 50 มีการย้ายถิ่นฐานออกไปทำงานในเมืองลดลง 

สิ่งที่สำคัญของการจัดทำโครงการดังกล่าว คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อช่วยลด
ความเหลื่อมล้ำทางรายได้อย่างชัดเจน มีระบบการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารในชุมชน
เพราะชุมชนมีคลังอาหารสำรองแบบยั่งยืนอันมาจากการปลูกพืชที่ไร้สาร ปลอดภัย  
ในการบริโภค  สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าชุมชน กลุ่มเกษตกรมีความเข้มแข็ง  
ในการจัดการปัญหาด้วยตนเองในพื้นที่  ดังนั้น ปัญหาหนี้สินและปัญหาความยากจนจึงลดลง
และไม่ซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำในชุมชนให้ขยายวงกว้างออกไป 

โครงการตำบลก้อปลอดภัยห่างไกลCOVID-19
สู่สังคมแห่งความเท่าเทียม

จุดเริ่มต้นมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ชุมชนเทศบาลตำบลก้อ  
อยู่ห่างไกลจากอำเภอลี้และโรงพยาบาลลี้ประมาณ 39 กิโลเมตร แต่ในเขตตำบลมีเพียง  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้อ ซึ่งให้บริการด้านสุขภาพเพียงเบื้องต้นเท่านั้น ดังนั้น 
เมื่อหลายจังหวัดมีแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่เป็นภัยพิบัติฉุกเฉินและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น  
อย่างต่อเนื่อง กลุ่มเปราะบางของเทศบาลตำบลก้อโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ   
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ผู้ด้อยโอกาสจึงเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการคุ้มครองเร่งด่วนที่สุดเป็นลำดับแรก แต่กลุ่มดังกล่าว
ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข รวมทั้งขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคดังกล่าว 
จึงได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่มากที่สุดและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อย่างแน่นอน 
ด้วยเหตุนี้ เทศบาลตำบลก้อจึงทำงานเชิงรุกให้เท่าทันต่อการแพร่ระบาดในพื้นที่เพื่อให้ความรู้
และให้ความช่วยเหลือ สร้างมาตรการที่ปลอดภัยจากโรคเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด
ของโรคในวงกว้างกระทบต่อชุมชนส่วนใหญ่ เนื่องจากมีการเดินทางหรือการเคลื่อนย้ายของ  
คนต่างพื้นที่เข้ามาอยู่ในเขตตำบลก้อ 

เทศบาลตำบลก้อจึงร่วมประชุมปรึกษาหารือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้อ 
โรงพยาบาลลี้ อำเภอลี้ กาชาดอำเภอลี้ ถึงแนวทางการดำเนินการป้องกันเฝ้าระวังกับ
วิกฤติการณ์นี้ ภายใต้แนวคิดที่ว่าการเฝ้าระวังป้องกันสำคัญกว่าการแก้ไขปัญหา และใช้  
งบประมาณในการดำเนินการน้อยกว่าการแก้ไข การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เช่น ครัวเรือน
ที่เป็นผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อให้คนกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เพื่อให้กลุ่มคนเปราะบางได้รับผลกระทบและ
เดือดร้อนน้อยที่สุด เพื่อให้เกิดการจัดการร่วมกันของชุมชนอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็น  
พื้นฐานสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในชุมชน และนำไปสู่การดำเนิน
โครงการตำบลก้อปลอดภัย ห่างไกล COVID-19  สู่สังคมแห่งความเท่าเทียม ที่ต้องการให้
ความรู้ คำแนะนำ สร้างความเข้าใจ ดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเกี่ยวกับโรคโควิด-19 
สนับสนุนให้ชุมชนตำบลก้อสามารถดูแลและช่วยเหลือเยียวยาคนในชุมชนและผู้ยากจน   
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคภัยพิบัติดังกล่าว  

กระบวนการดำเนินงานสำคัญมาจากความร่วมมือของชุมชนเป็นแกนหลักสำคัญที่สุด
เพราะหลายครัวเรือนรู้จักและสามารถส่งต่อความรู้และขั้นตอนการดูแลสุขภาพรวมทั้ง
มาตรการสาธารณสุขเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด  โดยร่วมกับเทศบาลตำบลก้อ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลก้อ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน เพื่อวางแผนการดำเนินการเฝ้าระวังช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก  
โรคโควิด-19 ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับกลุ่มเปราะบางถึงประโยชน์ของ  
การฉดีวคัซนีเพือ่สรา้งภมูคิุม้กนั ลดความสญูเสยีชวีติของสมาชกิในชมุชน โดยมกีลุม่เปราะบาง 
ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจำนวน 11 ราย คนพิการจำนวน 182 ราย ผู้สูงอายุจำนวน 
479 ราย ผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน 45 ราย 
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โครงการดังกล่าวสามารถเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคได้ และยังช่วยให้ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลจากทีมอาสาดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงครบทุกราย คนพิการได้รับ
การส่งเสริมให้มีงานทำ จำนวน 6 ราย ได้รับความรู้จากการอบรมการดูแลตนเอง จำนวน 
100 ราย ผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ได้รับถุงยังชีพครบ  
ทุกราย พร้อมส่งเสริมอาชีพ จำนวน 50 ราย ผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการสงเคราะห์ 
จำนวน 22 รายๆ ละ 2,000 บาท ครบทุกราย กลุ่มผู้มีรายได้น้อยได้รับการส่งเสริมอาชีพ 
จำนวน 5 กลุ่ม อุดหนุนกลุ่มละ 10,000 บาท จนท้ายที่สุดชุมชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้
อย่างปกติ มีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และยังคงมีมาตรการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการตรวจค้นหาเชิงรุกโดยเทศบาลร่วมกับโรงพยาบาลลี้และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลก้อ กรณีเกิดคัสเตอร์และกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลก้อ โดยใช้ ATK เพื่อตรวจ
ค้นหาผู้ติดเชื้อ และรณรงค์การฉีดวัคซีนในพื้นที่ตำบลก้อเพื่อสร้างภูมิคุ้มหมู่เกินร้อยละ 70 
กล่าวได้ว่าโครงการที่ดำเนินการภายใต้วิกฤติการณ์ของโรคซึ่งชุมชนร่วมกันในการเข้าไปดูแล
ควบคุมกลุ่มเปราะบางก่อนเนื่องจากความจำเป็นด้านสุขภาพ และให้ผ่านปัญหาด้านสุขภาพ
อนามัยไปด้วยกัน ตลอดจนจำกัดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการแพร่ระบาดใน  
พื้นที่อื่น ๆ ของเทศบาลตำบลก้อเพื่อคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนโดยส่วนใหญ่ 
โดยใช้มาตรการทางสังคม ผ่านกระบวนการความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ และ  
ความร่วมมือการมีส่วนร่วมของชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น สู่สังคมแห่ง  
ความเท่าเทียม 
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ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้ง			     
ตำบลปริก อำเภอสะเดา  
จังหวัดสงขลา 90120 
โทรศัพท์ 074-289-300  
โทรสาร 074-298-282 
ประชากร		
6,401 คน 
(ชาย 3,125 คน หญิง 3,276 คน)  
พื้นที่			 	
4.8 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 7 ชุมชน) 
รายได้		   
65,532,484.51 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
21,557,158.63 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นายสุริยา ยีขุน    
นายกเทศมนตรีตำบลปริก 
นายยะโกบ หวังมุสา   
ประธานสภาเทศบาลตำบลปริก 
นางฝาหรีดะฮ์ มุเส็มสะเดา   
ปลัดเทศบาลตำบลปริก 
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 12 คน 
หญิง จำนวน - คน 

เทศบาลตำบลปริก
อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา


เทศบาลตำบลปริก “ปริก” ดินแดน
แห่งประวัติศาสตร์ที่หลายคนไม่เคยรับรู้ถึง
รากเหง้าอันแท้จริง ปริก เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่ง
ซึ่งชอบขึ้นอยู่ตามสายห้วย ลำธาร หรือริม
คลองปริก เป็นพืชที่ชอบอยู่ใกล้น้ำ ลักษณะ
ของต้นปริกเป็นไม้เนื้อปานกลาง ไม่อ่อน   
ไม่แข็ง มีใบคล้ายใบโพธิ์ หรือใบปอ ปริก   
เป็นชื่อเรียกขานของชุมชนหลาย ๆ พื้นที่  
ในภาคใต้ จะเห็นว่าตั้งแต่จังหวัดชุมพรถึง  
ใต้สุดแดนสยามมีชื่อหมู่บ้านที่มีคำว่าปริก  
อยู่ไม่น้อย เช่น บ้านห้วยปริก บ้านลำปริก 
แสดงว่าที่ตั้งของบ้านเหล่านั้นมีต้นไม้ชนิดนี้อยู่ 
รวมทั้งในพื้นที่ของตำบลปริกก็เช่นเดียวกัน 
จากคำของคนเฒ่าคนแก่ที่ได้เล่าขานสืบต่อกัน
มาว่า “คลองปริก” ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลปริกนี้ 
มีต้นปริกขึ้นอยู่ตามสายคลองเป็นจำนวนมาก 
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นอกจากนี้ต้นปริกยังขึ้นอยู่ในบริเวณทุ่งที่น้ำท่วมถึงด้วย ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่า 
“หมู่บ้านปริก” และ “ตำบลปริก” ต่อมาต้นปริกได้หายสาบสูญไปจากพื้นที่ตำบลปริก  
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 40–50 ปี ภายหลังเทศบาลตำบลปริกได้มีการนำต้นปริกมาปลูก  
ทั้งในบริเวณที่ทำการเทศบาล และศูนย์เด็กเล็กเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและเรียนรู้รากเหง้า
และที่มาของพื้นที่ในอดีต  

เทศบาลตำบลปริก มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานที่ว่า “เศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยเรียง
วิถีชุมชน	คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา	ประชาสังคมสันติสุข”		

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ	ด้านการลด		
ความเหลื่อมล้ำในสังคม	ของเทศบาลตำบลปริก	ได้แก่	 	

การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
(ผู้ด้อยโอกาส)ในชุมชน

จากสถานการณ์ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมส่งผลกระทบให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก
และเยาวชนถูกทอดทิ้งให้อยู่โดยลำพัง ประสบปัญหายากลำบากในการดำรงชีวิต สถานการณ์
ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำในสังคมมีแนวโน้มเพิ่มความเปราะบางแก่คนในพื้นที่
ชายขอบของสังคมมากยิ่งขึ้น ในส่วนของผู้สูงอายุและผู้พิการ ประสบปัญหาและไม่สามารถ
เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข อาทิ เครื่องอำนวยความสะดวก กายอุปกรณ์ ฯลฯ ส่วน  
กลุ่มเด็กและเยาวชน ประสบปัญหาด้านการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอาชีพที่ไม่แน่นอน 
ยากจน ขาดการคุ้มครองดูแล ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ เทศบาลตำบลปริกจึงมีนโยบาย
ด้านการพัฒนาสังคมและการเสริมสร้างพลังชุมชน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะและ  
จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการจัดสวัสดิการพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวมทั้งนโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ด้วยการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน 
และการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ดังนั้น เทศบาลตำบลปริกจึงได้จัดทำกระบวนการใช้
ฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในชุมชน ภายใต้โครงการ  
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยขึ้น เพื่อพัฒนาฐาน
ข้อมูลในอดีตที่มีความกระจัดกระจาย ไม่เป็นระบบ และมีแต่ละหน่วยงานเป็นเจ้าของของมูล 
ไม่เกิดการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ให้มีฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน และ
กลุ่มเป้าหมายได้รับการคุ้มครอง ดูแล สงเคราะห์ จัดสวัสดิการอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม  
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เทศบาลตำบลปริกได้มีการพัฒนากระบวนการทำงานโดยใช้ยุทธศาสตร์ “ระเบิดจาก
ข้างใน” ด้วยการสร้าง “ทีมงาน” ในการดำเนินงานแบบ “ไตรพลัง” ที่ประกอบด้วย  

1. กลุ่มพี่เลี้ยงหรือโค้ช (Coaching) คือ ผู้อำนวยการกองทุกกองในสังกัดเทศบาล
ตำบลปริกที่จะต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีม/โค้ช ให้แก่พนักงานกลุ่มต่าง ๆ  

2. กลุ่มเพื่อนหนุน-พี่นำ (Tandem)  คือ พนักงาน ข้าราชการ ระดับกลางและ  
ระดับต้น ที่จะต้องทำหน้าที่เป็นเสมือนกับเพื่อนที่คอยหนุน และพี่ที่คอยนำพาให้เกิด  
การทำงานที่ลื่นไหล ราบรื่น  

3. กลุ่มภูมิบุตรา (Bhumi Buttra) คือ พนักงานจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่
ชุมชนในเขตเทศบาล รวมถึงข้าราชการ/พนักงานที่เป็นบุคคลในพื้นที่ ซึ่งจะมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของ (Sense of Belonging) ชุมชนท้องถิ่นตน พร้อมใจกันทำงานด้วยความมุ่งมั่น   
ตั้งใจ มีความร่วมมือ สมัครสมานสามัคคี ทำหน้าที่ตอบแทนคุณแผ่นดินในฐานะบุตรของ
แผ่นดิน  
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เทศบาลตำบลปริกมีทั้งหมด 7 ชุมชน โดยในแต่ละชุมชนจะมีองค์ประกอบของ  
ไตรพลัง คือ “ผู้จัดการชุมชน” ซึ่งมีพี่เลี้ยงหรือโค้ช (Coaching) คือ ผู้อำนวยการกอง  
และ “เจ้าหน้าที่ชุมชน” ประกอบด้วย สมาชิกของกลุ่มเพื่อนหนุน-พี่นำ (Tandem) และ  
ภูมิบุตรา (Bhumi Buttra) ซึ่งอาจจะอยู่คนละกองกับผู้จัดการชุมชนร่วมเป็นลูกทีม   
การดำเนินงานในลักษณะนี้ เป็นการพัฒนากระบวนการทำงานที่สามารถทำงานแบบข้ามฝ่าย/
กอง (Cross Function) กันได้ และเพื่อเป็นการรองรับงานตามภารกิจหลักของแต่ละกอง  
ที่มีผู้อำนวยการกองเป็นแม่งานหลักของแต่ละชุมชน อาทิ ผู้จัดการชุมชนที่ 1 (ตัวอย่าง   
ผู้อำนวยการกองช่าง) และลูกทีมลงสำรวจข้อมูลในพื้นที่ และหากพบปัญหา/ความต้องการ
ของประชาชนที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของกองช่าง ก็จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาดำเนินการ
แก้ไข แต่หากปัญหา/ความต้องการไม่ได้อยู่ในหน้าที่รับผิดชอบของกองช่าง ผู้จัดการจะส่งต่อ
ข้อมูลเหล่านั้นไปที่ส่วนกลาง/กองที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้รับทราบข้อมูลและแก้ไขปัญหา 
ด้วยกลไกการประสานและบูรณาการกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำงานร่วมกับสมาชิก
สภา กรรมการชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาฐาน
ข้อมูลในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และนำมาใช้สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินงาน ดังนี้  

1. ผู้จัดการชุมชนและทีมงานของทั้ง 7 ชุมชน ดำเนินงานร่วมมือกับกรรมการชุมชน 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สสส. และภาคีต่าง ๆ จัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเปราะบาง
ทางสังคม จำนวน 4 ฐานข้อมูล ได้แก่ 1) ข้อมูลผู้สูงอายุ 2) ผู้พิการ 3) เด็กและเยาวชน 
และ 4) ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีกองสวัสดิการสังคมเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและพัฒนา
ฐานข้อมูลจากทุกภาคส่วนให้เป็นข้อมูลเดียวกัน  

2. นำฐานข้อมูลทั้ง 4 ฐาน เข้าเวทีประชาคมและจัดประชุมร่วมกับท้องที่ เทศบาล 
หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและตรงกับ  
ความเป็นจริงมากที่สุด  

3. ดำเนินการค้นหากลุ่ม เปราะบาง และผู้ที่ ต้ องการความช่วยเหลือ /ดูแล   
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทีมไตรพลัง ซึ่งเป็นการดำเนินงานแบบบูรณาการระหว่าง  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม รพ.สต.ปริก อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการชุมชน และทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลสะเดา 
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4. ดำเนินการจัดการบริการด้านการดูแลสุขภาพ และการช่วยเหลือเยียวยา ที่สามารถ
ตอบสนองต่อประเด็นปัญหากลุ่มเปราะบางในทุกมิติของปัญหาและความต้องการตามบริบท
ของกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ และคนด้อยโอกาส ซึ่งมีความต้องการแตกต่าง
กันไป เพื่อให้มีการบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความเท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ำ
ระหวา่งกลุม่ ใหส้ามารถมโีอกาสเขา้ถงึการบรกิารของภาครฐัทกุระดบั โดยไมท่ิง้ใครไวข้า้งหลงั 

5. ประสานความร่วมมือดูแล โดยการสนับสนุนและมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลปริก 
รพ.สต.ปริก ในการหนุนเสริมศักยภาพของ อสม. อาสากู้ชีพ EMS ท้องที่ รวมทั้ง  
ภาคประชาชน 

6. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นเหมือนพี่น้อง   
เครือญาติที่สมัครใจเข้ามาเป็นเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ เช่น การอบรมให้ความรู้   
ฝึกทักษะ การศึกษาดูงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

กระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง  
ในชมุชน ถอืเปน็การจดับรกิารดแูล จดัสวสัดกิาร ชว่ยเหลอื ฟืน้ฟ ูคุม้ครอง ดแูล กลุม่เปา้หมาย 
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กและเยาวชน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จากการนำใช้ฐานข้อมูล
ที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ซึ่งมีความถูกต้อง เป็นที่
ยอมรับ และน่าเชื่อถือ เนื่องจากมีการลงพื้นที่จริงของเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง   
มีเวทีคืนข้อมูลเพื่อให้ทุกภาคส่วนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ทุกคน ไม่เกิดการตกหล่น และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จากการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในชุมชน เทศบาลตำบลปริกได้ฐานข้อมูล 4 ฐาน ดังนี้  

1.	 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ	นำมาใช้ในการจัดบริการ ดูแล ส่งเสริมการการเข้าถึงสิทธิ
ต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้แก่ สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 792 คน สนับสนุนกาย
อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต จำนวน 9 ราย อำนวยความสะดวกประเมินความพิการ
และขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 12 ราย ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย จำนวน 
6 ราย มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในครัวเรือนยากจน จำนวน 5 ราย 
จัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 13 ราย จัดโครงการ  
ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในผู้สูงอายุ (ส่งเสริมการออกกำลังกาย) สำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 
จำนวน 70 คน และเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 279 คน 

2.	ฐานข้อมูลผู้พิการ	นำมาใช้ในการจัดบริการ ดูแล ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์ต่าง ๆ 
ของคนพิการ ได้แก่ สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 158 คน สนับสุนนกายอุปกรณ์ 
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จำนวน 11 ราย จัดบริการอำนวยความสะดวกในการทำบัตรผู้พิการและขึ้นทะเบียนรับเบี้ย  
ความพิการ จำนวน 12 ราย ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ จำนวน 5 ราย 
ขอรับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พิการที่อยู่ในครัวเรือนยากจน จำนวน 5 ราย ส่งเสริมอาชีพ
ประจำและสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จำนวน 10 ราย และจัดบริการดูแลสำหรับผู้พิการ  
ที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 34 ราย 

3.	ฐานข้อมูลการคุ้มครองเด็กและเยาวชนประสบปัญหาทางสังคม นำมาใช้ใน  
การจัดบริการดูแล คุ้มครอง เด็กและเยาวชน ได้แก่ การมอบทุนการศึกษาให้กับ  
เด็กด้อยโอกาส จำนวน 3 ราย การมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา (จากบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดสงขลา) จำนวน 20 ครอบครัว และการส่งเข้ารับการศึกษาและสงเคราะห์ 
ณ โรงเรียนสันติวิทย์ จำนวน 3 ราย และในโรงเรียนเทศบาลตำบลปริก 1 ราย 

4.	ฐานข้อมูลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง นำมาใช้ในการจัดบริการดูแลด้านสุขภาพ โครงการ  
จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 47 ราย 
ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงมีพัฒนาการด้านสุขภาพที่ดีขึ้นจากเดิม กลุ่ม 1 จำนวน 22 คน ปรับมา
เป็นกลุ่มติดบ้าน จำนวน 13 คน จากเดิมกลุ่ม 2 จำนวน 19 คน ปรับกลุ่มเป็นติดบ้าน 
จำนวน 10 คน นอกจากนี้จากฐานข้อมูลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลปริกได้จัดบริการ  
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและญาติผู้ดูแล จำนวน 10 ราย   
ด้านสวัสดิการสังคม ปรับสภาพที่อยู่อาศัย จำนวน 3 ราย มอบกายอุปกรณ์ 10 ราย และ  
ส่งเสริมทุนประกอบอาชีพจากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม 1 ราย  

กระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง  
ในชุมชน ทำให้เทศบาลตำบลปริกมีรูปแบบการดูแลช่วยเหลือผ่านกลไก “ไตรพลัง”ของ
เทศบาลตำบลปริก ที่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลที่สังกัดแต่ละชุมชน ครอบคลุม 7 ชุมชน ทำหน้าที่  
ในการเป็นบุคคลที่คอยประสานงาน/ความต้องการ จากกลุ่มเป้าหมายหรือญาติ และ  
อาสาสมัครในชุมชน และส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ไปยังกองสวัสดิการสังคมซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก  
ในการดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคม 

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาศักยภาพของบุคคลและครอบครัว รวมทั้งอาสาสมัคร  
ในชุมชน โดยผ่านการจัดกิจกรรมการดูแลสุขภาวะที่ดีของกลุ่มเปราะบาง เพื่อพัฒนาทักษะ
และความรู้ให้แก่ผู้ดูแล ส่งผลให้ผู้สูงอายุ คนพิการได้รับการดูแลและฟื้นฟูให้มีอาการกลับมา
ดีขึ้น ผู้ดูแลสามารถไปทำงาน หารายได้ และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับการรักษา  
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ที่สถานพยาบาล มีการปรับสภาวะแวดล้อมสำหรับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ/  
มีภาวะพึ่งพิงให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ติดเตียง) ได้รับ  
การดูแลและฟื้นฟูให้กลับมาดีขึ้นกลับมาอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคมได้ ส่งผลให้การใช้ชีวิต  
ในสังคมได้มีความสุขมากขึ้น และเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการต่างๆ และการบริการด้านสุขภาพ
ตามที่ควรจะได้รับ  

โครงการนวัตกรรม+4วิถีแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่21
(หลักสูตรเพิ่มเติม+4)(Plus4thewayoflearningin21stcentury)

จากผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาในเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) การเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล
ตำบลปริก พบว่าโอกาสในการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของประชาชนยังอยู่ใน
ระดับต่ำ รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 5 เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลปริก 
อยู่ ในระดับคุณภาพ “พอใช้” เพื่อให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง  
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การเรียนให้สูงขึ้น โดยดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เทศบาลจึงจัดเวทีระดมความคิด
จากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อค้นหาทางเลือกในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project-
based learning) และการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (Active learning) โดยการต่อยอด
การจัดการศึกษาในระดับอนุบาลจากโครงการครูปรับเด็กเปลี่ยน ด้วยการจัดทำหลักสูตร  
ท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนและโรงเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของ  
ผู้เรียนให้เต็มความสามารถเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาได้ทุกช่วงวัย โดยมีขั้นตอน
การดำเนินงาน ดังนี้ 

1.	 การออกแบบนวัตกรรม เกิดจากการระดมความคิดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   
ทั้งชุมชน เทศบาล โรงเรียน และภาคีเครือข่าย (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลาฟอรั่ม มูลนิธิสยามกัมมาจล) โดยมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน คือ ต้องการเห็นการเรียนการสอนที่สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับทักษะในศตวรรษที่ 21 และเชื่อมโยงกับ SDGs สร้างกระบวนการคิดให้ผู้เรียน คิดเอง 
ทำเอง ลงมือปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการกลุ่ม ใช้กิจกรรมนำการคิด สามารถนำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันและพึ่งพาตนเองได้ จึงเกิดโครงการนวัตกรรม +4 วิถีแห่งการเรียนรู้  
ในศตวรรษที่ 21 ขึ้น  

2.	กระบวนการดำเนินโครงการ เริ่มจากการสร้างและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น   
โดยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั้งในส่วนของโรงเรียนและชุมชนภายในเขตเทศบาล
ในด้านต่าง ๆ กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตในการเรียนการสอนเพื่อกำหนดผลการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น จากนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการร่างหลักสูตร 
โดยมีการกำหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร สิ่งที่มุ่งหวังจะให้เกิดกับผู้เรียน รวมถึงการกำหนด
เนื้อหาสาระเพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การวัดและการประเมินผล และสุดท้ายการนำหลักสูตรไปใช้จริงและประเมินหลักสูตรเพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรเพิ่มเติม +4 โดยมีรายละเอียดของ 4 หลักสูตร ดังนี้  

	 2.1	หลักสูตรวิชาวิถีชุมชน เป็นหลักสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของการศึกษาบริบทของ
ชุมชน ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุม และภูมิปัญญา  
ชาวบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับ
ภูมิศาสตร์ ที่ตั้ง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนปริก และเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ 
ความเป็นมา และอัตลักษณ์ของชุมชนปริก และมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม 
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และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยความภาคภูมิใจ รวมทั้งการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตน
นับถือ และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข  

	 2.2	หลักสูตรวิชาสิ่งแวดล้อมชุมชน เป็นหลักสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของการจัดการ
ขยะต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น แหล่งน้ำ การรักษา
และฟื้นฟูสภาพดิน การจัดการเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน  
มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลและชุมชน รู้วิธีการจัดการแหล่งน้ำในชุมชน มีส่วนร่วม
และเชิญชวนบุคคลที่ใกล้ชิดในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  
และชุมชน เกิดจิตสำนึกรัก หวงแหน และร่วมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน
ในการจัดการขยะ และลดการใช้สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสภาพดิน พืช น้ำ และอากาศ 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมี  
คุณภาพและยั่งยืน  

	 2.3	หลักสูตรวิชาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน   
เป็นหลักสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของการพึ่งตนเองบนพื้นฐานของความพอเพียง นำไปสู่การปฏิบัติ
จริงในครัวเรือนและชุมชน สามารถลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมทางด้าน  
การศึกษาในโรงเรียนและชุมชน โดยมีปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ด้านการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ทรัพยากรในชุมชนที่มีอยู่
อยา่งจำกดัและคุม้คา่ ปฏบิตัตินและดำเนนิชวีติดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ มจีติอาสา มกีารแบง่ปนั 
มีความรับผิดชอบและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และน้อมนำความรู้ตามแนวคิด  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน   

	 2.4	หลักสูตรวิชาพลังงานและภัยพิบัติ	 เป็นหลักสูตรที่ ว่ าด้วยเรื่องของ  
การบริหารจัดการและการใช้พลังงานในโรงเรียน ครัวเรือนและชุมชน ความรู้เบื้องต้น  
ด้านพลังงาน คลองปริกและคลองอู่ตะเภา ระบบน้ำประปา การตรวจวัดและวิเคราะห์
คุณภาพน้ำ ภัยพิบัติจากน้ำ ลม ไฟ โรคระบาดจากอุทกภัย แผ่นดินไหว สึนามิ พายุ ไฟป่า 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกและเห็นคุณค่าในการประหยัดและใช้พลังงาน  
อย่างคุ้มค่า มีความพร้อมรับมือ เอาตัวรอด และสามารถพึ่งพาตนเอง รวมทั้งฟื้นฟูตัวเองได้
เมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยไม่เป็นภาระต่อผู้อื่นในสังคม และมีส่วนช่วยเหลือครอบครัวและชุมชน
ในการลดความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดจากภัยพิบัติ 
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นอกจากนี้ ได้มีการปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในแต่ละหลักสูตร  
โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เน้นให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมและ  
มีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและทำกรณีศึกษา การทำ Project Based Learning เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
ปัญหาจริงให้เกิดการเรียนรู้และแสวงหาความรู้บนพื้นฐานแนวคิดความรู้ทุนเดิม เพื่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างทักษะชีวิต ความคิดที่สร้างสรรค์ รู้เท่าทัน  
สารสนเทศ เรียนรู้วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย ส่งเสริมการเป็นพลเมือง  
ที่ตื่นรู้ ตลอดจนเป็นช่องทางการสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ผ่านวงจรสามเหลี่ยมการพัฒนา 
ประกอบด้วย เทศบาล โรงเรียน และชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นคว้าด้วยตนเอง พัฒนา  
ผู้เรียนภายใต้กรอบแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

3.	กลไกการติดตาม	เทศบาลตำบลปริก มีการวิเคราะห์พัฒนาการสร้างกระบวน  
การเรียนรู้ ด้วยการจัดประชุมกลุ่มครู ในรูปแบบ “เวทีการจัดการเรียนรู้ (Knowledge 
Management: KM)” เพื่อสรุปบทเรียนและวิเคราะห์แนวทางการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
เครื่องมือ โดยมีชุมชนเข้าร่วมประชุมทั้งสามฝ่าย เพื่อสรุปบทเรียนและทบทวนการปฏิบัติงาน 
(After Action Review: AAR) ในส่วนของโรงเรียนเทศบาลตำบลปริกมีระบบการวัดและ
ประเมินผลตามผลการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น 
แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบบันทึกพฤติกรรม เป็นต้น   
รวมทั้งการจัดแสดงผลงานของนักเรียนผ่านโครงการต้นปริกวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงาน
นักเรียนโดยจัดนิทรรศการร่วมกับองค์กรอื่นๆ และเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ 
เว็บไซต์ เพจ แอพลิเคชั่น I Smart School ของโรงเรียน เป็นต้น 

จากการดำเนินงานโครงการระยะแรกในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนเข้าศึกษา  
ในโรงเรียนเทศบาลตำบลปริกจำนวน 492 คน จนกระทั่งในปีการศึกษา 2564 ได้ทำ  
การสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียนพบว่า   
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลปริก  
ในการนำหลักสูตร +4 มาใช้ ส่งผลให้มีจำนวนนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เพิ่มขึ้นเป็น 562 คน ทำให้นักเรียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เนื่องมาจาก  
การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนท้องถิ่น นำทุนที่มีอยู่ใน
พื้นที่มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ในสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงกับชุมชน
ท้องถิ่น  
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นอกจากนี้ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้เรียนในเขตเทศบาล  
ตำบลปริก ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยโครงการคิดเป็นร้อยละ 62.46 ของจำนวน
ประชากรวัยเรียนทั้งหมด ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลปริกได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยโครงการในปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 16.13 และปีการศึกษา 2562 คิดเป็น  
ร้อยละ 48.39 ของจำนวนผู้ด้อยโอกาสทั้งหมด ครูโรงเรียนเทศบาลตำบลปริกร้อยละ 76.47 
ได้พัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในการใช้โครงการ มุ่งให้ครูมีขีดความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม ผู้ปกครองนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลปริกร้อยละ 49.57 
สามารถลดรายจ่ายในการศึกษาของบุตรหลาน (ในกรณีเรียนโรงเรียนนอกพื้นที่หรือเรียน
พิเศษ) และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมถึงเห็นความสำคัญของการนำหลักปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โครงการนี้สามารถช่วยแก้ไขและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนรักและหวงแหนบ้านเกิด ร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญา  
ท้องถิ่น มีเจตคติที่ดีในการรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะและใช้พลังงาน  
ในชีวิตประจำวันอย่างคุ้มค่าทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยมีผลสำเร็จของโครงการที่เป็น
รูปธรรม ดังนี้ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	
ผลประเมินรายปีการศึกษา	
2562	 2563	 2564	

หลักสูตรวิถีชุมชน	

1. ผู้เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายเกี่ยวกับ ภูมิศาสตร์ แผนที่ตั้ง 
สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคมของชุมชนปริก 

72.23 78.82 85.35 

2. ผู้เรียนมีความภูมิใจในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและ
อัตลักษณ์ของชุมชนปริก 

78.89 89.39 94.24 

3. ผู้เรียนมีส่วนร่วม และสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้วยความภาคภูมิใจ  

77.77 80.84 86.47 

4. ผู้เรียนปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและสามารถ  
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

71.66 79.84 85.02 

หลักสูตรสิ่งแวดล้อมชุมชน	

1. ผู้เรียนรู้ เข้าใจการจัดการขยะ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น 
แหล่งน้ำ การรักษาและฟื้นฟูสภาพดิน การจัดการเกี่ยวกับมลพิษ
ทางอากาศ 

63.35 74.52 82.37 

2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเชิญชวนบุคคลที่ใกล้ชิดในการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน  

74.15 82.63 88.45 
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	
ผลประเมินรายปีการศึกษา	
2562	 2563	 2564	

3. ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกรักและหวงแหน  ร่วมกันอนุรักษ์สภาพ
แวดล้อมในโรงเรียน ชุมชน เกี่ยวกับการจัดการขยะลดการใช ้ 
สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสภาพดิน พืช น้ำ และอากาศ 

81.30 84.50 85.70 

4. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

54.20 67.11 80.44 

หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

1. ผู้เรียนรู้ เข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 70.52 75.42 80.55 

2. ผู้เรียนเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ได้ประหยัดและคุ้มค่า   68.52 73.46 81.14 

3. ผู้เรียนปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา 
มกีารแบง่ปนั มคีวามรบัผดิชอบและอยูร่ว่มกบัผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งมคีวามสุข 

65.73 74.37 88.63 

4. ผู้เรียนน้อมนำองค์ความรู้ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  
พอเพียงไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน  

67.41 73.23 82.19 

หลักสูตรพลังงานและภัยพิบัติ	

1. ผู้เรียนรู้ เข้าใจในเรื่องพลังงานและภัยพิบัติ 65.90 68.13 72.71 

2. ผู้เรียนมีจิตสำนึกและเห็นคุณค่าในเรื่องการประหยัดพลังงาน   
การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า  

68.41 71.42 76.23 

3. ผู้เรียนมีความพร้อมรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติ สามารถเอาตัวรอดและ
พึ่งพาตนเองได้ในระหว่างเกิดภัยพิบัติ ฟื้นฟูตัวเองได้หลังเกิดภัย
พิบัติ โดยไม่เป็นภาระต่อผู้อื่นในสังคม 

68.97 72.16 78.74 

4. ผู้เรียนมีส่วนช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนในการลดความเสียหาย
ของทรัพย์สินที่เกิดจากภัยพิบัต ิ

62.47 73.38 76.58 

นอกจากนี้ การดำเนินโครงการยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ในเทศบาลตำบลปริก ดังนี้ 1) ด้านเศรษฐกิจ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการที่ผู้เรียน
สามารถเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน 2) ด้านสังคม ลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน   
เพิ่มอัตราการเข้าเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลปริก ผู้เรียนรักและหวงแหน  
บ้านเกิด และร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3) ด้านสิ่งแวดล้อม นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทั้งการจัดการขยะและการใช้พลังงานในชีวิตประจำวันอย่าง
คุ้มค่า ทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน และสามารถนำความรู้กลับไปใช้ปฏิบัติได้จริงในชีวิต
ประจำวัน ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
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ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้ง			     
ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน  
จังหวัดเชียงราย 57120 
โทรศัพท์ 053-676-468  
โทรสาร 053-160-952 
ประชากร		
10,192 คน  
(ชาย 4,949 คน หญิง 5,243 คน)  
พื้นที่			 	
210 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 18 หมู่บ้าน) 
รายได้		   
26,738,111.98 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
36,770,659.85 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นายกฤษณะ แก้วดี   
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง 
นางวิไล รินคำ               
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
นายสนอง นันทะชัย   
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 12 คน 
หญิง จำนวน 6 คน 

องค์การบริหารส่วนตำบลปาหุ่ง
อำเภอพานจังหวัดเชียงราย


องค์การบริหารส่ วนตำบลป่ าหุ่ ง   
มีการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์	“ป่าหุ่ง		
น่าอยู่	คู่ภูมิปัญญา	พัฒนาคุณภาพชีวิต			
เน้ น เ ศ รษฐกิ จพอ เพี ย ง ” แล ะยั ง เ ป็ น  
หน่ วยงานที่ อยู่ ใ กล้ ประชาชนมากที่ สุ ด   
มีการดำเนินงานร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. 
อพม. ให้ เข้ าถึ งการช่วยเหลือประชาชน  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เด็ก สตรี คนชรา   
คนพิการ และชุมชน การสร้างสัมพันธภาพ  
กั บประชาชนทุกกลุ่ ม ในชุ มชน รวมทั้ ง  
ความหลากหลายของวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้ อ ง ถิ่ น สั ง ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร เ มื อ ง   
การบูรณาการกับทุกภาคส่วนของสังคม  
ให้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับ
ผลปร ะ โ ยชน์ ข อ งภ าค รั ฐ ภ าค เ อกชน   
ภาคประชาสังคม และชุมชน การทำงานแบบ
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มีส่วนร่วมเป็นทั้งการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนได้เรียนรู้และเข้าใจในกันและกัน ขณะเดียวกันการมี
ส่วนร่วมยังทำให้ประชาชนในชุมชนได้เห็นถึงพลังและศักยภาพของตนเองในการระดม  
ความร่วมมือมาช่วยกันแก้ไขและจัดการปัญหา ซึ่งการสร้างความตระหนักและการเปิดพื้นที่
ให้คนได้เรียนรู้และรับรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ ถือเป็นกลไกหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำ  
ในสังคม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งได้มีการดำเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับ
ผู้นำชุมชน ท้องที่ โรงพยาบาลพาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กศน. พัฒนาสังคม
จังหวัดเชียงราย และเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในตำบลป่าหุ่ง   
เพื่อให้ประชาชนในตำบลป่าหุ่งที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน เด็ก ผู้ด้อยโอกาส   
ผู้พิการ โดยจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนตำบลป่าหุ่งให้ดีขึ้น สร้างเครือข่ายสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระหว่าง 
หน่วยงาน ชุมชน และองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหางบประมาณ วัสดุ สิ่งของ   
ที่อยู่อาศัย และอื่น ๆ มาช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น รวมทั้ง  
ผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) การมอบทุนด้านการศึกษา   
ปัจจัยพื้นฐาน เครื่องแต่งกาย วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา รถรับส่ง ให้กับเด็กด้อยโอกาสและ
ยากจน โดยใช้งบจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จากรัฐและการช่วยเหลือจากหน่วยงาน
เครือข่าย หรืองบบริจาคทั้งผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชนจากกองทุนคนป่าหุ่งไม่ทิ้งกัน  
ให้ความช่วยเหลือ ให้เด็กสามารถได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน สำหรับ  
ในส่วนงานสาธารณสุข การดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย การช่วยเหลือ  
ผู้ป่วยติดเตียง การรับส่งผู้ป่วยไม่มีพาหนะ ไม่มีญาติ อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลได้รับการรักษา
พยาบาลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง เป็นต้น 

จุดเด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง คือ มีการพัฒนาระบบการให้บริการ
สาธารณะด้านต่าง ๆ มีการยกระดับคุณภาพ และศักยภาพของการให้บริการ มีการนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ การจัดทำฐานข้อมูล 
Smart Infrastructure ที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ถนน ฝาย ระบบประปา 
สะพาน กลอ้ง CCTV ระบบไฟฟา้ถนน ฯลฯ ไวใ้นแอบพลเิคชัน่ “Smart Pahung” จนสามารถ 
ต่อยอดไปใช้ในการดำเนินงานของ อบต.ป่าหุ่ง ในด้านอื่น ๆ เช่นด้านการศึกษา Smart Kids   
มีบริการและกิจกรรมหลายด้านที่ให้ความสำคัญกับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ผู้ป่วย เช่น   
การตดิตอ่สือ่สารทางออนไลน ์การใหบ้รกิารผูส้งูอายผุา่นไลน ์และการใหบ้รกิารทางการแพทย ์
และการกู้ชีพฉุกเฉินให้บริการแก่ประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุ ผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสที่จำเป็น  
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ต้องไปพบแพทย์มีบริการรับส่งไปโรงพยาบาลมีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการให้  
ความช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งมีการขุดสระน้ำเพื่อเก็บน้ำช่วยเหลือประชาชนในยาม  
ฝนแล้ง และมอบพันธุ์ปลา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ลดรายจ่ายโดยเฉพาะกลุ่ม
เกษตรกรที่ยากจน จะทำการขุดสระให้ฟรี ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพอื่น ๆ เพื่อให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี    

สำหรับการดำเนินงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำ		
ในสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง	ได้แก่	

โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพ)

เนื่องจากสภาพพื้นที่ของ อบต.ป่าหุ่ง มีหลายหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่ห่างไกล การเดินทาง
ไปโรงพยาบาลมีความลำบากต้องอาศัยญาติพี่น้อง ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีรถยนต์ ไม่มีความ
รู้ ในการการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและทำไม่ถูกวิธี   เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือเมื่อประสบ
อุบัติเหตุ ทำให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตมากขึ้น โครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อมุ่งแก้ปัญหา
และเป็นไปตามต้องการของประชาชนพื้นที่ตำบลป่าหุ่ง ซึ่งมีหมู่บ้านที่ห่างไกล หากปล่อยให้
ประชาชนในพื้นที่กำลังเจ็บป่วยฉุกเฉิน ที่ต้องการรถพยาบาลจากศูนย์สั่งการที่ตั้งอยู่ในอำเภอ
พาน ซึ่งห่างจาก อบต.ป่าหุ่งระยะทาง 4 กิโลเมตร และไปยังโรงพยาบาล ซึ่งมีระยะทางห่าง
ประมาณ 7 กิโลเมตร อาจทำให้ประชาชนเสียชีวิตไปได้ ทั้งนี้ หากมีหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน การที่
ประชาชนจะได้รับความช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุทันทีจะมีโอกาสรอดชีวิต หรือลดภาวะ
แทรกซ้อน และจำเป็นต้องมีการช่วยเหลือที่รวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม ตั้งแต่จุดเกิดเหตุเพื่อ
ลดความสูญเสียทั้งร่างกาย จิตใจ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนลดค่าใช้จ่าย  
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จากสภาพปัญหาปัญหาดังกล่าว ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุและการใช้ชีวิต  
อยู่ในสังคมปัจจุบัน อบต.ป่าหุ่ง จึงได้จัดทำระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อบริการสาธารณะ  
ให้ประชาชนได้รับบริการ เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยรับส่งผู้ป่วย 
อุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้ถึงมือแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ลดอัตราเสี่ยงในการเสียชีวิต
จากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ไม่ถูกวิธี ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด โดยใช้
เทคโนโลยีในการป้องกันและป้องปรามปัญหาคดีอาชญากรรมและอุบัติเหตุอื่น ๆ ที่เกิดใน
พื้นที่ เป็นการสร้างหลักประกันถึงความปลอดภัยของประชาชนเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน ประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉิน และประสบอุบัติเหตุได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
ที่มาตรฐานอย่างทันท่วงที จัดบริการรถนำส่งโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ลดความสูญเสีย
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายของทุก  
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกัน  

กระบวนการดำเนินงานเริ่มจากการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อบรรจุในข้อบัญญัติและ
แผนพัฒนาของ อบต.ป่าหุ่ง เมื่อได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนตำบล
สรรหาผู้ที่ผ่านการอบรมด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงาน กรณีนี้
จำเปน็ตอ้งใชผู้ท้ีม่คีวามรูม้าดำเนนิการเพือ่ลดอตัราการเสีย่งตอ่การเสยีชวีติจากการเคลือ่นยา้ย 
ไม่ถูกวิธี หรือเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุลดการบาดเจ็บ ลดความเสียหายทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการของสถานพยาบาลอย่างรวดเร็วและ
ปลอดภยัเทา่เทยีมกนั เพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยของประชาชนทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นจากการประสบเหต ุ
ฉุกเฉิน จัดบริการรับ-ส่งผู้ป่วยทุกหมู่บ้าน โดยสร้างการมีส่วนร่วมของ อบต.ป่าหุ่ง กำนัน   
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชมชุม สภ.พาน รพ.สต.ป่าหุ่ง  รพ.พาน และภาคีเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง  

การดำเนินงานที่โดดเด่นของโครงการนี้คือ อบต.ป่าหุ่ง มีการใช้เบอร์โทรศัพท์สายตรง 
085-0384490 (เจ็บเมื่อไหร่ให้โทรมา) ให้ผู้ขอรับบริการสามารถโทรสายตรงได้ทันที   
ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ แอพลิเคชั่น E-Smart Pahung เพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงจุดเกิด
เหตุอย่างทันท่วงที ลดการสื่อสารหลายช่องทาง ตลอดจนลดความผิดพลาดของข้อมูล   
และลดปัญหาการเสียชีวิต เจ็บป่วยจากการเกิดอุบัติเหตุ โดยมีหน่วยกู้ชีพที่มีความรู้   
ความสามารถ ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับมาตรฐาน รวมทั้งรับ ส่ง ผู้ป่วย ที่ไม่มีพาหนะไป  
โรงพยาบาลเองได้ รวมทั้งผู้ด้วยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ไม่มีใครดูแล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
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โครงการขุดดินแลกน้ำเพื่อแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งตำบลป่าหุ่ง

ด้วยประชาชนตำบลป่ามักหุ่งประสบปัญหาขาดน้ำดื่มน้ำใช้ เดือดร้อนเนื่องจากไม่มีน้ำ
เพื่ออุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ดังนั้นหากปล่อยให้เกิด
ปัญหาดังกล่าวต่อไปจะทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 
ทำให้ขาดรายได้ ขาดผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ขาดแคลนอาหารในการดำเนินชีวิต  
เกิดปัญหาคนละทิ้งถิ่นฐานเข้าสู่เมือง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลป่าหุ่ง   
การขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค การเกษตร การปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   
เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของทุกปี แหล่งน้ำธรรมชาติต่าง ๆ   
มีสภาพตื้นเขิน ป่าไม้ถูกทำลาย ไม่มีที่กักเก็บน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและ  
ทำการเกษตร ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในตำบล  
ปา่หุง่ ปญัหาภยัแลง้จงึเปน็ภยัธรรมชาตทิีท่ำความเสยีหายทางเศรษฐกจิและสงัคม ประกอบกบั 
ตำบลป่าหุ่งเป็นชุมชนที่สำคัญในการผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นปลูกพืช เลี้ยงสัตว์   
เลี้ยงปลา ที่สำคัญของอำเภอพาน ภัยแล้งจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อการลดลงของผลผลิต
ทางการเกษตรและมีผลกระทบทางอ้อม  

การบริหารจัดการขุดดินแลกน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งมีการตั้งงบประมาณ  
ในการดำเนินโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามโครงการขุดดินแลกน้ำ
เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งและสนับสนุนเครื่องจักร (รถแบคโฮ) ใช้ในการขุดบ่อ
สำหรับกักเก็บน้ำและขุดลอกแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติ ให้สามารถกักเก็บน้ำได้ตาม
ธรรมชาติ และมีการบรรจุโครงการดังกล่าวในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สามารถดำเนิน
โครงการได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมกัน
ตัดสินใจ ติดตามผลและตรวจสอบการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนอย่างโปร่งใส  โดยมีขั้นตอนกระบวนการในการดำเนินการโครงการ ดังนี้ 
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การดำเนินโครงการเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ขาดแคลนน้ำเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมการวางแผน กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 
และคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย ทั้งนี้เนื่องจาก อบต.ป่าหุ่ง มีพื้นที่กว้างอยู่ในพื้นที่สูง และเป็นเขต
อุทยานแห่งชาติ ทำให้การดำเนินงานมีอุปสรรค จึงได้นำนวัตกรรมมาช่วยเจ้าหน้าที่ใน  
การปฏิบัติงาน และประชาชนในการขอรับบริการ เพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น   
ด้วยแอปพลิเคชัน Smart Infa-Pahung ในการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูล การดึงข้อมูล  
ผ่านระบบมาจัดทำกิจกรรมของโครงการขุดดินแลกน้ำได้อย่างสะดวก และสามารถขอรับ
บริการของการขุดดินแลกน้ำโดยใช้การบริการผ่าน E-Smart Pahung ได้อีกด้วย ต่อจากนั้น   
มีการจัดประชุมชี้แจงโครงการขุดดินแลกน้ำ และมีการจัดทำบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่มี  
ความพร้อม และคณะกรรมการจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือและทำบันทึกข้อตกลง   
ตลอดจนประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ มาช่วยในการหาประโยชน์จากแหล่งน้ำ เมื่อ  
ดำเนินการไปแล้ว พบว่าได้มีการเปรียบเทียบค่าใช้จากการจ้างเอกชนขุดบ่อแล้ว สามารถ  
ช่วยให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ถึง 5,000 บาท และดินที่ขุดขึ้นจากบ่อยังสามารถ  
นำมาใช้ในการปลูกพืช ผักสวนครัว ทำการเกษตรได้อีก สำหรับประชาชนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
ในที่ดินก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยการรับรองของผู้ใหญ่บ้าน และผู้ยากไร้สามารถ  
เข้าร่วมโครงการได้ โดยผ่านคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือประชาชนตำบลป่าหุ่ง ทำการ  
ขุดให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

ผลการดำเนินงานโครงการขุดดินแลกน้ำ คือ ทำให้ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น 
ได้ปริมาตรการกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 4,192 ครัวเรือน 
ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ทำการเกษตร ปลูกผัก เลี้ยงปลา ได้ตลอดทั้งปี มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 
ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขในการดำรงชีวิตมากขึ้น  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาส

ปัจจุบันประชาชนและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ อบต.ป่าหุ่ง ขาดปัจจัยพื้นฐานในการดำรง
ชีวิต ขาดที่พึ่ง มีการดำรงชีวิตมีความยากลำบาก ขาดโอกาสทางการศึกษา ฯลฯ ส่งผลให้
เกิดปัญหาต่าง ๆ ในสังคม ดังนั้น การส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
ผู้ด้อยโอกาสจึงเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม ตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบจาก  
ภัยพิบัติต่าง ๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยบรรเทาความยากลำบากในการดำเนินชีวิต   
ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง มีโอกาสเท่าเทียมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านการศึกษา   
ด้านสาธารณสุข ด้านปัจจัยการดำรงชีพ และที่อยู่อาศัย ดังนั้น อบต.ป่าหุ่งได้ให้ความสำคัญ
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ในการแก้ไขปัญหาให้ลดลงหรือหมดไป ประชาชนตำบลป่าหุ่งจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี     
มีความสุขกายสุขใจ สังคมน่าอยู่ เป็นท้องถิ่นแห่งความเอื้ออาทร มีน้ำใจ ดังคำที่ว่า “ป่าหุ่ง  
น่าอยู่ คู่ภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นเศรษฐกิจพอเพียง” จึงได้ริเริ่มให้มีโครงการ
พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลป่าหุ่ง เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชน  
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ที่ ได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตไม่ว่าด้านการศึกษา 
สาธารณสุข ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต  

ด้วยกระบวนการดำเนินงานประกอบด้วย การสำรวจปัญหาความต้องการบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วจัดโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือประชาชน   
ผู้ด้อยโอกาสและยากจน โดยจัดทำข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ยากจน และผู้ที่มีความต้องการ  
ความช่วยเหลือด้านอื่น เช่น ทุนการศึกษา ทุนดำเนินชีวิต ที่อยู่อาศัย สิ่งของที่จำเป็นใน  
การดำรงชีวิต รวมทั้งประสานความร่วมมือไปยังผู้นำหมู่บ้านในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่มีความเดือดร้อนแต่ละหมู่บ้าน และแจ้งมายังอบต.ป่าหุ่ง ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนหรือสามารถแจ้งสายตรงนายก 081-898-998-9 หรือสามารถแจ้งผ่าน  
แอปพลิเคชันไลน์ เพื่อจะได้ข้อมูลประชาชนที่มีความต้องการความช่วยเหลือที่เป็นจริงในการ
ให้ความช่วยเหลือ แล้วมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน  
โดยจัดให้มีการประชุมกำหนดแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย และหาแนวทางให้  
ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ยากจน ที่ไม่เข้าตามหลักเกณฑ์ให้ได้รับความช่วยเหลือให้ครบ
ตามที่ได้สำรวจข้อมูลจริง และครบถ้วนทั่วถึงทุกคน โดยผู้บริหารมีความต้องการให้แต่ละ
หมู่บ้านมีการสำรวจผู้ด้อยโอกาส ความยากจน ที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก รวมทั้งช่วยเหลือ  
ผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยให้ผู้นำชุมชนที่มีความใกล้ชิดและเห็นถึง
สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน สำรวจปัญหาและความต้องการ  
ความช่ วย เหลื อและ เสนอความต้ อ งการมายั งองค์ การบริหารส่ วนตำบลป่ าหุ่ ง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแยกประเด็นปัญหา คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ   
อบต.ป่าหุ่ง  พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและจัดหางบประมาณต่าง ๆ ในการดูแล
ดำเนินการช่วยเหลือ โดยมอบปัจจัยพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย ทุนในการดำรงชีพ สิ่งของ 
เครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต และมอบสิ่งของช่วยเหลือ ฯลฯ โรงเรียนทำการสำรวจเด็ก  
ที่มีฐานะยากจน และมีความต้องการทุนการศึกษา และประสานหน่วยงานเครือข่าย  
ในการจัดหางบประมาณในการให้ความช่วยเหลือประชาชน  

ผลการดำเนินโครงการที่เกิดเป็นรูปธรรม คือ มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก  
ในตำบลป่าหุ่ง จำนวน 22 ทุนๆ ละ 1,000 บาท มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทาง
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สังคม ครอบครัวละ 3,000 บาท จำนวน 2 ครอบครัว ตลอดจนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นรายบุคคลจำนวน 81 ราย รายครอบครัว 18 ครอบครัว   
ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส จำนวน 9 ครอบครัว และช่วยเหลือคนด้อยโอกาสให้มีบ้านพักอาศัย 
ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะต่าง ๆ และสวัสดิการของ  
ท้องถิ่นได้ 

เป็นโครงการที่มีความโดดเด่น เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนได้อย่างครบถ้วน 
ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ยากจน ด้อยโอกาสในการช่วยเหลือ ในด้านที่อยู่อาศัย  
ให้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงแข็งแรง ด้านการศึกษาโดยจัดหาทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน  
ให้ได้เรียนรู้อย่างเท่าเทียม การให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ประชาชนที่ประสบภัยจาก
สถานการณ์โรคระบาดโควิค 19 โดยจัดหางบประมาณ ทุนการศึกษา สิ่งของ อาหาร   
เครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับประชาชนในตำบลป่าหุ่ง ร่วมกับผู้นำตำบลป่าหุ่งก่อตั้งกองทุนคนป่าหุ่ง
ไม่ทิ้งกันให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ อีกด้วย 

จากผลการดำเนินโครงการส่งผลให้ภาพรวมคนจนตำบลป่าหุ่ง จากระบบ TPMAP 
การดำเนินโครงการข้อมูลคนจนตำบลป่าหุ่ง ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่และด้านการเข้าถึง
บริการของรัฐมีค่าเท่ากับศูนย์ เป็นโครงการที่นำทรัพยากรที่มีอยู่มาบริหารจัดการ จัดสรรไป
สู่คนยากจน ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนให้เข้าถึงการรับบริการได้อย่างเท่าเทียมกัน   
มีการคิดนวัตกรรมในการให้บริการให้ทันท่วงที ตรงกับความต้องการของประชาชน 
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ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้ง			     
ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 72160 
โทรศัพท์  035-495-053  
โทรสาร 035-495-053 
ประชากร		
11,866 คน 
(ชาย 5,878 คน หญิง 5,988 คน) 
พื้นที่			 	
136 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 14 หมู่บ้าน) 
รายได้		   
34,956,295.06 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
38,394,263.44 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นายพีระศักดิ์ มาตรศรี   
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
นายชัยเรศ จันทมา   
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
นางทรงรัตน์ หิรัญอุทก   
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 12 คน 
หญิง จำนวน 2 คน 

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย
อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี


องคก์ารบรหิารสว่นตำบลพลบัพลาไชย		
ก ำหนด วิ สั ย ทั ศ น์ ก า ร บ ริ ห า ร ง า นที่ ว่ า 
“องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย		
เป็นตำบลน่าอยู่	ชุมชนเข้มแข็ง	คุณภาพ
ชีวิตดี	ภาคีมีส่วนร่วม	สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม”องค์การบริหารส่ วนตำบล
พลับพลาไชย จึงได้ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น
ตามวสิยัทศันด์งักลา่วอยา่งตอ่เนือ่ง หลากหลาย 
โครงการ/กิจกรรม ล้วนเกิดจากความมุ่งมั่น
ตัง้ใจ และความรว่มมอืตา่ง ๆ ของทกุภาคสว่น 
ของสังคม สามารถผลักดันโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ ให้ เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ 
โครงการปรบัปรงุโครงสรา้งพืน้ฐาน การสง่เสรมิ 
คุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม  
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ   
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องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ดำเนินนโยบายด้านการลดความเหลื่อมล้ำ  
ในชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิด  
ความเท่าเทียมกัน เป้าหมาย คือ คนในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ “วัยเตาะแตะ ต้วมเตี้ยม เต่งตึง 
โตงเตง ติดเตียง ตาย”  โดยเริ่มจากการรวบรวมสภาพปัญหาจากการลงพื้นที่พบปะ
ประชาชน และจากที่ ประชาชนแจ้ งขอรับความช่ วย เหลื อ แล้ วนำมาวิ เคราะห์              
จัดประเภทของสภาพปัญหา เช่น ปัญหาด้านสาธารณสุข ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ และแต่งตั้งคณะทำงานในการขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น 
คณะทำงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ คณะทำงานพิจารณาช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านพัก
อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาส คณะทำงานป่าชุมชน ซึ่งคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ปัญหาใน  
แต่ละด้านจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน ปัญหาบางเรื่องต้องใช้กระบวนการเจรจา รับฟัง และพูดคุย              
ทำข้อตกลง ปัญหาบางเรื่องต้องให้ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา รวมถึง
บางเรื่องต้องใช้งบประมาณในการแก้ไข ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาและศักยภาพของชุมชน  

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ยังยึดหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้น
การพัฒนาคน ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล-  
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 “การระเบิดจากข้างใน” หมายความว่า   
ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนา  
เสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การนำเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคม
ภายนอกเข้าไปหาชุมชนที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัว หรือตั้งตัว และอย่าให้โดยที่ผู้รับ  
ยังไม่พร้อมที่จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่  

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศ	ด้านการลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย	ได้แก่		

โครงการชุมชนฅนกล้าพลิกป่าด้วยฝ่ามือ

แต่เดิมตำบลพลับพลาไชยมีประชากรอาศัยอยู่ไม่มากนัก สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น  
ป่าเบญจพรรณที่มีความสมบูรณ์ มีสัตว์ป่า และพันธุ์ไม้เป็นจำนวนมาก ต่อมาในช่วงปี   
พ.ศ. 2500 เริ่มมีชาวบ้านจากหลายพื้นที่อพยพเข้ามาจับจองที่ดินทำกิน โดยระยะแรก  
ยังดำเนินชีวิตด้วยการพึ่งพาทรัพยากรป่าและหาของป่าเพื่อยังชีพ และใช้ป่าเป็นแหล่ง  
เลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ แพะ แกะ ฯลฯ  
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หลังจากการขยายพื้นที่ทำมาหากินของชาวบ้านมีมากขึ้น ความต้องการใช้ไม้และที่ดิน
ทำกินสูงขึ้น ทั้งยังมีกลุ่มนายทุนเข้ามาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน จึงทำให้ป่ามีสภาพเสื่อมโทรม 
ต้นไม้ขนาดใหญ่ถูกโค่นล้ม ลักลอบจุดไฟเผาป่า ป่ากลายเป็นพื้นที่โล่งเพื่อทำการเกษตร 
ทำให้สภาพป่าเปลี่ยนไป แม้จะมีความพยายามดูแลรักษาให้ป่าของชุมชนกลับมาคงสภาพเดิม 
แต่ก็ยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมมากนัก การใช้ประโยชน์จากป่ายังขาดการวางกฎกติกา  
ที่เป็นธรรม  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย เล็งเห็นปัญหาการนำ
ขยะมาทิ้ ง การล่าสัตว์ สร้ างสิ่ งปลูกสร้ าง ตลอดจนบุกรุกพื้นที่ป่ าสงวนแห่งชาติ   
จากสถานการณ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ   
จึงร่วมกับแกนนำชุมชนบ้านหนองการ้อง (หมู่ 11) ลงพื้นที่สำรวจและพูดคุยกับชุมชน  
มาอย่างต่อเนื่อง จัดเวทีประชุมวางกฎกติกา สร้างความเข้าใจกับชุมชนในการอนุรักษ์ และ
ฟื้นฟูป่า รวมถึงการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรม   
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่และการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดี 

และถัดมาในปี พ.ศ. 2559 ชุมชนบ้านหนองการ้อง (หมู่ 11) ได้ดำเนินการขึ้น
ทะเบียนจัดตั้งประกาศเป็นพื้นที่ “ป่าชุมชนบ้านหนองการ้อง” โดยมีพื้นที่ป่าชุมชนจำนวน   
2 แปลง ในหมู่ที่ 11 รวมพื้นที่ทั้งหมด 1,152 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยป่าชุมชน
หนองการ้อง (แปลงที่ 1) มีสภาพเป็นภูเขาหลายลูกติดกัน ลักษณะเป็นดินลูกรัง (แปลงที่ 
2) เป็นภูเขาขนาดเล็ก ลักษณะเป็นดินร่วน อยู่ใกล้กับแหล่งเกษตรกรรมของชาวบ้าน  

ป่าชุมชนบ้านหนองการ้อง “ชุมชนฅนกล้า พลิกป่าด้วยฝ่ามือ” เกิดขึ้นจากความร่วมมือ 
ของแกนนำชุมชน ร่วมกับ อบต.พลับพลาไชย และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการประสาน
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กำลังและให้การสนับสนุนในการดำเนินการ เพื่อให้ทุกฝ่ายใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าแห่งนี้
อย่างเท่าเทียมกันโดยผ่านกระบวนการขั้นตอน/กิจกรรม ดังนี้ 

1.		จัดเวทีสร้างความเข้าใจในชุมชน	นำข้อมูลทุนท้องถิ่นของชุมชนบ้านหนองการ้อง 
มาค้นคว้าศึกษาอันได้แก่ ข้อมูลประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนหนองการ้อง 
(ตั้งแต่อดีตที่เชื่อมโยงกับปัจจุบัน) ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ข้อมูลพิธีกรรม   
ความเชื่อ และภูมิปัญญา ความรู้ เกี่ยวกับพันธุ์พืช-พันธุ์สัตว์ ความรู้ เรื่องแหล่งน้ำ   
เส้นทางน้ำ และคุณภาพน้ำที่มีในป่าชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้รับทราบข้อมูลของสภาพปัญหา
และความเป็นมาร่วมกัน 

2.		จัดประชุมคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน		
	 ๏	คณะทำงานป่าชุมชน ประกอบด้วย อบต.พลับพลาไชย ศูนย์ป่าไม้จังหวัด

สุพรรณบุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 
จังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่มสมาชิกป่าชุมชน   
คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหนองการ้อง ฯลฯ  

	 ๏	มีหน้าที่	ควบคุมดูแลป่าชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของป่าชุมชน และ
คุ้มครองป้องกันมิให้มีการบุกรุก หรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน 
จัดให้มีหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่น ๆ เพื่อจัดการทรัพย์สินส่วนกลาง
ของป่าชุมชน  

	 ๏	ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน  ดูแลรักษาป่าชุมชน บำรุง และ
ฟื้นฟูป่าชุมชน  

	 ๏	ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้	สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน  

	 ๏	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	 ดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชน  
	 ๏	จัดทำบัญชี	จัดทำบัญชีทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชน  
	 ๏	ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอม เมื่อเกิดความขัดแย้งในการจัดการป่าชุมชน   

ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีที่มีการจับกุมปราบปรามผู้กระทำความผิด 

3.	จัดฝึกอบรม	อบต.พลับพลาไชย ร่วมกับศูนย์ป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการ
จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ
มีส่วนร่วมกับชุมชน ตามระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย แนวทางการทำข้อบังคับของ
คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนและแผนจัดการป่าชุมชน การดูแลรักษาป่าชุมชน สัตว์ป่า 
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และทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน การป้องกันและควบคุมไฟป่า รวมถึงการจัดทำแนวทาง
กันไฟป่า 

4.	ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน เช่น ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ชุมชน แผนที่เดินดิน   
เส้นทางน้ำ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำใต้ดิน ฯลฯ เพื่อนำข้อมูล  
มาวิเคราะห์ วางแผนการดำเนินกิจกรรม ดูแลรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดทำข้อบังคับของ
ป่าชุมชน 

5.	การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชุมชน	ด้วยวิธีกำหนดช่วงปิด-เปิดป่าชุมชน (ประมาณ   
3-4 เดือน โดยเริ่มปิดตั้งแต่เดือนตุลาคมของทุกปี) จำกัดยานพาหนะที่เข้าหาของป่าในช่วง
เปิดป่าชุมชน จำกัดประเภทของต้นไม้หรือของป่าที่ไม่อนุญาตให้ออกจากป่าเพื่อการอนุรักษ์ 
เช่น จันผา ผักหวานป่า ไม้แดง ฯลฯ กำหนดการใช้ประโยชน์จากไม้บางประเภทตามที่ชุมชน
กำหนด เช่น ไม้รวก กำหนดขนาด ระยะเวลาการตัด และจำนวนที่ตัด โดยควบคู่กับ  
การออกข้อบังคับ กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการเข้าไปเก็บของป่า บทลงโทษ และแนวทางใน  
การเข้าใช้ประโยชน์ในป่าชุมชน 

6.	ถอดบทเรียนและประเมินผลการดำเนินงาน	เพื่อให้ชุมชนทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
และอุปสรรคในการดำเนินงานร่วมกัน และช่วยกันหาแนวทางแก้ไข พร้อมประเมินผลติดตาม
ร่วมกัน 

จากการขับเคลื่อนป่าชุมชนบ้านหนองการ้อง “ชุมชนฅนกล้า พลิกป่าด้วยฝ่ามือ” ทำให้
เกิดการบริหารจัดการกลุ่มและมีกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมที่  
หลากหลาย เช่น การประชุมประจำทุกเดือน การเพาะพันธุ์กล้าไม้สำหรับปลูกในหน้าฝน 
การปลูกป่า การทำแนวกันไฟ กิจกรรมพาเยาวชนขึ้นไปเรียนรู้ป่า ตลอดจนมีการลาดตระเวน
และควบคุมไฟป่า รวมทั้งมีการกำหนดกติกาการใช้ประโยชน์จากป่า เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน ภายใต้กฎระเบียบของป่าชุมชน   
จนทำให้ปัจจุบันป่ามีความสมบูรณ์มากขึ้น และป่าชุมชนแห่งนี้ยังได้รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนป่าไม้เขตภาคกลางและภาคตะวันตก เข้าร่วมประกวดรางวัล คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน
ดีเด่น ด้านการพัฒนา ประจำปี 2565 อีกด้วย  

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คือ อบต.พลับพลาไชย ร่วมกับคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชน และกอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถดำเนินการทวงคืนพื้นที่ป่าชุมชน
จากผู้บุกรุกทำการเกษตรปลูกข้าวโพด จำนวน 3 ราย (พื้นที่ โดยประมาณ 30 ไร่)   
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กับผลักดันผู้บุกรุกจากคนนอกพื้นที่ที่เข้ามาเลี้ยงสัตว์ในเขตป่าชุมชน จำนวน 5 ราย ทำให้ได้
ป่าชุมชนกลับคืนมา ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ก่อให้เกิดความเสมอภาค
กันทุกฝ่าย ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของป่าชุมชนที่กำหนดขึ้น รวมถึงยังเกิดการจัดตั้ง 
“กลุ่มเยาวชนต้นกล้า พิทักษ์ชุมชนป่าชุมชน” เพื่อให้กลุ่มเด็กและเยาวชนเกิดความหวงแหน 
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติของป่าชุมชนสืบไป  

โครงการสานพลังร่วมสร้างสวัสดิการกลุ่มเปราะบาง

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ได้ดำเนิน
โครงการ/ กิจกรรม เพื่อมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้กับประชาชนในพื้นที่ เริ่มจาก
โครงการพัฒนาคนเริ่มต้นตั้งแต่แรกเกิด โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการปั่นเยี่ยมผู้ป่วย
ติดเตียง ฯลฯ โครงการเหล่านี้ล้วนมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม
ใหก้บัคนทกุชว่งวยั โดยเฉพาะกลุม่เปราะบาง ซึง่ไดร้บัความรว่มมอืและการตอบรบัเปน็อยา่งด ี
จากประชาชนในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน (กลุ่มคนเปราะบาง ในที่นี้หมายถึง 
บุคคลที่ต้องการได้รับการพึ่ งพิงจากผู้อื่น เช่น ผู้สู งอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง   
หญิงตั้งครรภ์ คนเร่ร่อน ฯลฯ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย จึงได้ดำเนินการต่อเนื่องเพื่อกลุ่มคนเปราะบาง 
ด้วยการดำเนินโครงการ “สานพลังร่วมสร้างสวัสดิการกลุ่มเปราะบาง” ในปี พ.ศ. 2564   
ภายใต้แนวคิดการจัดการด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 2 ประการ ดังนี้ 

ประการที่	1	สุขภาพกายที่ดี	คือ มีการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง ตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่
ควรได้รับ อันส่งผลให้สุขภาพกายและจิตที่ดี ไม่มีความวิตกกังวล  

ประการที่	2	ความมั่นคงในชีวิต คือ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งด้าน  
ที่อยู่อาศัยที่มั่นคง แข็งแรง และสามารถทำมาหาเลี้ยงชีพได้โดยปกติ  

ทั้งนี้ อบต.พลับพลาไชย ได้ทำการสำรวจประชาชนในพื้นที่ พบว่า มีกลุ่มเปราะบาง 
จำนวน 2,724 คน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 11,866 คน (คิดเป็นร้อยละ 22.94) 
สามารถจำแนกได้ ดังนี้  

๏	ผู้สูงอายุ     จำนวน  1,880 คน (คิดเป็นร้อยละ 15.84) 
๏	คนพิการ    จำนวน  128 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.08) 
๏		ผู้ด้อยโอกาส   จำนวน  136 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.15) 
๏		หญิงตั้งครรภ์   จำนวน  54 คน (คิดเป็นร้อยละ 0.44) 
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๏	เปราะบางซ้ำซ้อน จำนวน  526 คน (คิดเป็นร้อยละ 4.43) 
 (กลุ่มเปราะบางซ้ำซ้อน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ที่จัดอยู่  

  ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป) 

เมื่อทำการสำรวจแล้ว ทาง อบต.พลับพลาไชย จะดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย 
และชุมชน จัดการแก้ไขปัญหาตามนโยบายด้านการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม
และเสมอภาค โดยแบ่งขั้นตอนการดำเนินการออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

สว่นที	่1	:	(INPUT)	การรวบรวมขอ้มลู ดำเนนิการรวบรวมขอ้มลูรายชือ่กลุม่เปราะบาง 
(ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส) ผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน โดยแบ่ง  
ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เช่น ด้านปรับสภาพที่อยู่อาศัย ด้านการเข้าไม่ถึงบริการสาธารณะ
ของภาครัฐ เพื่อให้ชุมชนได้คัดเลือกกลุ่มเปราะบางที่สมควรได้รับความช่วยเหลือตาม  
ความเหมาะสม 

ส่วนที่	2	:	(PROCESS)	ขั้นตอนการจัดเตรียมกระบวนการ เมื่อได้รับรายชื่อ  
กลุ่มเปราะบางจากเวทีประชาคมหมู่บ้านที่เสนอมา หรือบางครั้งได้รับแจ้งจากส่วนราชการอื่น
ถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ ทางอบต.พลับพลาไชย จะรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นมาเข้าสู่
กระบวนการแก้ไขปัญหา โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งลงพื้นที่ประเมินและ  
กลั่นกรองจากลักษณะทางกายภายของกลุ่มเปราะบาง นำมาตรวจสอบวิเคราะห์สภาพ  
ความเป็นอยู่และการดูแลของคนในครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจของคนในครอบครัว และ  
นำมาประมวลผลพิจารณาแบ่งประเภทการให้ความช่วยเหลือต่อไป เช่น 

 ๏ ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัย จะดำเนินการนำข้อมูล
และรายการที่สมควรได้รับความช่วยเหลือให้แก่กองช่าง ของ อบต.  
ทำการประเมินราคาค่าซ่อมแซมและปรับปรุง ตามหลักการวิชาช่าง (ตามแบบ 
ปร.4,5) เพื่อให้เกิดความปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง  

 ๏ ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่าง ๆ ของภาครัฐ อบต.จะดำเนินการจัดหา เช่น   
การไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart card ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้
บริการของภาครัฐผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้ การไม่แจ้งเกิดของมารดา ทำให้
บุตรไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของรัฐ ไม่ได้รับ
สิทธิสวัสดิการเลี้ยงดูบุตร เนื่องจากไม่ทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขจากทาง  
ภาครัฐ เป็นต้น 
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ทั้งนี้ หากความช่วยเหลือใดไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก็จะส่งต่อเพื่อขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ภาคเอกชนอื่น ๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณในการดำเนิน
โครงการตามวัตถุประสงค์ต่อไป  

ส่วนที่	3	:	(OUTPUT)	ขั้นตอนสรุปโครงการ โดยดำเนินการสรุปปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางแก้ไขปัญหาและความอย่างยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน   
เพื่อปรับปรุงการดำเนินโครงการให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงดำเนินการสรุปข้อมูลความพึงพอใจ/  
ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ  

 ๏ ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบไปด้วย หน่วยงาน
ราชการ ภาคีเครือข่าย และภาคประชาชน เพื่อจัดทำข้อมูลปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ 

 ๏ จัดเวทีประชุมถอดบทเรียนร่วมกับทุกฝ่าย เพื่อสรุปปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงความอย่างยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

การดำเนินโครงการสานพลังร่วมสร้างสวัสดิการกลุ่มเปราะบาง ได้รับการสนับสนุน
จากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประกอบไปด้วย 

 ๏ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ให้การ
สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและ
งบประมาณสงเคราะห์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 

 ๏ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสุพรรณบุรี ให้การสนับสนุน
แรงงานในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และทำหน้าที่เจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน 
(กรณีที่มีความรุนแรงในครอบครัว) 

 ๏ กลุ่มจิตอาสา / วัด / โรงเรียนในตำบลพลับพลาไชย ให้การสนับสนุนแรงงาน 
และวัสดุ/อุปกรณ์ในการซ่อมแซม ปรับปรุง สภาพที่อยู่อาศัย 

 ๏ บริษัทในเครือมาตรศรีกรุ๊ป ให้การสนับสนุนด้านวัสดุ/อุปกรณ์ ในการซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัย และจัดสรรงบประมาณในการยังชีพของกลุ่มเปราะบาง  
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 ๏ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำตำบล ให้การสนับสนุนหน่วยบริการตรวจสุขภาพให้กับกลุ่มเปราะบาง 
ให้คำแนะนำด้านสุขภาพในการดูแลตนเอง พร้อมส่งต่อโรงพยาบาลอู่ทอง 
(กรณีมีการเจ็บป่วยฉุกเฉิน) 

 ๏ อำเภออู่ทอง ให้การสนับสนุนบริการรับรองบุคคล การทำบัตรประจำตัว
ประชาชน (Smart card)  

 ๏ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ทำการสำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบาง และ
ประเมินข้อมูลปัญหา/ความเดือดร้อน และจัดจ้างอาสาสมัครบริบาลเข้าดูแล 
เช่น การทำแผลกดทับ การจัดยา การทำความสะอาดร่างกายผู้ป่วย การนวด
คลายกล้ามเนื้อ บำรุงการไหลเวียนของโลหิต ฯลฯ 

จากการดำเนินโครงการดังกล่าว อบต.พลับพลาไชยและภาคีเครือข่ายที่สนับสนุน 
สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง และสร้างความเท่าเทียมให้สามารถอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข มีสุขภาพกายและจิตใจที่แข็งแรง เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ตลอดจนได้รับ
การดูแลอย่างครอบคลุมทั่วถึง ดังเห็นได้จากการที่ประชาชนได้รับความช่วยเหลือใน  
การซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัย (สำหรับคนพิการ) จำนวน 6 หลัง ๆ ละ 40,000 บาท 
เป็นเงินจำนวน 240,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ) จำนวน 5 หลัง ๆ ละ 40,000 บาท   
เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท เป็นต้น รวมถึงผู้สูงอายุได้มีโอกาสเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของ
ภาครัฐ เช่น บัตรผู้มีรายได้น้อย สิทธิสวัสดิการคนละครึ่ง    
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ความยั่งยืนของโครงการ อบต.พลับพลาไชยใช้กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชน กล่าวคือ  

 ๏ เปิดโอกาสการให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเสนอชื่อผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับความ
เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ  

 ๏ ความร่วมมือจากภาคเอกชนและจิตอาสาในพื้นที่ช่วยบริจาคแรงทรัพย์ และ
แรงงาน   

 ๏ การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสภาพแวดล้อมสถานที่จริง  

 ๏ การได้ลงพื้ นที่ ประ เมินรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของ  
คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือการบริการสาธารณะด้านสวัสดิการ
สังคม  

นอกจากนี้มีการนำข้อมูลต่าง ๆ มาปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ 
ให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ได้รับความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาความเดือดร้อน 
ทำให้โครงการสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ทันท่วงที ทั้งนี้ยังส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชยได้รับเลือกให้
เป็นตำบลนำร่อง ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (Team One Home) 
ในด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาส (Social Smart City) และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสให้ได้มีโอกาสใช้ชีวิตเสมอเหมือนกับผู้อื่น  
ได้ต่อไป  

ทั้งนี้ อบต.พลับพลาไชย ยังมุ่งมั่นพร้อมสานต่อนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้ง 
“ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร” กับจัดตั้ง “กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบล
พลับพลาไชย” เพื่อสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลพลับพลาไชยให้ได้รับ  
การยอมรบัมากขึน้ในสงัคม และไมถ่กูเลอืกปฏบิตั ิรวมถงึเขา้ถงึสทิธขิัน้พืน้ฐานในการดำเนนิชวีติ 
ได้อย่างเต็มที่ และเสมอภาคเท่าเทียมผู้อื่นในสังคมต่อไป 
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ข้อมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้ง			     
ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน  
จังหวัดอุบลราชธานี 34260 
โทรศัพท์ 045-210-505 
โทรสาร 045-210-505 
ประชากร		
7,459 คน  
(ชาย 3,818 คน หญิง 3,641 คน) 
พื้นที่			 	
74.95 ตารางกิโลเมตร  
(ครอบคลุมจำนวน 13 หมู่บ้าน) 
รายได้		   
23,244,297.26 บาท  
(ไม่รวมเงินอุดหนุน,  
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)                                
เงินอุดหนุน  
24,537,768 บาท 
คณะผู้บริหาร	
นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม  
นายมาโนชญ์ ทัดเทียม  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เก่าขาม 
นางสาวนิตยตา ผ่องแผ้ว  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม 
สัดส่วนสมาชิกสภา	
ชาย จำนวน 11 คน 
หญิง จำนวน 2 คน 

องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม
อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี


องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม   
มีแนวนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้อง  
ดําเนินการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ 
และอดทนในการทํางาน ต้องดูแลประชาชน 
อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน ต้องบริหาร
งานและปฏิบัติตนบนพื้นฐานของจริยธรรม
และศีลธรรมอันดีงาน ต้องดูแลผลประโยชน์
ของส่วนรวมหรือคนหมู่มากเป็นหลัก ในกรณี
ผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ กระทบต่อ  
คนสว่นนอ้ยควรหาวธิกีารเยยีวยาถงึผลกระทบ
ดังกล่าว ตามความเหมาะสมเพื่อแก้ไขหรือ  
ลดผลกระทบดังกล่าว โดยมุ่งเน้นภารกิจใน
การทํางานพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  
ให้สมบูรณ์ตามความเหมาะสมของชุมชน 
พัฒนาทางด้านการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างสูงสุด พัฒนาสภาพ  
สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนให้
ทัดเทียมมาตรฐานที่ควรจะเป็น พัฒนาทาง
ด้านสาธารณสุข เน้นทางด้านการส่งเสริมและ
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ป้องกันปัญหาสุขภาพและบริการผู้ เจ็บ ป่วย พัฒนาทางด้านสังคม ให้เกิดความสงบ 
ปลอดภัย รวมถึงพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งศีลธรรม จริยธรรมและลดปัญหายาเสพติด 
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่เศรษฐกิจ
ชุมชน พัฒนางานของตําบล ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตามคําขวัญของ
องค์การบริหารส่วนตำบลว่า “บริการประชาชนคืองานของเรา”  

สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านการลดความ		
เหลือ่มลำ้ในสังคม	ขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม	ได้แก่	

โครงการส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้พลังเยาวชนคนรุ่นใหม่แอนด์เดอะแก๊ง

กิจกรรมในโครงการส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้พลังเยาวชนคนรุ่นใหม่แอนด์เดอะแก๊ง	

โครงการส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้พลังเยาวชนคนรุ่นใหม่แอนด์เดอะแก๊ง   
เป็นโครงการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนตำบลเก่าขามที่หลุดจากระบบการศึกษาช่วงการระบาด
ของโควิด-19 ซึ่งจากการสำรวจของสภาเด็กและเยาวชนตำบลเก่าขามเมื่อปี พ.ศ. 2564   
มีจำนวนทั้งสิ้น 120 คน จากทั้งหมด 2,024 คน คิดเป็นร้อยละ 5.93 ของทั้งหมด   
โดยการฝึกทักษะการประกอบอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชุมชน และการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามความถนัดให้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มนอกระบบการศึกษา 
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ตัวแสดงหลักของโครงการนี้ คือ สภาเด็กและเยาวชนตำบลเก่าขาม สังกัดกองการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม และคณะทำงานประจำ
โครงการที่ประกอบด้วยตัวแทนจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลเก่าขาม เด็กและเยาวชน  
นอกระบบการศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม
จำนวน 20 คน  

นอกจากนี้ โครงการยังได้รับการสนับสนุนด้านความรู้และงบประมาณจากหน่วยต่าง ๆ 
ได้แก่ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
กองทุนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัย โครงการ KPI New Gen โดยวิทยาลัยพัฒนา  
การปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) อำเภอน้ำยืน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำยืน 

กิจกรรมหลักของโครงการนี้คือการคัดเลือกเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา  
ในตำบลเก่าขามจำนวน 70 คน มาทำกิจกรรม “บัดดี้เพื่อนเรา” ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน
ตำบลเก่าขาม โดยเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่มี ‘พลัง’ ในตัวเอง ต้องการพื้นที่
แสดงออก เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ตำบลเก่าขามเป็นอย่างดี และต้องการมีอาชีพ  
เลี้ยงตนเอง 

2. เป็นเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ช่วยผู้ปกครองประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรม แต่ประสบปัญหาด้านรายได้ และต้องการเพิ่มมูลค่าของสินค้าการเกษตรของ
ตนเอง 

กิจกรรม “บัดดี้ เพื่อนเรา” นี้จะนำเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ผ่าน  
การคัดเลือกมาเรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพตามความถนัด โดยเฉพาะการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อจัดจำหน่าย ทักษะการบริหารจัดการงบประมาณประจำ  
ครัวเรือน และทักษะการวางแผนการดำเนินชีวิตในอนาคตที่สอดคล้องกับความต้องการของ
แต่ละคน โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 6 เดือน 

สำหรับผลผลิตที่ได้รับจากการดำเนินโครงการนี้คือ เด็กและเยาวชนนอกระบบ  
การศึกษาได้รับความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ รวมถึงหัวข้ออื่น ๆ ที่โครงการจัดการ
อบรมให้เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในการดำรงชีวิตในอนาคต ขณะที่ชุมชนตำบลเก่าขาม  
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มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการฝึกอบรมของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมาจัดจำหน่าย  
เป็นรายได้ให้แก่สมาชิกของชุมชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาและ
ครอบครัวของพวกเขา นอกจากนี้ ยังเกิดการรวมกลุ่มฝึกทักษะอาชีพระดับเด็กและเยาวชน
ขึ้นในตำบลด้วย 

ส่วนผลลัพธ์ที่ได้คือ สภาเด็กและเยาวชนตำบลเก่าขามและองค์การบริหารส่วนตำบล
เก่าขามมีเครื่องมือและวิธีในการค้นหาและฝึกอบรมเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา  
ในพื้นที่เป็นของตนเอง และได้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามา  
สนับสนุนโครงการ 

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเก่าขาม

กิจกรรมภายในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเก่าขาม	
(ที่มา: https://www.facebook.com/kaokham.fanpage) 

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขามริเริ่มขึ้น  
เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านสังคมและสาธารณสุขของผู้สูงอายุ
ในตำบล 

ที่มาของโครงการนี้ คือ ปัญหาที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุในตำบล และ  
การเปลี่ยนแปลงลักษณะครอบครัวจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว ที่ทำให้ผู้ดูแล  
ผู้สูงอายุในครอบครัวลดลง ผู้สูงอายุจึงถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว ดำเนินชีวิตเพียงลำพัง 
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และเผชิญปัญหาการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมในปัจจุบัน รวมถึงเผชิญการสูญเสียตามช่วง
ชีวิต อาทิ สูญเสียคู่ชีวิตตามอายุขัย สูญเสียตำแหน่งหน้าที่การงาน สูญสถานภาพหรือ
บทบาททางสังคม เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ  
ผู้สูงอายุทั้งสิ้น 

จากที่มาดังกล่าว ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเก่าขาม 
องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเก่าขาม ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนตำบลเก่าขาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่าขาม กศน. อำเภอ
น้ำยืน และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี จึงจัดตั้ง
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเก่าขามขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสุขภาวะอันดีด้าน
ร่างกายและจิตใจ ไปจนถึงดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุในตำบล อีกทั้งยังเป็น
พื้นที่ให้ผู้สูงอายุในตำบลถ่ายทอดความรู้ที่ตนมีให้แก่ชุมชนและสังคมด้วย 

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเก่าขามเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561   
ในวัดเก่าขาม ก่อนจะย้ายมาที่โดมเอนกประสงค์และห้องประชุมสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลเก่าขามเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บริหารงานโดยใช้งบประมาณของกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขามเฉลี่ยปีงบประมาณละ 46,380 บาท 
รับนักเรียนผู้สู งอายุปีงบประมาณละ 50 คน กิจกรรมหลักคือการจัดอบรมเฉลี่ย
ปีงบประมาณละ 10 ครั้ง  

ผลจาการดำเนินโครงการนี้คือ ผู้สูงอายุที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกายและจิต และความรู้ในการดำรงชีวิต ตลอดจนได้รับการดูแล 
คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ขณะที่ความรู้ของผู้สูงอายุก็ได้รับการถ่ายทอดสู่ชุมชน 
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โครงการธนาคารน้ำ

ที่ทำการธนาคารน้ำใต้ดิน	องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม	
(ที่มา: https://www.facebook.com/kaokham.fanpage) 

โครงการธนาคารน้ำ เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขามริเริ่มขึ้นเพื่อ  
แก้ปัญหาน้ำเสีย น้ำท่วมขัง และน้ำแล้ง โดยที่มาของโครงการมาจาการการปล่อยน้ำเสียจาก
ชุมชนต้นน้ำสู่ชุมชนปลายน้ำ 5 หมู่บ้าน 1,382 ครัวเรือน และพื้นที่สาธารณะ เกิดเป็น  
แหล่งน้ำท่วมขังเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน  
ปลายน้ำ รวมถึงก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรคไข้เลือดออก ส่วนปัญหาน้ำแล้งเป็นปัญหา  
ที่ทำให้เกษตรกรในตำบลเก่าขามขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม
ตลอดทั้งปี 

วิธีแก้ปัญหาหลักของโครงการนี้คือการสร้างธนาคารน้ำ โดยแบ่งเป็นธนาคารน้ำใต้ดิน
ระบบปิดสำหรับแก้ปัญหาการปล่อยน้ำเสียและน้ำท่วมขัง และธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดและ
ธนาคารน้ำเพื่อชีวิตสำหรับแก้ปัญหาน้ำแล้ง 

ผลที่ได้รับจากโครงการนี้คือ สามารถขจัดแหล่งน้ำท่วมขังเน่าเสียที่ชุมชนปลายน้ำ  
ทั้ง 5 หมู่บ้านได้สำเร็จ ส่งผลให้โรคไข้เลือดออกที่เกิดจากแหล่งน้ำขังลดลง สุขภาวะและ  
สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ได้รับผลกระทบดีขึ้น และลดความขัดแย้งระหว่างชุมชนต้นน้ำและ
ชุมชนปลายน้ำลงได้ ส่วนปัญหาน้ำแล้งนั้น โครงการนี้ช่วยให้เกษตรกรที่ประสบปัญหามี  
แหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอทุกฤดูกาล รวมทั้งมีปริมาณ  
น้ำใต้ดินเพิ่มขึ้นให้ประชาชนในหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งนำไปใช้ 
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รายชื่อคณะกรรมการ  
พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น  

เพื่อรับรางวัลรางวัลพระปกเกล้าทองคำ และรางวัลรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 

 
 1 ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย กรรมการที่ปรึกษา 
 2 ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ  เศรษฐบุตร ประธานกรรมการ 
 3 รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล รองประธานกรรมการคนที่ 1 
 4 รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม  รัฐอมฤต รองประธานกรรมการคนที่ 2 
 5 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน กรรมการ 
 6 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้แทน กรรมการ 
 7 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  กรรมการ 
  หรือผู้แทน 
 8 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรรมการ 
  หรือผู้แทน 
 9 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ กรรมการ 
  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้แทน 
 10 ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา กรรมการ 
 11 ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา กรรมการ 
 12 รองศาสตราจารย์ตระกูล  มีชัย กรรมการ 
 13 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์  ชัชวาลย์ กรรมการ 
 14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ กรรมการ 
 15 ดร.พิรียุตม์  วรรณพฤกษ์ กรรมการ 
 16 ดร.อรพินท์ สพโชคชัย กรรมการ 
 17 ดร.ไพบูลย์  โพธิ์สุวรรณ กรรมการ 
 18 พลเอก เอกชัย  ศรีวิลาศ กรรมการ 
 19 ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล กรรมการ 
 20 นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ กรรมการ 
 21 นายนฤตย์  เสกธีระ กรรมการ 
 22 นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร กรรมการ 
 23 นายเอกวัฒน์ สุวรรณ กรรมการ 
 24 นายสยาม เจริญอินทร์พรหม กรรมการ 
 25 นายภควัต  อัจฉริยปัญญา กรรมการ 
 26 นางสาวสุมามาลย์  ชาวนา กรรมการและเลขานุการ 
 27 นางสาววิลาวัณย์  หงษ์นคร ผู้ช่วยเลขานุการ 
 28 นางสาวจิตรานุช เกียรติอดิศร ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะทำงานจัดทำเอกสารสรุปงานรางวัลพระปกเกล้า

บุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  

นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร นักวิชาการผู้ชำนาญการ 

นางสาวจิตรานุช เกียรติอดิศร นักวิชาการ   

นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา นักฝึกอบรมชำนาญการ 

นางธนิษฐา สุขะวัฒนะ นักฝึกอบรมชำนาญการ 

นางสาวอติพร แก้วเปีย นักบริหารโครงการชำนาญการ 

นางสาวอภิวรรณ  ซักเซ็ค พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ 

นางสาวมนฤดี ทองกำพร้า พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ 

นายชนาธิป โรจน์สิรวรพัฒน์ พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ 

นายพงศ์ปรีดา ลิ้มวัฒนะกุล พนักงานบริหารงานทั่วไป 

นางสาวปภาวรินทร์ วิวัฒน์ศิลป์ชัย พนักงานบริหารงานทั่วไป 



วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) 
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศัพท์ 02-141-9563-76 โทรสาร 02-143-8175 
 
 



สถาบันพระปกเกล้า  
ขอไว้อาลัยแด่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรางวัลพระปกเกล้า ที่ถึงแก่กรรมสองท่าน ได้แก่  
รองศาสตราจารย์	ดร.อรทัย	ก๊กผล			

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ  
พลเอก	เอกชัย	ศรีวิลาศ		

ที่ปรึกษาการต่างประเทศ และอดีตผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล   
สถาบันพระปกเกล้า  

ทั้งสองท่านได้อุทิศตนและทุ่มเทให้กับงานรางวัลพระปกเกล้ามาอย่างยาวนาน   
และมีส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนารางวัลพระปกเกล้าอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

 

ด้ ว ย ค ว า ม ร ะ ลึ ก ถึ ง 	

ด้วยรักและอาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

ด้วยรักและอาลัย

พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ 
ที่ปรึกษาการต่างประเทศ

และอดีตผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
สถาบันพระปกเกล้า




