


    

สาร



คำนำ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร�
วันท่ี  ๓๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ  ๒๕๖๒

                  หนังสือเลมนี้ เป�นหนังสือที่ระลึกในพ�ธีมอบรางวัลองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นที่มี
การบร�หารจัดการที่ดี ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร�จัดข�้น
ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ตึกสันติไมตร� ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร โดยได�รับเกียรติ
จากนายกรัฐมนตร� พลเอกประยุทธ� จันทร�โอชา เป�นประธานในพ�ธีมอบรางวัลให�แก�องค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ�นจำนวน ๕๓ แห�ง ที่ได�ผ�านการคัดเลือก ทั้งประเภทดีเลิศ ประเภทโดดเด�น และประเภททั่วไป 

  หนังสือที่ระลึกนี้ ได� ให�ข�อมูลประวัติความเป�นมาของรางวัลการบร�หารจัดการที่ดี
หลักเกณฑ� และว�ธีการคัดเลือกองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นท่ีมีการบร�หารจัดการท่ีดี ประจําป�งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ พร�อมรายชื่อและผลงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นที่ได�รับรางวัลในป�นี้ เพ�่อยกย�อง
เชิดชูเกียรติเป�นต�นแบบในการพัฒนาท�องถิ�นให�มีความเจร�ญก�าวหน�าอย�างยั่งยืน และร�วมแสดง
ความภาคภูมิใจให�กับองค�กรปกครองส�วนท�องถิ �นที ่ ได�ร ับรางวัล อีกทั ้งยังมีความมุ �งหวังใน
การสร�างแรงจ�งใจให�กับองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นอื่น ๆ รวมถึงองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นที่ได�รับ
รางวัลจะมีความมุ�งมั่นในการพัฒนาและบร�หารงาน รวมถึงการให�บร�การแก�ประชาชนให�มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่ดียิ�งข�้นต�อไป



สารบัญ
เร�่อง                     หน�า

รายชื่อคณะอนุกรรมการและประมวลภาพการประชุมกำหนดหลักเกณฑการจัดสรรเง�นอุดหนุน
เพ�่อใหเปนรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ�นจ�งใจเพ�่อเพ�่มประสิทธิภาพการบร�หารจัดการของ
ทองถิ�น ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ ว�ธีการ และอัตราการจัดสรรเง�นอุดหนุน เพ�อ่ใหเปนรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ�น
จ�งใจเพ�่อเพ�่มประสิทธิภาพการบร�หารจัดการของทองถิ�น ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายชื่อคณะอนุกรรมการเพ�่อคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ�น จำนวน ๗ คณะ 
 รางวัลประเภทดีเลิศ องคกรปกครองสวนทองถิ�น จำนวน ๓ รางวัล     ๑ - ๒
 รางวัลที่ ๑ เทศบาลเมืองร�อยเอ็ด        ๓ -  ๕
 รางวัลที่ ๒ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น        ๖ -  ๘
 รางวัลที่ ๓ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ�                   ๙ -  ๑๒

รางวัลประเภทโดดเดน องคกรปกครองสวนทองถิ�นขนาดใหญ จำนวน ๖ รางวัล   ๑๓ - ๑๔
                                           (องค�การบร�หารส�วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)

 รางวัลที่ ๑ เทศบาลนครเชียงราย        ๑๕ - ๑๘
 รางวัลที่ ๒ เทศบาลเมืองศร�สะเกษ        ๑๙ -  ๒๓
 รางวัลที่ ๓ องค�การบร�หารส�วนจังหวัดเชียงราย      ๒๔ -  ๒๖
 รางวัลชมเชย  เทศบาลเมืองป�ตตานี        ๒๗ -  ๓๐
   เทศบาลนครภูเก็ต        ๓๑ -  ๓๔
   เทศบาลเมืองชัยภูมิ          ๓๕ -  ๓๗

รางวัลประเภทโดดเดน  เทศบาลตำบล จำนวน ๖ รางวัล      ๓๘ - ๓๙
              รางวัลที่ ๑ เทศบาลตำบลปร�ก         ๔๐ -  ๔๓
 รางวัลที่ ๒ เทศบาลตำบลบ�านคลอง        ๔๔-  ๔๖
 รางวัลที่ ๓ เทศบาลตำบลท�าคันโท        ๔๗ -  ๔๙
 รางวัลชมเชย  เทศบาลตำบลลวงเหนือ       ๕๐ -  ๕๔
   เทศบาลตำบลเว�ยงสา        ๕๕ -  ๕๙
   เทศบาลตำบลก�อ          ๕๙ -  ๖๒

รางวัลประเภทโดดเดน องคการบร�หารสวนตำบล จำนวน ๖ รางวัล     ๖๓ - ๖๔
 รางวัลที่ ๑ องค�การบร�หารส�วนตำบลรางจรเข�      ๖๕ -  ๖๗
 รางวัลที่ ๒ องค�การบร�หารส�วนตำบลหนองมะเข�อ      ๖๘ -  ๗๐
 รางวัลที่ ๓ องค�การบร�หารส�วนตำบลนาพ��       ๗๑ -  ๗๔
 รางวัลชมเชย  องค�การบร�หารส�วนตำบลแก�วแสน      ๗๕ -  ๗๘
   องค�การบร�หารส�วนตำบลท�าชะมวง      ๗๙ -  ๘๑
   องค�การบร�หารส�วนตำบลนครชุม      ๘๒ -  ๘๔ 

 



รางวัลประเภททั่วไป องคกรปกครองสวนทองถิ�นขนาดใหญ จำนวน ๖ รางวัล   ๘๕ - ๘๖
                                      (องค�การบร�หารส�วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)

 รางวัลที่ ๑ เทศบาลนครสุราษฎร�ธานี        ๘๗ -  ๘๙  
 รางวัลที่ ๒ เทศบาลเมืองเขารูปช�าง        ๙๐ -  ๙๒
 รางวัลที่ ๓ เทศบาลเมืองบ�านบึง        ๙๓ -  ๙๕
 รางวัลชมเชย  เทศบาลเมืองแพร�        ๙๖ -  ๙๘
   องค�การบร�หารส�วนจังหวัดสุพรรณบุร�     ๙๙ -  ๑๐๑
   เทศบาลเมืองไร�ข�ง        ๑๐๒ -  ๑๐๔

รางวัลประเภททั่วไป เทศบาลตำบล จำนวน ๑๓ รางวัล      ๑๐๕ - ๑๐๖
 รางวัลที่ ๑ เทศบาลตำบลบ�านดอน        ๑๐๗ -  ๑๐๙
 รางวัลที่ ๒ เทศบาลตำบลป�าไผ�        ๑๑๐ -  ๑๑๓
 รางวัลที่ ๓ เทศบาลตำบลน้ำสวย        ๑๑๔ -  ๑๑๖
 รางวัลชมเชย  เทศบาลตำบลยางเนิ�ง        ๑๑๗ -  ๑๑๙
   เทศบาลตำบลแม�ขร�        ๑๒๐ -  ๑๒๒
   เทศบาลตำบลโพตลาดแก�ว         ๑๒๓ -  ๑๒๖
   เทศบาลตำบลเสิงสาง        ๑๒๗ - ๑๒๘
   เทศบาลตำบลป�าตาล        ๑๒๙ -  ๑๓๑
   เทศบาลตำบลบ�านแฮด       ๑๓๒ -  ๑๓๔
   เทศบาลตำบลทับมา        ๑๓๕ -  ๑๓๗
   เทศบาลตำบลหางดง        ๑๓๘ -  ๑๔๐
   เทศบาลตำบลบ�านธิ          ๑๔๑ -  ๑๔๒
   เทศบาลตำบลวังพร�าว       ๑๔๓ -  ๑๔๕

รางวัลประเภททั่วไป องคการบร�หารสวนตำบล จำนวน ๑๓ รางวัล     ๑๔๖ - ๑๔๗
 รางวัลที่ ๑ องค�การบร�หารส�วนตำบลแม�แดด       ๑๔๘ -  ๑๕๐
 รางวัลที่ ๒ องค�การบร�หารส�วนตำบลเก�าขาม       ๑๕๑ -  ๑๕๓
 รางวัลที่ ๓ องค�การบร�หารส�วนตำบลนาเกตุ       ๑๕๔-  ๑๕๖ 

 

สารบัญ
เร�่อง                     หน�า



 รางวัลชมเชย  องค�การบร�หารส�วนตำบลวัดขวาง      ๑๕๗ -  ๑๕๙
   องค�การบร�หารส�วนตำบลเมืองพล      ๑๖๐ -  ๑๖๒
   องค�การบร�หารส�วนตำบลเกาะขันธ�      ๑๖๓ -  ๑๖๕
   องค�การบร�หารส�วนตำบลเสม็ดใต�      ๑๖๖ - ๑๖๘
   องค�การบร�หารส�วนตำบลเจดีย�ชัย      ๑๖๙ -  ๑๗๑
   องค�การบร�หารส�วนตำบลโค�งไผ�      ๑๗๒ -  ๑๗๔
   องค�การบร�หารส�วนตำบลวังท�าดี      ๑๗๕ -  ๑๗๗
   องค�การบร�หารส�วนตำบลท�าสองคอน     ๑๗๘ -  ๑๘๐
   องค�การบร�หารส�วนตำบลบางพลับ      ๑๘๑ -  ๑๘๓
   องค�การบร�หารส�วนตำบลเขาดิน      ๑๘๔ -  ๑๘๖

 ประมวลภาพคณะอนุกรรมการเพ�่อคัดเลือกองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น
 ที่มีการบร�หารจัดการที่ดี ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    ๑๘๗ - ๑๙๕

 
 

สารบัญ

เร�่อง            หน�า



รายชื่อคณะอนุกรรมการ
กำหนดหลักเกณฑการจัดสรรเง�นอุดหนุนเพ�อ่ใหเปนรางวัลสำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ�น
จ�งใจเพ�่อเพ�่มประสิทธิภาพการบร�หารจัดการของทองถิ�น ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑. ศาสตราจารยดิเรก ปทมสิร�วัฒน
๒. รองศาสตราจารยสุพจน  บุญว�เศษ
๓. รองศาสตราจารยว�ระศักดิ์  เคร�อเทพ
๔. รองศาสตราจารยอัชกรณ  วงศปร�ดี
๖. ผูชวยศาสตราจารยพ�ชิต รัชตพ�บุลภพ
๗. ผูชวยศาสตราจารยนราธิป  ศร�ราม
๘. รองศาสตราจารยธัชเฉลิม สุทธิพงษประชา
๙. นายเธียรชัย ณ นคร
๑๐. นายภูนท สลัดทุกข
๑๑. รองเลขาธิการ ก.พ. (นางชุติมา หาญเผชิญ)  (สำนักงาน ก.พ.)
๑๒. ผูอำนวยการกองพัฒนาระเบียบราชการสวนภูมิภาค (สำนักงาน ก.พ.ร.) และความสัมพันธกับองคกรปกครองสวนทองถิ�น 
๑๓. ผูอำนวยการกองจัดทำงบประมาณดานความมั่นคง ๑ (สำนักงบประมาณ)
๑๔. ผูอำนวยการกองพัฒนาและสงเสร�มการบร�หารงานทองถิ�น (สถ.)
๑๕. ผูวาการตรวจเง�นแผนดิน  (สตง.)
๑๖. ผูอำนวยการสำนักพัฒนาและสงเสร�มธรรมาภิบาล  (สำนักงาน ป.ป.ช.)
๑๗. นายกสมาคมองคการบร�หารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย
๑๘. นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
๑๙. นายกสมาคมองคการบร�หารสวนตำบลแหงประเทศไทย
๒๐. รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตร� (นายสุรศักดิ์ เร�องเคร�อ)
๒๑. ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจร�ต
๒๒. ที่ปร�กษาดานการกระจายอำนาจ
๒๓. ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ�น (สำนักงาน ก.ก.ถ.)   

๒๔. นายชัยวัฒน  ภัทรกานต  อนุกรรมการและเลขานุการ
๒๕. นางแกวตา  เพ็ชรสุกใส  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๒๖. นางสาวสุจิตรา  อนุนันตกุล  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
๒๗. นางสาวแกวสุดา  ประภาวะตัง  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ



ประมวลภาพการประชุม
กำหนดหลักเกณฑ�การจัดสรรเง�นอุดหนุน เพ�่อให�เป�นรางวัลองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น
จ�งใจเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพการบร�หารจัดการของท�องถิ�น ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



หลักเกณฑ� ว�ธีการ และอัตราการจัดสรรเง�นอุดหนุน
เพ�่อเปนรางวัลสำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ�น

จ�งใจเพ�่อเพ�่มประสิทธิภาพการบร�หารจัดการของทองถิ�น ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

      ด�วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น ได�มีคำส่ังท่ี ๕/๒๕๕๙
ลงวันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ แต�งต้ังคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ�การจัดสรรเง�นอุดหนุน
เพ�่อให�เป�นรางวัลสำหรับองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น เพ�่อทำหน�าที่กำหนดเกณฑ�ชี้วัดและแนวทาง
การตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นในเร�อ่งท่ีเก่ียวข�องกับการ
ให�เง�นรางวัล กำหนดหลักเกณฑ�การจัดสรรเง�นอุดหนุนเพ�่อให�เป�นรางวัลสำหรับองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ�น คัดเลือกองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นท่ีสมควรได�รับรางวัล และรายงานผลการคัดเลือก
ให�คณะกรรมการการกระจายอำนาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นทราบ ซ่ึงคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ�การจัดสรรเง�นอุดหนุน
เพ�อ่ให�เป�นรางวัลสำหรับองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นได�กำหนดหลักเกณฑ� ว�ธีการ และอัตราการจัดสรรเง�นอุดหนุนเพ�อ่เป�นรางวัลสำหรับ
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นท่ีมีการบร�หารจัดการท่ีดี ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เร�ยบร�อยแล�ว
      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑๑) และมาตรา ๒๙ แห�งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให�แก�
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น พ.ศ. ๒๕๔๒ จ�งกำหนดหลักเกณฑ� ว�ธีการ และอัตราการจัดสรรเง�นอุดหนุนเพ�อ่เป�นรางวัลสำหรับองค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ�นจ�งใจเพ�อ่เพ��มประสิทธิภาพ

    การบร�หารจัดการของทองถิ�น ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมติของคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑการจัดสรร
เง�นอุดหนุนเพ�อ่ใหเปนรางวัลสำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ�น ดังน้ี

       ให�จัดสรรเง�นอุดหนุนเพ�อ่เป�นรางวัลสำหรับองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นท่ีมีการบร�หารจัดการท่ีดี จำนวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น ดังต�อไปนี้
 ๑.๑ ประเภทดีเลิศ ประกอบด�วย องค�การบร�หารส�วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล
    และองค�การบร�หารส�วนตำบล
 ๑.๒ ประเภทโดดเดน ได�แก�
   (๑) องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นขนาดใหญ� ประกอบด�วย องค�การบร�หารส�วนจังหวัด
   เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง
   (๒) เทศบาลตำบล 
   (๓) องค�การบร�หารส�วนตำบล
 ๑.๓ ประเภททั่วไป ได�แก�
   (๑) องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นขนาดใหญ� ประกอบด�วย องค�การบร�หารส�วนจังหวัด
   เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง
   (๒) เทศบาลตำบล
   (๓) องค�การบร�หารส�วนตำบล

คุณสมบัติขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นที่สมัคร
 ๒.๑ ประเภทดีเลิศ ได�แก� องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นท่ีเคยได�รับรางวัลการบร�หารจัดการท่ีดี ระดับท่ี ๑, ๒, ๓ และรางวัลชมเชย
 (ถ�วยรางวัลหร�อโล�รางวัล) ๓ คร้ังข�น้ไป ภายในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕, ๒๕๕๖, ๒๕๕๗, ๒๕๕๘, ๒๕๕๙, ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑
 โดยจะต�องมีผลคะแนนรวมของการประเมินประสิทธิภาพขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น (Local Performance Assessment :
 LPA) ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกรมส�งเสร�มการปกครองท�องถิ�นเฉลี่ยทุกด�าน ไม�ต่ำกว�าร�อยละ ๙๐ 
 ๒.๒ ประเภทโดดเดน ได�แก� องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นท่ีเคยได�รับรางวัลการบร�หารจัดการท่ีดี ระดับท่ี ๑, ๒, ๓ และรางวัลชมเชย
 (ถ�วยรางวัลหร�อโล�รางวัล) ไม�ถึง ๓ คร้ัง ภายในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕, ๒๕๕๖, ๒๕๕๗, ๒๕๕๘, ๒๕๕๙, ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑
 โดยจะต�องมีผลคะแนนรวมของการประเมินประสิทธิภาพขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น (Local Performance Assessment :
 LPA) ประจำป� งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกรมส�งเสร�มการปกครองท�องถิ�นเฉลี่ยทุกด�าน ไม�ต่ำกว�าร�อยละ ๘๐ 
 ๒.๓ ประเภททั่วไป ได�แก� องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นที่ไม�เคยได�รับรางวัลการบร�หารจัดการที่ดี (ถ�วยรางวัลหร�อโล�รางวัล)
 นับตั้งแต�ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕, ๒๕๕๖, ๒๕๕๗, ๒๕๕๘, ๒๕๕๙, ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ โดยจะต�องมีผลคะแนนรวมของ
 การประเมินประสิทธิภาพขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำป�งบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกรมส�งเสร�มการปกครองท�องถิ�นเฉลี่ยทุกด�าน ไม�ต่ำกว�าร�อยละ ๗๐



         ว�ธีการคัดเลือกองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นเพ�่อรับรางวัล โดยคัดเลือกองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น ในประเภทดีเลิศ
ตามข�อ ๑.๑ และตามคุณสมบัติในข�อ ๒.๑ ประเภทโดดเด�นตามข�อ ๑.๒ และตามคุณสมบัติในข�อ ๒.๒ และประเภททั่วไปตามข�อ ๑.๓
และตามคุณสมบัติในข�อ ๒.๓ โดยให�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นดังกล�าวสมัครใจส�งแบบประเมินเกณฑ�ช้ีวัด การประเมินองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ�นตามที่คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ�การจัดสรรเง�นอุดหนุนเพ�่อให�เป�นรางวัลสำหรับองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น
กำหนด ส�งให�สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร�

         หลักเกณฑ�การจัดสรรให�เป�นไปตามเกณฑ�ชี้วัดที่คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ�การจัดสรรเง�นอุดหนุนเพ�่อให�เป�น
รางวัลสำหรับองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นกำหนด ประกอบด�วย
 ๓.๑ เกณฑ�ชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น ของกรมส�งเสร�มการปกครองท�องถิ�น
 ๓.๒ เกณฑ�ชี้วัดการประเมินองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นตามที่คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ�การจัดสรรเง�นอุดหนุน
 เพ�่อให�เป�นรางวัลสำหรับองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นกำหนด

    
          ให�สถาบันการศึกษาท่ีได�รับมอบหมายดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น
ตามเกณฑ�ชี้วัดข�อ ๓ และให�สถาบันการศึกษาเร�ยงลำดับคะแนนขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นในประเภทดีเลิศ ประเภทโดดเด�นและ
ประเภททั่วไป เพ�่อให�คณะอนุกรรมการเพ�่อคัดเลือกองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นจากส�วนกลางลงพ�้นที่เพ�่อไปตรวจประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในรอบต�อไป

                      ให�คณะอนุกรรมการเพ�อ่คัดเลือกองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นจากส�วนกลาง ซ่ึงแต�งต้ังโดยประธานกรรมการการกระจาย
อำนาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น รับผิดชอบการคัดเลือกองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นท่ีสมควรได�รับรางวัลในประเภทดีเลิศ ๑ คณะ
ประเภทโดดเด�น ๓ คณะ และประเภททั่วไป ๓ คณะ ดังนี้
 ๖.๑ ประเภทดีเลิศ คณะอนุกรรมการเพ�่อคัดเลือกองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นประเภทดีเลิศ
 ๖.๒ ประเภทโดดเดน
  (๑) คณะอนุกรรมการเพ�อ่คัดเลือกองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นขนาดใหญ� ประเภทโดดเด�น (องค�การบร�หารส�วนจังหวัด
  เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
  (๒) คณะอนุกรรมการเพ�่อคัดเลือกเทศบาลตำบล ประเภทโดดเด�น
  (๓) คณะอนุกรรมการเพ�่อคัดเลือกองค�การบร�หารส�วนตำบล ประเภทโดดเด�น
 ๖.๓ ประเภททั่วไป ได�แก�
  (๑) คณะอนุกรรมการเพ�อ่คัดเลือกองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นขนาดใหญ� ประเภทท่ัวไป (องค�การบร�หารส�วนจังหวัด
  เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
  (๒) คณะอนุกรรมการเพ�่อคัดเลือกเทศบาลตำบล ประเภททั่วไป
  (๓) คณะอนุกรรมการเพ�่อคัดเลือกองค�การบร�หารส�วนตำบล ประเภททั่วไป

                      ให�แบ�งเง�นรางวัลท่ีจัดสรรให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นท่ีมีการบร�หารจัดการท่ีดี ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ออกเป�น ๓ ส�วน ดังน้ี
 ๘.๑ เง�นรางวัลสวนที่ ๑ ประเภทดีเลิศ (องค�การบร�หารส�วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค�การ
 บร�หารส�วนตำบล) จำนวน ๓ รางวัล รวมเป�นเง�น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   รางวัลท่ี ๑ จำนวน  ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
   รางวัลท่ี ๒ จำนวน  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
   รางวัลท่ี ๓ จำนวน  ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 ๘.๒ เง�นรางวัลสวนที่ ๒ จำนวน ๑๑๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบ�งประเภทรางวัล ออกเป�น ๒ ประเภท ได�แก� 
  (๑) ประเภทโดดเดน จำนวน ๕๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท จัดสรรเป�นเง�นรางวัลสำหรับองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นท่ีได�รับการ
 คัดเลือกในประเภทโดดเด�น จำนวนท้ังสิ�น ๑๘ รางวัล ประกอบด�วย
   (๑.๑) องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นขนาดใหญ� (องค�การบร�หารส�วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
   จำนวน ๖ รางวัล รวมเป�นเง�น ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   รางวัลท่ี ๑ จำนวน  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
   รางวัลท่ี ๒ จำนวน  ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
   รางวัลท่ี ๓ จำนวน  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
   รางวัลชมเชย ๓ รางวัล ๆ ละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมจำนวนเง�น ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

         คณะอนุกรรมการเพ�อ่คัดเลือกองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นจากส�วนกลางตามข�อ ๖ ประกอบด�วย ผู�ทรงคุณวุฒิเป�นประธาน
ผู�ทรงคุณวุฒิ ผู�แทนสำนักงานการตรวจเง�นแผ�นดิน ผู�แทนกรมส�งเสร�มการปกครองท�องถิ�น ผู�แทนส�วนราชการท่ีเก่ียวข�องหร�ออนุกรรมการ
ในคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ�การจัดสรรเง�นอุดหนุนเพ�่อให�เป�นรางวัลสำหรับองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นที่เห็นสมควร
ผู�แทนสมาคมขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น ท้ัง  ๓ สมาคม เป�นอนุกรรมการ และผู�แทนสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ
ให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นท่ีผู�อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นมอบหมาย
เป�นอนุกรรมการและเลขานุการและผู�ช�วยเลขานุการ โดยมีสัดส�วนคณะอนุกรรมการเพ�อ่คัดเลือกองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นจากส�วนกลาง
แต�ละคณะประมาณ ๗ – ๙ คน



   (๑.๒)  เทศบาลตำบล จำนวน ๖ รางวัล รวมเป�นเง�น ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
    รางวัลท่ี ๑ จำนวน  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
    รางวัลท่ี ๒ จำนวน  ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
    รางวัลท่ี ๓ จำนวน  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
    รางวัลชมเชย ๓ รางวัล ๆ ละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมจำนวนเง�น ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

   (๑.๓)   องค�การบร�หารส�วนตำบล จำนวน ๖ รางวัล รวมเป�นเง�น ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
    รางวัลท่ี ๑ จำนวน  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
    รางวัลท่ี ๒ จำนวน  ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
    รางวัลท่ี ๓ จำนวน  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
    รางวัลชมเชย ๓ รางวัล ๆ ละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมจำนวนเง�น ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 (๒) ประเภททั่วไป จำนวน ๖๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท จัดสรรเป�นเง�นรางวัลสำหรับองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นท่ีได�รับการคัดเลือก
 ในประเภทท่ัวไป จำนวนท้ังสิ�น ๓๒ รางวัล ประกอบด�วย 
   (๒.๑)  องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นขนาดใหญ� (องค�การบร�หารส�วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
   จำนวน ๖ รางวัล รวมเป�นเง�น ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท
    รางวัลท่ี ๑ จำนวน  ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
    รางวัลท่ี ๒ จำนวน  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
    รางวัลท่ี ๓ จำนวน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
    รางวัลชมเชย ๓ รางวัล ๆ ละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมจำนวนเง�น ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท

   (๒.๒)  เทศบาลตำบล จำนวน ๑๓ รางวัล รวมเป�นเง�น ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
    รางวัลท่ี ๑ จำนวน  ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
    รางวัลท่ี ๒ จำนวน  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
    รางวัลท่ี ๓ จำนวน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
    รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล ๆ ละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมจำนวนเง�น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

   (๒.๓)  องค�การบร�หารส�วนตำบล จำนวน ๑๓ รางวัล รวมเป�นเง�น ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
    รางวัลท่ี ๑ จำนวน  ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
    รางวัลท่ี ๒ จำนวน  ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
    รางวัลท่ี ๓ จำนวน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
    รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล ๆ ละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมจำนวนเง�น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 ๘.๓ เง�นรางวัลสวนที่ ๓ ซึ่งเป�นเง�นที่เหลือจากข�อ ๘.๑ และข�อ ๘.๒ จำนวน ๖๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท ให�จัดสรรเป�นเง�นรางวัลจ�งใจ
ให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น ประเภทโดดเด�นและประเภทท่ัวไป โดยกำหนดให�มีเง�นรางวัลผ�านเกณฑ� ๒ ระดับ ได�แก� เง�นรางวัลผ�านเกณฑ�
สำหรับองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นท่ีเข�าสู�รอบการประเมินในรอบสุดท�ายและเง�นรางวัลท่ีมีผลคะแนนผ�านเกณฑ�การประเมินในรอบการ
ประเมินของสถาบันการศึกษา ท้ังน้ี ให�เป�นไปตามท่ีคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ�การจัดสรรเง�นอุดหนุนเพ�อ่ให�เป�นรางวัลสำหรับ
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นท่ีกำหนด

                  ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นท่ีได�รับรางวัลตามข�อ ๘ นำเง�นรางวัลท่ีได�รับไปใช�จ�ายตามอำนาจหน�าท่ีเพ�อ่ประโยชน�สุขของ
ประชาชนตามแผนพัฒนาท�องถิ�น โดยไม�ต�องจัดทำเป�นข�อบัญญัติหร�อเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจำป� หากเบิกจ�ายไม�ทัน
หร�อมีเง�นเหลือจ�าย ให�นำไปใช�จ�ายตามอำนาจหน�าที่ให�แล�วเสร็จภายในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหากยังมีเง�นเหลือจ�ายให�ตกเป�น
เง�นสะสมขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นต�อไป ทั้งนี้ ให�รายงานผลการใช�จ�ายเง�นรางวัลดังกล�าว ตามที่คณะอนุกรรมการกำหนด
หลักเกณฑ�ฯ กำหนด โดยรายงานให�สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นทราบ เพ�อ่รวบรวม
รายงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นต�อไป 



รายชื่อคณะอนุกรรมการ
เพ�่อคัดเลือกองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น จำนวน ๗ คณะ 

ประธานอนุกรรมการ
ศาสตราจารย�ดิเรก ป�ทมสิร�วัฒน�

รองประธานอนุกรรมการ
นายวชิระ เพ�งผล

ประธานอนุกรรมการ
รองศาสตราจารย�สุพจน�  บุญว�เศษ

รองประธานอนุกรรมการ
นางรังสี พันธุมจ�นดา

ประธานอนุกรรมการ
นายว�บูลย� สงวนพงศ�

รองประธานอนุกรรมการ
นางสาวอัมพวัน เจร�ญกุล

ประธานอนุกรรมการ
นายเลอพงศ� ลิ�มรัตน�

รองประธานอนุกรรมการ
รองศาสตราจารย�ศิร�พร สัจจานันท�



รายชื่อคณะอนุกรรมการ
เพ�่อคัดเลือกองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น จำนวน ๗ คณะ 

ประธานอนุกรรมการ

นายสุรศักดิ์ เร�องเคร�อ
(รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตร�) รองประธานอนุกรรมการ

ผู�ช�วยศาสตราจารย�ฐิติมา โห�ลำยอง

ประธานอนุกรรมการ
นายจำรัส  ศักดิ์จ�รพาพงษ�

รองประธานอนุกรรมการ
ว�าที่ร�อยตร� ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ�

ประธานอนุกรรมการ
ผู�ช�วยศาสตราจารย�นราธิป  ศร�ราม

รองประธานอนุกรรมการ
นายณวัฒน�  มหาขันธ�



คุณค�าอันทรงเกียรติ
แห�งการบร�หารจัดการที่โดดเด�น
มีนวัตกรรม เป��ยมด�วยธรรมาภิบาล

องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น
รางวัล

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑



องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น
รางวัล

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒

โครงการนวัตกรรม : จ�ติสุขาวดีสร�างสุขที่ปลายทางชีว�ต 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ�

๑ เทศบาลเมืองร�อยเอ็ด
โครงการนวัตกรรม : “การบร�หารพ�น้ท่ีบุกรุก  เพ�อ่บร�การสาธารณะ”

รางวัลท่ี
เง�นรางวัล
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓รางวัลท่ี
เง�นรางวัล
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
โครงการนวัตกรรม : “ผู�สูงอายุ สุขภาพดี มีภูมิป�ญญา จ�ตอาสา
พัฒนาสังคม”(Promoting Physical and Mental Well-being 
and Elderly Volunteering for Community Development)

๒รางวัลท่ี
เง�นรางวัล
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท



องคกรปกครองสวนทองถิ�น
รางวัลที่ ๑

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ความเป�นมาของโครงการ
              เทศบาลเมืองร�อยเอ็ด มีพ�้นที่  ๑๑.๖๓ ตารางกิโลเมตร
มีประชากร ๓๕,๘๙๗ คน เป�นพ�้นที ่ราบสูง ถือเป�นเมืองที ่มี
ความสำคัญทางประวัติศาสตร�และภูมิศาสตร�ของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือมาแต�โบราณ เป�นเมืองท่ีได�วางผังเมืองไว�อย�างสวยงาม
ลักษณะที่คงเหลือและมองเห็นได�จนถึงป�จจ�บัน คือ แนวคลองน้ำ
รอบเมืองและกำแพงเมืองรอบตัวเมือง ซึ่งอยู�ในเขตเทศบาลเมือง
ร�อยเอ็ด  แต�เน่ืองจากป�จจ�บันเมืองมีความเจร�ญข�น้ทำให�ประชาชน
ในชนบท ซ่ึงมีฐานะยากจนอพยพเข�ามาหางานทำในเมืองมากข�น้
เกิดการสร�างชุมชนเมืองที่ขยายตัวอย�างรวดเร็วและไม�มีแผน
เกิดป�ญหาการรุกล้ำคูเมือง – กำแพงเมือง ทำให�โบราณสถาน
เกิดความเสียหายและเสื่อมโทรมกลายเป�นชุมชนแออัด (Slam)

เกิดป�ญหาความยากจนที่รุนแรง ป�ญหาสุขภาพอนามัย ป�ญหาความไม�ปลอดภัยของผู�อยู�อาศัยป�ญหาอาชญากรรม ป�ญหา
ยาเสพติดและป�ญหาความเสื่อมโทรมของสิ�งแวดล�อม เทศบาลเมืองร�อยเอ็ดจ�งได�วางแผนงานในการแก� ไขป�ญหา ที่อยู�อาศัยให�แก�
ประชาชนผู�บุกรุก เพ�่อพัฒนาคุณภาพชีว�ตประชาชนในชุมชนใหดีข�้น ปรับปรุงภูมิทัศนคูเมือง-กำแพงเมือง เพ�่มพ�้นที่สีเข�ยว
เพ�่อคุณภาพชีว�ตชาวรอยเอ็ด และเป�นการปรับปรุงทัศนียภาพในสภาพแวดล�อมที่เป�นส�วนของเมืองให�มีความน�าอยู�ร�มร�่นสวยงาม
มีเอกลักษณ� โดยการดำเนินการย�ายชุมชน จัดระเบียบการสร�างอาคารที่บดบังสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร� ปรับปรุงฟ��นฟ�
แนวคูเมือง-กำแพงเมืองร�อยเอ็ด เพ��มเส�นทางคมนาคมขนส�ง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สร�างบ�านม่ันคงคู�กับการสร�างชุมชนเข�มแข็ง
สนับสนุนการพัฒนาเพ�่อแก�ป�ญหาที่อยู�อาศัย ควบคู�กับการสร�างชุมชนใหม� และปรับปรุงภูมิทัศน�ให�เมืองมีความสวยงามร�มร�่น
มุ�งหวังให�เกิดการพัฒนาคุณภาพชีว�ตในทุกด�านของประชาชนในชุมชน และเป�นเมืองน�าอยู�อย�างยั่งยืน

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๑๑.๖๓     ตร.กม.
ประชากร                  ๓๕,๘๙๗  คน
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑)  ๕๘๒,๖๗๕,๕๕๙.๓๗ บาท
เบอรโทรศัพท    ๐  ๔๓๕๑  ๑๒๒๒

เทศบาลเมืองร�อยเอ็ด
อำเภอเมือง  จังหวัดรอยเอ็ด

ว�สัยทัศน�
“บานเมืองนาอยู  ผูคนนารัก ฟ�กฟ�กตำนานเมือง  ลือเล่ืองวัฒนธรรม”

โครงการนวัตกรรม

๓



ว�ธีการ/กลยุทธ�การดำเนินการ
      เป�นโครงการแก�ป�ญหา ๓ อย�างไปพร�อม ๆ กัน คือ ๑. ป�ญหา
การบุกรุกพ�้นที่โบราณสถาน ๒. ป�ญหาการขาดแคลนที่อยู�อาศัย
ที่มั่นคงแข็งแรง ๓. ป�ญหาแหล�งเสื่อมโทรมในเขตเมือง โดยการกัน
พ�้นที่บุกรุกส�วนหนึ่งสร�างเป�นที่อยู�อาศัยของผู�บุกรุก และมีการจัด
บร�การสาธารณะ โดยการจัดระบบสาธารณูปโภคให�เข�าถึง และ
อีกส�วนหน่ึงได�กันพ�น้ท่ีให�คืนสภาพเป�นคูเมือง – กำแพงเมือง โดยการ
ปรับเป�นพ�น้ท่ีสีเข�ยวให�สวยงาม เป�นการแก�ป�ญหาประชาชนผู�ยากไร�
ด�อยโอกาสท่ีบุกรุก พ�น้ท่ีโบราณสถานคูเมือง กำแพงเมืองจนก�อให�
เกิดแหล�งเสื่อมโทรม จนกลายเป�นป�ญหาชุมชนแออัด

เพ�่อให� ได�รับการช�วยเหลือด�านที่อยู�อาศัย พัฒนาคุณภาพชีว�ตให�ดีข�้น โดยให�ประชาชนผู�ยากไร� ด�อยโอกาสสามารถมีความมั่นคง
มีสิทธิการอยู�อาศัย มีชีว�ตอย�างมีเสถียรภาพ และมีศักดิ์ศร� และเนื่องจากการแก� ไขป�ญหาความมั่นคงการอยู�อาศัยนี้จะดำเนินการ
พร�อมกับการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ สังคม สวัสดิการ สิ�งแวดล�อมของชุมชน จะทำให�เกิดรูปธรรมการแก� ไขป�ญหาคนจนที่ต�อเนื่อง
เชื่อมโยง และสัมพันธ�กับโครงสร�างป�ญหาอย�างแท�จร�ง

   แก� 3 ป�ญหา
บุกรุกพ�้นที่โบราณสถาน

ขาดแคลนที่อยู
และปญหาแหลงเสื่อมโทรม

“

“

คืนศักดิ์ศร�ความเป�นคน
ประชาชนได�บ�าน 

รัฐได�คืนโบราณสถาน 
ชุมชนได�รับการพัฒนา

ความโดดเด�นของนวัตกรรม
    จ�ดเด�นของนวัตกรรม คือ การใช�ขบวนองค�กรชุมชนทั้งระดับชุมชน
และเคร�อข�ายองค�กรชุมชน และความร�วมมือ การมีส�วนร�วมของภาคี
เคร�อข�าย เป�นกลไกหลักในการทำงานและการจัดการ ท้ังน้ีเพราะชุมชน
เป�นเจ�าของป�ญหาและความต�องการของตนเอง และมีพลังอย�างหลากหลาย
การดำเนินงานโดยองค�กรชุมชนและท�องถิ�นในทุกขั้นตอนของการ
ดำเนินงาน เพ�อ่พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สร�างบ�านม่ันคงคู�กับการ
สร�างชุมชนเข�มแข็ง สนับสนุนการพัฒนาเพ�่อแก�ป�ญหาที่อยู�อาศัย
ควบคู�กับการสร�างชุมชนใหม� และปรับปรุงภูมิทัศน�ให�เมืองมีความสวยงามร�มร�่น มุ�งหวังให�เกิดการพัฒนาคุณภาพชีว�ตในทุกด�าน
ของประชาชนในชุมชน และเป�นเมืองน�าอยู�อย�างย่ังยืน การบร�การหร�อกิจกรรมเพ�อ่ประโยชน�สาธารณะหร�อเพ�อ่ตอบสนองความต�องการ
ของประชาชนอันเป�นการพัฒนาคุณภาพชีว�ตที่ดีให�แก�ประชาชนและสร�างการพัฒนา ทั้งด�านเศรษฐกิจและสังคมให�กับท�องถิ�น
มีความเสมอภาค ความต�อเนื่อง และความโปร�งใสในการให�บร�การ

๔



     ป�ญหา และอุปสรรคด�านงบประมาณท�องถิ�น มีงบประมาณ
ไม�เพ�ยงพอที่จะดำเนินงาน

     ป�ญหาและอุปสรรคการมีส�วนร�วมของประชาชนกลุ�มเป�าหมาย
ประชาชนยังขาดผู�นำท่ีเข�มแข็ง ทำให�ไม�กล�าตัดสินใจ และการเข�ามา
มีส�วนร�วมในการแก�ป�ญหาอย�างจร�งจัง

     ป�ญหาและอุปสรรคของกระบวนการดำเนินงาน บุคลากร
ที่จะเข�ามารับผิดชอบโครงการไม�เพ�ยงพอ

ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ  
๑)   ความคุ�มค�า แสดงถึงมูลค�าและคุณค�า
       - จากการดำเนินโครงการทำให�ประชาชนในพ�น้ท่ีชุมชนแออัด
คูเมือง-กำแพงเมือง จำนวน  ๓๑๑  ครอบครัว มีคุณภาพชีว�ต
ที่ดีข�้นในทุกๆ ด�าน 
       - สิ�งแวดล�อมโดยรอบได�รับการฟ��นฟ� ลดมลภาวะและมลพ�ษ
ลงได� 
       - ประชาชนผู�บุกรุกมีสุขภาพอนามัยท่ีดี  มีความปลอดภัย
ในชีว�ตและทรัพย�สิน ลดป�ญหาอาชญากรรมและป�ญหายาเสพติด
ในชุมชนลงได�
๒)   ผลที่เกิดข�้นกับองค�กร (เทศบาล)
        แนวคูเมือง-กำแพงเมืองร�อยเอ็ดได�รับการปรับปรุงฟ��นฟ�
ตามแนวภูมิทัศน�วัฒนธรรม เทศบาลเมืองร�อยเอ็ดเป�นเมืองน�าอยู�
น�าอาศัย ประชาชนมีความสุข เป�นเอกลักษณ�ของจังหวัดและ
เป�นแหล�งท�องเท่ียว มีสภาพแวดล�อมท่ีดี มีพ�น้ท่ีสีเข�ยวเพ��มมากข�น้
สามารถแก�ไขป�ญหาภาวะโลกร�อน 

๑.

๒.

     ป�ญหาและอุปสรรคของการบร�หารจัดการหน�วยงานในระดับ
จังหวัดไม�ให�ความสำคัญกับการแก�ป�ญหา ซึ ่งส�งผลให� ไม�มี
ความชัดเจนในการร�วม ดำเนินงานและผลักดันการดำเนินงาน
ในด�านที่อยู�อาศัยในระยะยาว
๒.

๓.

๔.

๑.

๕



๖

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๖๑.๕     ตร.กม.
ประชากร                  ๒๑,๕๘๕  คน
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑)  ๑๙๑,๑๒๓,๓๓๖.๔๐ บาท
เบอรโทรศัพท    ๐  ๓๗๒๕  ๑๖๔๘

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแกว

ว�สัยทัศน�
“เป�นเลิศด�านการศึกษา พัฒนาสู�เมืองน�าอยู� มุ�งสู�องค�กรแห�งการเร�ยนรู�”

ความเป�นมาของโครงการ

โครงการนวัตกรรม

(Promoting Physical and Mental Well-being and Elderly Volunteering for Community Development) 

         สืบเน่ืองจากเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นได�จัดทำโครงการบร�การ
เชิงรุก “กิจกรรมสร�างเสร�มสุขภาพกาย-ใจ สร�างผู�สูงวัยสุขภาพดี
ประจำป�งบประมาณ ๒๕๕๗” ได�เป�ดโอกาสให�ผู�สูงอายุท่ัวไปท่ีสนใจ
เข�ามาเร�ยนรู�การดูแลตนเอง จะสามารถนำมาประยุกต�ใช� ในการ
พัฒนาผู�สูงอายุให�มีศักยภาพในการช�วยเหลือดูแลตนเองได�และ
ช�วยเหลือดูแลผู�อื่นได�เป�นอย�างดี ทั้งนี้จ�งจัดโครงการ “ผู�สูงอายุ
สุขภาพดี มีภูมิป�ญญา จ�ตอาสา พัฒนาสังคม” ข� ้นเพ�่อให�มี
กิจกรรมต�อเน่ืองและเป�นการส�งเสร�มการดูแลผู�สูงอายุอย�างย่ังยืน
โดยผู�สูงอายุจะต�องมีความรู�ความเข�าใจในเร�่องเกี่ยวกับผู�สูงอายุ 
และการดำเนินชีว�ตตามช�วงวัยอย�างเหมาะสม และสามารถถ�ายทอด
ความรู�เหล�านี้ให�กับเพ�่อนผู�สูงวัยด�วยกัน และวัยอื่น ๆ ได�รวมทั้ง
ความรู� ทักษะ ความสามารถเป�นผู�นำทำกิจกรรมผู�สูงอายุต�าง ๆ
ได�ตามความถนัดและความสนใจ เพ�อ่พัฒนาการต�อยอดโรงเร�ยน
ผู�สูงอายุ

          เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ได�เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพผู�สูงอายุ และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดข�้นความเสื่อม
ของสภาพร�างกายตามวัยท่ีเพ��มข�น้ก�อให�เกิดภาวการณ�พ�ง่พาสูงข�น้ และมีความต�องการ การดูแลระยะยาวจากสังคม จ�งได�พัฒนารูปแบบ
การดำเนินกิจกรรมสู�การร�วมคิด ร�วมทำ ร�วมรับผลประโยชน� โดยให�ทุกภาคส�วนร�วมมือกันเพ�่อส�งเสร�มการรวมกลุ�มของผู�สูงอายุ
รวมถึงสภาพแวดล�อมและที่อยู�อาศัยที่ปลอดภัย การใช�ชีว�ตในวัยผู�สูงอายุและมองเห็นคุณค�า การถ�ายทอดภูมิป�ญญา รวมทั้งเพ�่อเป�น
ศูนย�รวมส�งเสร�มสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครหร�อจ�ตอาสาในกลุ�มวัยผู�สูงอายุเพ�อ่ให�ทุกภาคส�วนของสังคมร�วมดำเนินการ
รับรองการเปลี่ยนแปลงสู�สังคมผู�สูงอายุอย�างมีคุณภาพ

ทุกภาคสวนรวมมือกัน
เพ�่อสงเสร�มการรวมกลุมของ

“ผู�สูงอายุ”

องคกรปกครองสวนทองถิ�น
รางวัลที่ ๒

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



ถ�ายทอดภูมิป�ญญาสู�คนรุ�นหลัง
สานความสัมพันธ�ระหว�างวัย
สรางคุณคาใหแกผูสูงอายุ

ผู�เฒ�าสอนหลาน

ว�ธีการ/กลยุทธ�การดำเนินการ  
     เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ใชหลักการดำเนินงานของคณะกรรมการโรงเร�ยนผูสูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ซึ่งยึดหลักว�สัยทัศน
สุขภาพดี มีภูมิปญญา จิตอาสา พัฒนาสังคม โดยมีความเชื่อวา การทำงานตองเนนการพัฒนาชุมชนทองถิ�นครอบคลุม
๓ แนวทาง คือ ๑) สรางการมีสวนรวม ๒) สรางองคกรแหงการเร�ยนรู และ ๓) สรางสังคมผูสูงวัยสุขภาพดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

    การดูแลผู�สูงอายุโดยเป�ดโอกาสให�ประชาชนและผู�ที่มีส�วนเกี่ยวข�องกับการดูแลผู�สูงอายุได�เข�าร�วม ในการแสดง
ความคิดเห็น ร�วมคิด ร�วมทำ และร�วมรับผลประโยชน� ผ�าน การประชุมประจำเดือนของโรงเร�ยนผู�สูงอายุ เทศบาล
เมืองวังน้ำเย็น โดยนำข�อมูลเหล�านั้นมาใช�ประกอบในการตัดสินใจดำเนินการวางแผนดูแลผู�สูงอายุในพ�้นที่

    โดยโรงเร�ยนผู�สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ร�วมกับส�วนราชการและประชาชน ป�ญหาในการดูแลผู�สูงอายุ คือ
การเพ��มข�้นของผู�สูงอายุที่รวดเร็ว นายกเทศมนตร�เมืองวังน้ำเย็น จ�งมีนโยบายที่จะแก�ป�ญหาและวางรากฐานในระยะยาว
และสร�างมิติในการดูแลผู�สูงอายุอย�างเป�นระบบ จำเป�นต�องระดมความคิดเห็นในการแก�ไขป�ญหาต�างๆ ร�วมกัน โดยเช่ือว�า
“การรวมพลังของชุมชน” จะทำให�แก� ไขป�ญหาผู�สูงอายุได�

    เกิดจากกระบวนการของกิจกรรมโรงเร�ยนผู�สูงอายุเพ�่อส�งเสร�มพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพด�วยตนเองและ
การเร�ยนรู�ตลอดชีว�ตของผู�สูงอายุ, สร�างแกนนำ สรรหาเคร�อข�ายเพ��มศักยภาพเพ�อ่หนุนเสร�มการดูแลผู�สูงอายุในทุกกลุ�ม
และส�งเสร�มการแลกเปลี่ยนและถ�ายทอดภูมิป�ญญาท�องถิ�น 

สร�างการมีส�วนร�วม

สร�างองค�กรแห�งการเร�ยนรู�

สร�างสังคมผู�สูงวัยสุขภาพดี

กระบวนการดำเนินงานแบบองค�รวม (๔ ด�าน) ประกอบด�วย คือ

ด�านท่ี ๑) ผู�สูงอายุสุขภาพดี ด�านท่ี ๒) มีภูมิป�ญญา         ด�านท่ี ๓) จ�ตอาสา   ด�านท่ี ๔) พัฒนาสังคม

๗

.

.

.



ว�ธีการ/ กลยุทธ�ทางการดำเนินการ ความย่ังยืนของการดำเนินการและบทเร�ยนท่ีได�รับ

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติ โครงการ   

กระบวนการดำเนินงานแบบองค�รวม (๔ ด�าน) ประกอบด�วย 

  พัฒนาการแก� ไขป�ญหาสุขภาพ
ผู�สูงอายุ โดยใช�มิติสุขภาพ ๔ ด�าน
ได�แก� ด�านร�างกาย จ�ตใจ สังคม
และสติป�ญญาเป�นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน เพ�่อจัดระบบบร�การ
ด�านสุขภาพให�สามารถรองรับการ
ดูแลผู �สูงอายุได�อย�างทั ่วถึงและ
รวดเร็ว

  ส�งเสร�มและพัฒนาศักยภาพรูปแบบ
โรงเร�ยนผู�สูงอายุโดยการถ�ายทอด
ภูมิป�ญญาสู�คนรุ�นหลัง(ผู�เฒ�าสอน
หลาน) เป�นกิจกรรมสานความสัมพันธ�
ระหว�างวัย สร�างคุณค�าให�แก�ผู�สูงอายุ
เป�นตัวอย�างของคนในชุมชน เกิด
ความภูมิใจ ในตัวเอง

  ส�งเสร�มการมีจ�ตอาสาต�อสังคม
สร�างแกนนำจ�ตอาสา ร�วมพัฒนา
ชุมชนอย�างต�อเนื่องสร�างกระบวน
การร�วมรับรู� ร�วมลงมือทำและรับ
ประโยชน�

   การนำศาสตร�ของพระราชาสู�การ
พัฒนาท่ีย่ังยืนของในหลวงรัชกาลท่ี ๙
เพ�อ่ดำเนินว�ถีชีว�ตอยู�เย็นเป�นสุข ส�งเสร�ม
การสร�างรายได� ลดรายจ�าย ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพ�ยง และมีศักยภาพ
เห็นคุณค�าในตนเอง มีรายได�เสร�ม

ผู�สูงอายุมีสุขภาพร�างกายแข็งแรง สุขภาพจ�ตที่สดใสและ
สามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได�

ผู�สูงอายุมีโอกาสแสดงความรู�ความสามารถ และประสบการณ�
ในการส�งเสร�มสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน

สมาชิกในครอบครัวมีส�วนร�วมในการดูแลและส�งเสร�มสุขภาพ
ผู�สูงอายุ

มีเคร�อข�ายในการดูแลผู�สูงอายุครอบคลุมทุกประเภทแบบย่ังยืน
และมีกิจกรรมต�อเนื่อง
 

๑.

๒.

๓.

๔.

    นว ัตกรรมม ี เป าหมายช ัดเจนและม ีการจ ัดก ิจกรรม
อยางตอเนื่อง โดยกระบวนการพัฒนาศักยภาพการเร�ยนรู�
ผู�สูงอายุ การดูแลผู�สูงอายุภาวะพ�่งพ�ง พร�อมจัดสวัสดิการ
และสร�างสภาพแวดล�อมที่เป�นมิตรกับผู�สูงอายุ ตามหลักสูตร
และกิจกรรมของโรงเร�ยนผู�สูงอายุ ด�วยพลังภาคีเคร�อข�าย
ร�วมขับเคลื่อนให�เกิดรูปธรรมศักยภาพผู�สูงอายุที่สามารถ
เป�นแกนนำจ�ตอาสา พัฒนาชุมชนอย�างต�อเนื่อง

๘



โครงการนวัตกรรม

                    จากดัชนีความก�าวหน�าด�านรายได� จังหวัดกาฬสินธุ�เป�นจังหวัดที่ยากจน
อยู�ในอันดับท�าย ๕ อันดับเป�นความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ท�าท�ายต�อการแก� ไขป�ญหา
ความยากจนของคนกาฬสินธุ  ที ่มีรายไดเฉลี ่ยตอคนตอปอยูที ่ ๕๑,๑๔๙ บาท
ในป� ๒๕๖๑ และในเขตเทศบาลประชาชนมีรายได�เฉลี่ยต�อคนต�อป�อยู�ที่ ๓๘,๐๐๐ บาท
เป�นความเหลื่อมล้ำที่ยากต�อการแก� ไข ประกอบกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ�มีผู�สูงอายุ
ร�อยละ ๑๕.๑๔ ของประชากร ถือเป�นการก�าวสู�สังคมผู�สูงอายุ ระดับที่ ๑ และมีอัตรา
เพ��มสูงข�น้เร�อ่ย ๆ ในขณะท่ีอัตราการเกิดของเด็กต่ำเฉล่ียไม�เกิน ๒๐๐ คน/ป� บางครอบครัว
เกิดมาพร�อมกับความด�อยโอกาสท่ีจะเข�าถึงบร�การของรัฐและมีความคาดหวังท่ีจะได�รับ
การช�วยเหลือจากภาครัฐ  ดังนั้นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ� ได�ร�วมกับภาคประชาสังคม
จ�ตอาสาเมืองน้ำดำ และภาคีเคร�อข�ายอื่นร�วมจัดกิจกรรมมุ�งให�เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
การดูแลประชาชน โดยเฉพาะผู�ด�อยโอกาสทางสังคม ต้ังแต�การเกิดให�มีคุณภาพชีว�ตท่ีดี
มีความสุขตามสมควร จนถึงปลายทางสุดทายของชีว�ตในการจากโลกน้ีไปอยางสมศักด์ิศร�
ความเป�นมนุษย� โดยใช�แนวคิดตามหลักธรรมคำสอนในพระพ�ทธศาสนาอนิจจัง ทุกขัง

อนัตตา เมื่อสิ�งนี้มี สิ�งนี้ย�อมมี เพราะความเกิดข�้นแห�งสิ�งนี้ สิ�งนี้จ�งเกิดข�้น เมื่อสิ�งนี้ไม�มี สิ�งนี้ย�อมไม�มี เพราะความดับไปแห�งสิ�งนี้
สิ �งนี ้จ�งดับไป คือ ความเขาใจในสัจจะธรรมของชีว�ต มาลดความเหลื่อมล้ำในมิติทางสังคม มิติการศึกษา มิติทางเศรษฐกิจ
และมิติสิ�งแวดลอม เพ�อ่เป�นการจัดบร�การสาธารณะให�กับคนทุกเพศทุกวัยได�เข�าถึงบร�การของรัฐอย�างมีคุณภาพไม�ทิ�งใครไว�ข�างหลัง                            

๙

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๑๖.๙๖     ตร.กม.
ประชากร                  ๓๓,๕๕๘   คน
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑) ๔๐๒,๘๒๑,๒๕๐.๙๓ บาท

เบอรโทรศัพท    ๐   ๔๓๘๑  ๑๖๗๑ – ๓

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ�
อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ

ว�สัยทัศน�
“กาฬสินธุ�เป�นเมืองน�าอยู�  คู�ธรรมาภิบาล”

ความเป�นมาของโครงการ

องคกรปกครองสวนทองถิ�น
รางวัลที่ ๓

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



“เกิดดี อยู�สุข 
ทุกข�คลาย
ตายสงบ

สู�สัมปรายภพ”

    บทเร�ยนที่ได�รับ คือ สังคมที่มีความเมตตากรุณาต�อผู�ทุกข�ยาก
จะเป�นสังคมที่มีน้ำใจ เป�นชุมชนกรุณาที่ความสุขที่เกิดข�้นระหว�าง
การให�และการรับไปพร�อมกัน ซึ่งเป�นการเร�ยนรู�ร�วมกันของชุมชน
เชื่อมโยงเป�นเคร�อข�ายที่เป�นพลังกรุณาที่เข�มแข็ง

“ “

ว�ธีการ/ กลยุทธ�ทางการดำเนินการ ความโดดเด�นของนวัตกรรม

             ใชกรอบแนวคิด “ชุมชนกรุณา” (Compassionate
Communities) ชุมชนที่มีจ�ตอาสาไม�นิ�งดูดายสร�างสังคมให�
มีความสุขด�วยกิจกรรมท่ีเหมาะสม ตามความสนใจ ชุมชนกรุณา
ในรูปแบบของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ�  เกิดจากจ�ตอาสาที่มี
ความสนใจแตกต�างกันในแต�ละกิจกรรมแต�มีความเช่ือมโยงถึงกัน
อย�างเป�นระบบ ด�วยกระบวนการคิดเชิงระบบ (System thinking)
คือ การใช�กระบวนการภาคีเคร�อข�ายต�างๆ ที่มีการซ�อนทับกัน
ของป�ญหา ในแต�ละพ�้นที่ให�เชื่อมสัมพันธ�กับบร�บทของพ�้นที่
รวมถึงการป�อนกลับของข�อมูลอย�างเป�นระบบในการแก�ไขป�ญหา
เพ�่อไม�ก�อให�เกิดป�ญหาอื่นตามมา หร�อเกิดป�ญหาในระยะยาว
ด�วยความเมตตากรุณา

    เป�นการขับเคลื่อนการพัฒนาดวยกลุมพลังทางสังคมที่มี
จิตอาสา สูนโยบายทองถิ�นในการดูแลประชาชนต้ังแตเกิด แก เจ็บ
และตาย โดยเฉพาะความตายทำอย�างไรจะเป�นการตายดี โดยใช�
กุศโลบายเร�่องความตายเป�นเคร�่องมือพัฒนาคุณภาพชีว�ต
ประชาชนโดยประชาชนเอง ให�เข�าใจในสัจจะธรรมของชีว�ตที่ล�วน
เกิดมา ต้ังอยู� แล�วดับไป ตามกฎไตรลักษณ� อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ประชาชนสามารถใช�ชีว�ตอยู�กับธรรมชาติอย�างรู�เท�าทันด�วย
สติ ป�ญญา ศรัทธา กุศลกรรมและทางสายกลาง สร�างสุขที่
ปลายทางชีว�ต ได�ด�วยจ�ตอันเป�นกุศล เป�นความท�าทายที่พ�ดถึง
ความตาย ซึ่งทุกคนไม�ปรารถนาแต�สามารถสร�างความเข�าใจ
เข�าถึงและพัฒนางานบร�การเพ�่อการตายดีได�

๑๐



      ดำเนินงานตามมาตรฐานหร�อกฎเกณฑ�ที่วางไว� ขณะดำเนินงานมีการเก็บข�อมูลและรับฟ�งป�ญหาที่เกิดข�้นจากผู�รับบร�การและ
ผู�ให�บร�การ

      นำข�อมูลท่ีได�จัดทำหลักเกณฑ�หร�อมาตรฐานการดำเนินงานแต�ละกิจกรรม เช�น หลักสูตรการเร�ยนสำหรับผู�สูงอายุ เกณฑ�พ�จารณา
ให�ความช�วยเหลือศพยากไร� มาตรฐานการดูแลผู�ป�วยในชุมชน กฎกติกากองทุนเง�นออมและฌาปนกิจผู�สูงอายุ ฯลฯ

       ค�นหาความว�ตกกังวล ความทุกข�ในระบบครอบครัว ชุมชน สังคม ด�วยการว�เคราะห�ส�วนของระบบที่มีการซ�อนทับของป�ญหา
เพ�่อนำมาแก�ไข เช�น ครอบครัว มีป�ญหาผู�ป�วยถูกทิ�งโดดเดี่ยวสังคมเกิดป�ญหาขาดการช�วยเหลือกัน เป�นสังคมที่ไม�น�าอยู� เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ� ได�ค�นพบการสร�างจ�ตอาสาดูแลผู�ป�วยแบ�งตามประเภท เช�น ผู�ป�วยเร�้อรัง ผู�สูงอายุป�วย ผู�ป�วยระยะสุดท�าย
โดยภาคประชาสังคมที่เป�นจ�ตอาสาผ�านการอบรมตามเกณฑ�ที่กำหนดเพ�่อลงทำหน�าที่ของจ�ตอาสาขับเคลื่อนงานพัฒนา

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ
     นวัตกรรมนี้แก� ไขป�ญหาทั้งส�วนที่มองเห็นและป�ญหาที่มองไม�เห็น สามารถแก� ไขป�ญหาที่ไม�ก�อให�เกิดป�ญหาอื่นตามมา
ด�วยกระบวนการคิดเชิงระบบ

        การคิดเชิงระบบด�วยภาคีเคร�อข�าย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ�ร�วมกับจ�ตอาสานำข�อมูลจร�งด�านสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
สิ�งแวดล�อม เทคโนโลยีของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ�และกฎหมายที่เกี่ยวข�องมาว�เคราะห�หาแนวทางแก�ไขป�ญหา เพ�่อลดความเลื่อมล้ำ
ทางสังคมของผู�ด�อยโอกาสโดยใช�ความสัมพันธ�ของเคร�อข�าย ในการแก�ไขป�ญหาในระดับพ�้นที่

๑.

๒.

๓.

      จัดสรรทรัพยากรการดำเนินงาน ท้ังด�านบุคลากร งบประมาณ เคร�อ่งมือและการบร�หารจัดการ โดยใช�ทรัพยากรท่ีมีในเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ�ท้ังจากการระดมทุน การบร�จาคจากผู�มีจ�ตเป�นกุศลและงบประมาณเทศบาลเมืองกาฬสินธุ�หร�อหน�วยงานราชการอ่ืน

๕.

๔.

      ปรับเปลี่ยนหร�อ feedback ข�อมูลที่ได�รับ ให�เกิดการพัฒนา
อย�างเหมาะสม ต�อเนื่อง  ตามความต�องการของผู� ให�บร�การและ
ผู�รับบร�การ

๖.

      การเก็บข�อมูลและส�งต�อข�อมูลสำหรับการว�จัยและถอดบทเร�ยน
เพ�่อการเร�ยนรู�และต�อยอดงาน โดยใช�ข�อมูลทางว�ชาการ ร�วมกับ
คณะสังคมศาสตร� มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�

๗.

๑๑



ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ
          ผูดำเนินงานหลัก คือ ภาคประชาชน สวนสนับสนุน คือ เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ ทรัพยากร งบประมาณจากทั้งภาคราชการ และผูมี
จิตอันเปนกุศล เชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
มีผูไดรับประโยชน ดังน้ี
    ประชาชนกลุ�มผู�ด�อยโอกาสทางสังคม ได�รับการดูแลช�วยเหลือ
จัดงานฌาปนกิจศพอย�างสมศักด์ิศร�ความเป�นมนุษย� จำนวน  ๒๔  ราย
    ประชาชนผู�สูงอายุที่เจ็บป�วย มีระบบดูแลผู�สูงอายุระยะยาวที่ได�
มาตรฐานในอัตราส�วน ๑ : ๕ คน
    ผู�ป�วยระยะสุดท�ายได�รับการดูแลครอบคลุมมิติด�านกาย ใจ สังคม
และจ�ตว�ญญาณ จำนวน ๑๒  ราย

    เด็กเยาวชนด�อยโอกาสทางสังคมได�รับการดูแลอย�างเหมาะสมโดยภาคสังคม
จำนวน ๓๕  ราย
    ผู�สูงอายุมีสมาชิกช�วยเหลือเกื้อกูลกัน จำนวน ๕,๙๓๒ คน
    มีสมาชิกครอบครัวสายสัมพันธ� จำนวน ๙๘๖ คน
    มีสมาชิกกองทุนวันละบาท จำนวน ๒,๓๒๖ คน มีสมาชิกผู�สูงอายุที่เข�าร�วม
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห� จำนวน ๒,๑๑๕ คน
    ประชาชนได�รับโอกาสในการช�วยเหลือให�มีชีว�ตที่ดีข�้น จำนวน ๙๐ คน

ความย่ังยืนของการดำเนินการ
และบทเร�ยนท่ีได�รับ 

           ความยั่งยืนเกิดจากภาคประชาสังคมที่ประชาชน
ช�วยเหลือเกื้อกูลเป�น “ชุมชนกรุณา” มีมิติที่มีหลักแนวคิด
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ลดภาระค�าใช�จ�ายในการ
รักษาพยาบาล การจัดงานฌาปนกิจศพที่เร�ยบง�าย และมี
แนวทางการต�อยอด ด�วยการกระจายแนวคิดการทำ
พ�นัยกรรมชีว�ต การดูแลผู�ป�วยระยะสุดท�ายโดยชุมชนและ
จะมีการถอดบทเร�ยนเชิงว�จัยร�วมกับคณะสังคมสงเคราะห�
ศาสตร� มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� พร�อมกับการต�อยอด
ดูแลพระภิกษุสามเณรที่ป�วยระยะสุดท�าย อนาคตจะมีการ
จัดตั้งอาคารดูแลพระสงฆ�อาพาธระยะสุดท�ายในพ�้นที่
รอยต�อเทศบาลเมืองกาฬสินธุ�และเทศบาลตำบลหลุบ

๑๒



องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นขนาดใหญ�
รางวัล

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(องค�การบร�หารส�วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)

คุณค�าอันทรงเกียรติ
แห�งการบร�หารจัดการที่โดดเด�น
มีนวัตกรรม เป��ยมด�วยธรรมาภิบาล

๑๑๓



องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นขนาดใหญ�
รางวัล

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(องค�การบร�หารส�วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)

รางวัลที่  ๑
เง�นรางวัล

๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่  ๒
เง�นรางวัล

๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่  ๓
เง�นรางวัล

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย
เง�นรางวัลละ

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เทศบาลนครเชียงราย
โครงการนวัตกรรม 
“การศึกษาคือกุญแจสู�การพัฒนา S-LEARN-NET”

เทศบาลเมืองศร�สะเกษ
โครงการนวัตกรรม 
“โครงการพัฒนาระบบการป�องกันและแก�ไขท�องไม�พร�อมเพ�อ่ลดการต้ังครรภ�
ในวัยรุ�นเขตเทศบาลเมืองศร�สะเกษอย�างยั่งยืน”

องค�การบร�หารส�วนจังหวัดเชียงราย
โครงการนวัตกรรม 
นวัตกรรมการปรับปรุงถนนดินซีเมนต�ผสมยางพารา 

เทศบาลเมืองชัยภูมิ
โครงการนวัตกรรม 
คนชัยภูมิ  ไตวาย  ไม�ตายไว

เทศบาลเมืองป�ตตานี
โครงการนวัตกรรม 
โครงการจัดต้ังอุทยานการเร�ยนรู�ป�ตตานี (TK Park Pattani)

เทศบาลนครภูเก็ต
โครงการนวัตกรรม 
รักษ�บ�านแปงเมืองด�วยว�ถีภูเก็ต

๑๔



องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นขนาดใหญ�
รางวัลที่ ๑

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(องค�การบร�หารส�วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)

โครงการนวัตกรรม
“การศึกษาคือกุญแจสู�การพัฒนา S-LEARN-NET”

ความเป�นมาของโครงการ
              ในอดีตการจัดการศึกษาของโรงเร�ยนเทศบาล เป�นเพ�ยงจัดให�มี
การศึกษาในพ�น้ท่ีมากกว�าการให�ความสำคัญกับคุณภาพด�านการศึกษา
จ�งทำให�ขาดการศึกษาข�อมูลความจำเป�นท่ีต�องมีการพัฒนาและยกระดับ
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเร�ยนเทศบาล ทำให�ผู�ปกครอง
และชุมชนขาดความเช่ือมันในระบบการจัดการและคุณภาพของการศึกษา
เป�นเหตุทำให�ผู�ปกครองส�วนใหญ�ไม�ส�งให�บุตรหลานตนเองมาเร�ยนใน
โรงเร�ยนสังกัดเทศบาล แต�ยอมชำระเง�นเพ��มข�้น เพ�่อให�บุตรหลานของตน
ได�เร�ยนโรงเร�ยนอื่นแม�จะอยู�ในพ�้นที่ใกล�กันก็ตาม นอกจากนี้เมื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเร�ยนในโรงเร�ยนเทศบาลพบว�ามีสถานะ
ต่ำกว�าเกณฑ�มาตรฐาน บุคลากรด�านการศึกษายังขาดคุณภาพ ตลอดจน
การจัดสรรทรัพยากรด�านการศึกษาและการใช�เทคโนโลยีเพ�่อสนับสนุน
ด�านการศึกษายังไม�มีความพร�อม

                   จากป�ญหาดังกล�าวผนวกกับว�สัยทัศน�ของนายกเทศมนตร�นายวันชัย จงสุทธานามณี และผู�บร�หารเทศบาลนครเชียงราย
ซึ่งให�ความสำคัญและเห็นความจำเปนของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเร�ยนเทศบาลเชิงระบบใหไดมาตรฐาน สามารถเปน
กุญแจของการพัฒนาได โดยหลักการ S-LEARN-NET (Student Centre, Leadership, Enthusiasm, Achievement, Resolution,
Knowledgeable, Networking educational technology) 

๑๕

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๖๐.๘๕  ตร.กม.
ประชากร                  ๗๗,๒๙๒  คน
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑)  ๘๘๗,๙๗๗,๓๘๗.๐๐ บาท 

เบอรโทรศัพท    ๐  ๕๓๗๑  ๑๓๓๓ 

เทศบาลนครเชียงราย
อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

ว�สัยทัศน�
“เชียงรายเมืองน�าอยู�  นครแห�งความสุข”



ว�ธีการ/ กลยุทธ�ทางการดำเนินการ

“การศึกษา คือ
กุญแจของการพัฒนา”

โดยใชนวัตกรรม

       นวัตกรรมนี้สร�างความตระหนักรู�ต�อป�ญหาด�านการศึกษาของโรงเร�ยนเทศบาลทั้งระบบโดยผู�บร�หารเทศบาล จ�งร�เร��มให�มีการ
กำหนดว�สัยทัศน�และนโยบายด�านการศึกษาให�เป�นวาระสำคัญของการพัฒนาของเทศบาลนครเชียงราย จากการศึกษาความจำเป�น
เพ�อ่พัฒนาการศึกษาจ�งนำไปสู�การกำหนดให�เป�น นวัตกรรม “การศึกษาคือกุญแจของการพัฒนา” โดยใช�ตัวแบบ S-LEARN-NET
(Student Centre, Leadership, Enthusiasm, Achievement, Resolution, Knowledgeable, Networking educationa
technology) ซ่ึงประกอบด�วย การให�นักเร�ยนเป�นศูนย�กลาง (Student Centre) การพัฒนานักเร�ยนให�มีความเป�นผู�นำ (Leadership)
การสร�างให�นักเร�ยนมีความต่ืนตัวและสนใจในการเร�ยนอยู�เสมอ (Enthusiasm) การสร�างให�เด็กสามารถกำหนดเป�าหมายความสำเร็จ
ในชีว�ตของตนเอง (Achievement) การสร�างให�นักเร�ยนสามารถคิดว�เคราะห�และแก� ไขป�ญหาของตนเองและสังคมได� (Resolution)
การสร�างให�เด็กเป�นคนท่ีมีความรู�และทักษะทางว�ชาการและทางสังคม (Knowledgeable) การสร�างภาคีความร�วมมือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจากคนในพ�้นที่มหาว�ทยาลัย สถาบันการศึกษาทั้งในและต�างประเทศ (Networking) การจัดการเร�ยนการสอนให� ได�
มาตรฐานสากลให�เกิดความเช่ือม่ันของผู�ปกครองชุมชนท้ังระดับพ�น้ท่ีและระดับประเทศ(Educational) และการใช�เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
ในการสนับสนุนการจัดการเร�ยนการสอน (Technology)

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ
    นวัตกรรมการศึกษาคือกุญแจของการพัฒนา S-LEARN-NET เนนการจัดกระบวนการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมโดยไดรับ
ความรวมมือตั้งแตเร�่มดำเนินการ ดำเนินการและประเมินจากผูมีสวนในการจัดการศึกษาทุกภาคสวน ทั้งภาคีเคร�อขายการศึกษา
ชุมชนสถาบันการศึกษา องคกรศาสนา องคกรภาครัฐและเอกชน โดยแบงการมีสวนรวมได ๔ ระดับดังนี้

๑.
    โดยการสร�างการมีส�วนร�วมจากผู�ปกครองนักเร�ยนในการเสนอความคิดเห็น
และข�อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา การเป�นกรรมการห�องเร�ยน
กรรมการสถานศึกษา

๒.
   โดยเทศบาลนครเชียงรายโดยสำนักการศึกษาได�พัฒนาความร�วมมือ ร�วมกับ
สถาบันขงจ�่อแห�งมหาว�ทยาลัยแม�ฟ�าหลวง มหาว�ทยาลัยราชภัฎเชียงราย

๑๖



ความโดดเด�นของนวัตกรรม

๔.
     โครงการพัฒนาศักยภาพครูและนักเร�ยนว�ทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี ภายใต�ความร�วมมือกับสถาบันชีวภาพเกาหลีใต�
โครงการความร�วมมือระหว�างประเทศเพ� ่อแลกเปลี ่ยนครู 
นักเร�ยนและบุคลากรทางการศึกษากับโรงเร�ยนชาวจ�นโพ�น
ทะเลกว�างซี เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจ�น และ
โครงการส�งเสร�มศักยภาพผู�เร�ยนด�านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร�
และว�ทยาศาสตร�ผ�านห�องเร�ยนเพ�อ่เป�ดโลกทัศน�ทางการศึกษา
ณ ประเทศสิงคโปร� เป�นต�น

    จากการดำเนินโครงการนวัตกรรมการศึกษาคือกุญแจของการพัฒนา S-LEARN-NET สามารถอธิบายความโดดเดนของ
นวัตกรรมจากโครงการตามดานตาง ๆ ดังน้ี

๑.

๓.

๒.

๔.

       เกิดการพัฒนาการศึกษาเชิงระบบท้ังด�านการยกระดับคุณภาพ
ด�านการจัดการเร�ยนการสอนท่ีได�มาตรฐานการประเมินและเป�นท่ี
ยอมรับของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ โดยศึกษาจากการขอเข�ามา
ศึกษาดูงานอย�างต�อเน่ือง ระบบการพัฒนาบุคลากรด�านการศึกษา
ที่มีความร�วมมือในการพัฒนาผู�สอนทั้งจากมหาว�ทยาลัยภายใน
และต�างประเทศ มีการจัดสรรทรัพยากรและเทคโนโลยีเพ�่อรองรับ
การพัฒนาการศึกษาอย�างพอเพ�ยงและมีประสิทธิภาพ

       ด�านการพัฒนานักเร�ยน ๓ ระดับ ต�นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
หร�อระดับส�งต�อสู�มหาว�ทยาลัย  มีการวางแนวทางการพัฒนา
นักเร�ยนในแต�ละระดับที ่มีความชัดเจน การใชนักเร�ยนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา ทำให�มีเด็กที่สามารถสอบเข�าเร�ยนต�อ
ระดับมหาว�ทยาลัยเพ��มข�น้คิดเป�นร�อยละ ๑๐๐ จากเม่ือเปร�ยบเทียบ
ระหว�างป� ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐  คือสามารถเข�าศึกษาในมหาว�ทยาลัย
ของรัฐได�ถึง ๔๓๗ คน

      โรงเร�ยนได�รับความเช่ือม่ันจากผู�ปกครองในการส�งบุตรหลาน
มาเข�าเร�ยนเพ��มข�้น เมื่อศึกษาจากการสมัครเข�าเร�ยนในโรงเร�ยน
เทศบาล ๖ จากป� ๒๕๕๘ จำนวน ๒,๖๑๒ คน ป� ๒๕๕๙ จำนวน
๒,๖๕๖ คน ป� ๒๕๖๐ จำนวน ๒,๖๖๓ คนและป� ๒๕๖๑ จำนวน
เพ��มข�้นถึง ๒,๘๖๕ คน เมื่อคำนวณจำนวนนักเร�ยนที่เข�าเร�ยนเพ��ม
ทั้ง ๘ โรงพบว�ามีปร�มาณเพ��มข�้นร�อยละ ๑๐๐ 

       เทศบาลนครเชียงรายได�สร�างภาคีความร�วมมือด�านการ
พัฒนาการศึกษาตามแนวคิดนวัตกรรมน้ีโดยได�ทำบันทึกความ
ร�วมมือ MoU กับคนในพ�้นที่ มหาว�ทยาลัย สถาบันการศึกษา
หน�วยงานภาครัฐและเอกชน ท้ังระดับพ�น้ท่ีจังหวัดเชียงราย พะเยา
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ  จ�งทำให�คุณภาพการศึกษา
ของโรงเร�ยนเทศบาลทั้ง ๘ แห�งมีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเร�ยน
ในเมืองใหญ� และระดับประเทศท่ัวไป

๕.

       เทศบาลนครเชียงรายได�ใช�ขยายแนวคิดนวัตกรรมการศึกษา
คือ กุญแจของการพัฒนา S-LEARN-NET ไปสู �ช ุมชนผ�าน
มหาว�ทยาลัยวัยที่สาม เพ�่อรองรับการเข�าสู�ยุคผู�สูงอายุ และการ
จัดการศึกษาและการเร�ยนรู�สำหรับชุมชนผ�านศูนย�การเร�ยนรู�ทั้ง 
๕ ศูนย� ที่กระจายอยู�ในชุมชน ทำให�ชุมชนเกิดกระบวนการเร�ยนรู�

      แนวทางการพัฒนาและการตอยอดนวัตกรรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ�งข�น้ โดยเทศบาลนครเชียงรายจะพัฒนาการศึกษาเชิงระบบ
อยางตอเน่ืองโดยการบรรจ�ไวในนโยบายและแผนงานหลักของเทศบาลเพ�อ่พัฒนาใหเปนนครแหงการศึกษาท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน
ในระดับสากลท้ังระบบการเร�ยนการสอน บุคลากร ทรัพยากรและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีทันสมัย ใหสอดคลองกับการพัฒนาเมือง
ใหเปนเมืองอัจฉร�ยะ Smart City และเมืองแหงคุณภาพชีว�ต Smart Living

๓.
   ซึ่งเป�นการจัดกระบวนการศึกษานวัตกรรมผู�สนับสนุนการเร�ยนรู�ประจำห�องเร�ยน เพ�่อออกแบบการเร�ยนรู�ที่เหมาะสมในการ
พัฒนาศักยภาพการเร�ยนรู�ของนักเร�ยนรายบุคคล ทำให�สามารถผลักดันนักเร�ยนเข�าสู�การศึกษาในระดับอุดมศึกษาในอัตรา
ท่ีเพ��มข�น้โดยได�ทำงานร�วมกันในลักษณะเคร�อข�ายความร�วมมือกับ มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทร�ว�โรฒและโรงเร�ยนสาธิตมหาว�ทยาลัย
ศร�นคร�นทร�ว�โรฒ ปทุมวัน สถาบันส�งเสร�มการสอนว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากล
มหาว�ทยาลัยมหิดลให�ความร�วมมือในการพัฒนาด�านว�ทยาศาสตร� คณิตศาสตร�และเทคโนโลยี นอกจากน้ีโรงเร�ยนเทศบาล ๖
ยังได�รับโควตาให�การศึกษาต�อในคณะต�างๆ ของมหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทร�ว�โรฒ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหาร
ลาดกระบัง ว�ทยาลัยนานาชาติมหิดล และความร�วมมือทางว�ชาการดับมหาว�ทยาลัยเชียงใหม� มหาว�ทยาลัยแม�ฟ�าหลวง
มหาว�ทยาลัยพะเยา มหาว�ทยาลัยบูรพา มหาว�ทยาลัยราชภัฎเชียงใหม� และมหาว�ทยาลัยราชภัฎเชียงราย

๑๗



ความยั่งยืนของการดำเนินการ
และบทเร�ยนที่ได�รับ 

ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ
     จากการดำเนินการที่ผ�านมาพบว�า โรงเร�ยนทั้ง ๘ แห�งของเทศบาลนครเชียงรายได�รับการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ
คือ การเร�ยนการสอน บุคลากรการศึกษา การพัฒนานักเร�ยนทั้งระบบจนถึงการส�งต�อมหาว�ทยาลัย สามารถสร�างความเชื่อมั่น
ให�กับนักเร�ยน ผู�ปกครองและชุมชนได�อย�างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังสามารถสร�างภาคีความร�วมมือกับคนในพ�น้ท่ี มหาว�ทยาลัย
และสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต�างประเทศ ตลอดจนการขยายแนวคิดการศึกษาและการเร�ยนรู�สู�ชุมชนผ�านมหาว�ทยาลัย
วัยที่สาม ศูนย�การเร�ยนรู�ชุมชนทั้ง ๕ แห�งของเทศบาล

โรงเร�ยนทั้ง ๘ แห�ง
ได�รับการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาทั้งระบบ

            นวัตกรรมการศึกษาคือกุญแจของการพัฒนา
S-LEARN-NET มีความย่ังยืนท่ีสามารถจำแนกไดเปน
๓ ระดับดังน้ี

   ระดับการจัดการเร�ยนการสอนในโรงเร�ยนทั้ง ๘ แห�ง
ของเทศบาลนครเชียงราย นวัตกรรมเกิดจากว�สัยทัศน�
ของผู�นำ/ผู�บร�หารเทศบาลและได�ยกระดับเป�นนโยบาย
สาธารณะด�านการศึกษาของเทศบาลฯ ซึ่งนำไปสู�การ
ปฏิบัติผ�านกระบวนการพัฒนา ๕ วัตถุประสงค� คือ
การพัฒนาคุณภาพการเร�ยนการสอน คุณภาพบุคลากรการศึกษา การสร�างความเชื่อมั่นให�กับผู�ปกครองและชุมชน การสร�าง
ภาคีความร�วมมือทั้งระดับท�องถิ�น ระดับประเทศและต�างประเทศ และการขยายแนวคิดสู�การพัฒนาการศึกษาและการเร�ยนรู�ชุมชน
ผ�านมหาว�ทยาลัยวัยที่สามและศูนย�การเร�ยนรู�ชุมชนของเทศบาล

    ระดับการพัฒนาความสอดคล�องของการพัฒนาคนกับการพัฒนาเมือง
โดยนวัตกรรมนี้ ได�เน�นที่การพัฒนาคนเพ�่อให�คนสามารถเป�นผู�พัฒนา
เมืองในอนาคตซึ่งมีนโยบายเมืองอัจฉร�ยะ Smart City และ การดำรงชีว�ต
อย�างชาญฉลาด หร�อ Smart Livin

   ระดับการต�อยอด ขยายแนวคิด หลักการและว�ธีการทางนวัตกรรมการ
ศึกษาตามหลักคิดแบบ S-LEARN-NET ให�มีคุณภาพผ�านนโยบาย กลไก
และการจัดการแบบบูรณาการของเทศบาลฯโดยมีแผนยุทธศาสตร�การ
พัฒนา แผนการกระจายอำนาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น แผนพัฒนา
ด�านการศึกษาเทศบาล แผนพัฒนาเทศบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา

กลุ�มจังหวัด แผนพัฒนาชาติ และนโยบายของรัฐบาลรองรับอย�างสอดคล�องและเป�นระบบ โดยจะเห็นได�ว�านวัตกรรมการศึกษาคือ
กุญแจของการพัฒนา S-LEARN-NET จะครอบคลุมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล�อมของคนในพ�้นที่ด�วย
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โครงการนวัตกรรม
“โครงการพัฒนาระบบการป�องกันและแก� ไขท�องไม�พร�อม
เพ�อ่ลดการต้ังครรภ�ในวัยรุ�นเขตเทศบาลเมืองศร�สะเกษอย�างย่ังยืน”

ความเป�นมาของโครงการ
     เยาวชนคือทรัพยากรสำคัญของการพัฒนาประเทศ ขณะน้ีเยาวชนอยู�ท�ามกลางสภาพแวดล�อมทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
ท่ีเปล่ียนแปลงอย�างรวดเร็วส�งผลกระทบต�อพฤติกรรมของเยาวชน พบว�า เยาวชนยังขาดภูมิคุ�มกันทางสังคม ภูมิป�ญญาความรู�ท่ีเท�ากัน
และทักษะชีว�ตรอบด�านที่ทำให�สามารถใช�ชีว�ตได�อย�างมีคุณภาพชีว�ต โดยเฉพาะด�านสุขภาวะทางเพศจากป�ญหาการตั้งครรภ�ในวัยรุ�น
เป�นป�ญหาระดับโลก อัตราการต้ังครรภ�ของประเทศไทยมีอัตรา ๕๔ ต�อ ๑,๐๐๐ สูงเป�นอันดับ ๒ ของโลกรองจากประเทศลาว องค�การ
สหประชาชาติได�กำหนดให�การลดการต้ังครรภ�ในวัยรุ�นเป�น๑ใน๑๗ ของเป�าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ข�อ ๒ ในการสร�างความเป�นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ตัวชี้วัดที่ ๔.๕ การคลอดในหญิงกลุ�ม
๑๕-๑๙ ป�ลดลง เช�นเดียวกับป�ญหาในเขตเทศบาลเมืองศร�สะเกษ นโยบายการเยี่ยมมารดาทารกแรกเกิดทุกรายในเขตเทศบาลเมือง
พบวัยรุ�นคลอดจำนวนมาก  จากว�สัยทัศน�ของการพัฒนาเมือง มุ�งสู�เมืองน�าอยู� เมืองสุขภาพดี ประชากรมีการศึกษา พ�่งพาตนเองได�
ในมิติของเมืองสุขภาพดี ประชากรกลุ�มวัยรุ�นเป�นกลุ�มที่มีความสำคัญ เพราะวัยรุ�นเป�นอนาคตของชาติ เทศบาลเมืองศร�สะเกษได�
พัฒนาระบบการป�องกันและแก�ไขท�องไม�พร�อมเพ�่อลดการตั้งครรภ�ในวัยรุ�นเขตเทศบาลเมืองศร�สะเกษอย�างยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงค�
ในการเพ��มประสิทธิภาพการให�ความรู�เร�อ่งเพศว�ถีศึกษารอบด�านแก�เด็กและเยาวชน เพ�อ่สร�างระบบการดูแลและช�วยเหลือเด็กและเยาวชน
และเพ�่อลดการตั้งครรภ�ในวัยรุ�น การดำเนินการแบ�งออกเป�น ๒ ระยะคือระยะแรกป� ๒๕๕๓-๒๕๕๘ ดำเนินการในการป�องกันเอดส�
และมีเพศสัมพันธ�อย�างปลอดภัย  พบป�ญหาการดำเนินงานที่เข�าไม�ถึงกลุ�มเป�าหมาย ไม�ครอบคลุมและไม�ยั่งยืน ถึงแม�นว�าอัตรา
การตั้งครรภ�ลดลงจากป� ๒๕๕๓ มีอัตรา ๓๒.๒๓ ถึงป� ๒๕๕๗ มีอัตรา ๗.๙๗  แต�มีการเพ��มข�้นในป�๒๕๕๘เป�น ๑๑.๔๕ จ�งเข�าสู�การ
ดำเนินการในช�วงท่ี ๒ จากป� ๒๕๕๙ ถึงป�จจ�บัน ท่ีปรับกลยุทธ�สู�สถานศึกษา การพัฒนาองคความรูในเร�อ่งเพศว�ถีศึกษารอบดานผาน
“ครูเพศว�ถีศึกษารอบดาน” เพ�่มศักยภาพของครูที่มีความใกลชิดกับเด็กและเยาวชนมากที่สุด พัฒนาระบบการเฝ�าระวังกลุ�มเสี่ยงใน
สถานศึกษาส�วนเยาวชนนอกระบบผ�านแกนนำอสม.เคร�อข�ายผู�ปกครองและเจ�าหน�าท่ีสาธารณสุขครอบคลุมทุกภาคส�วน ทุกมิติในการ
ป�องกันคือ Delay sex ,safe sex เมื่อเกิดป�ญหาเกิดการจัดการแก� ไขร�วมกันทุกภาคส�วน เพ�่อคืนเด็กสู�ห�องเร�ยน การจัดการความรู�
เร�อ่งเพศว�ถีศึกษารอบด�าน เข�าถึงกลุ�มเป�าหมายท่ีเป�นเด็กนักเร�ยน นักศึกษา มีความครอบคลุมและมีความย่ังยืน การต้ังครรภ�ในกลุ�มอายุ
๑๕-๑๙ ป� อัตราลดลงอย�างต�อเนื่องป�๒๕๖๑ อัตรา ๖.๖๙  ต่ำกว�าเป�าหมายเทียบเท�าประเทศที่พัฒนา

๑๙

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๓๖.๖๖     ตร.กม.
ประชากร                   ๔๑,๖๐๙   คน  (ข�อมูล ณ มิถุนายน ๒๕๖๒)
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑)  ๕๑๒,๕๐๑,๗๘๔.๒๗ บาท 

เบอรโทรศัพท    ๐  ๔๓๕๑   ๑๒๒๒  

เทศบาลเมืองศร�สะเกษ
อำเภอเมือง  จังหวัดศร�สะเกษ

ว�สัยทัศน�
“เมืองน�าอยู� เมืองสุขภาพดี ประชาชนมีการศึกษา พ�ง่พาตนเองได�”

ดร.ฉัฐมงคล  อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตร�เมืองศร�สะเกษ

องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นขนาดใหญ�
รางวัลที่ ๒

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(องค�การบร�หารส�วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)



                            ได�แก� ครอบครัวไม�
                            สามารถสื่อสารเร�่อง
เพศหร�อสอนเร�่องเพศให�กับวัยรุ�นได� เกิด
ช�องว�างในการส่ือสารจากวัฒนธรรมไทย
ที่ไม�ควรนำมาพ�ดคุย ค�านิยมของวัยรุ�นที่
มักมีแฟน อยู�กันเป�นครอบครัว และบร�บท
ของเมืองขนาดใหญ�ท่ีมีความเจร�ญ มีสถาน
บันเทิงที่เข�าถึงได�จนนำไปสู�การดื่มสุรา
ยาเสพติดที่ทำให�เกิดการมีเพศสัมพันธ�
โดยไม�ตั้งใจและขาดการป�องกัน

                          ได�แก� เด็กมีการเจร�ญเติบโตเร็ว
                          จ�งเข�าสู�ช�วงวัยรุ�นเร็วกว�าปกติ
มีการใช�สื่อโซเชียล ในการคบหาในวงกว�างที่
ผู�ปกครองไม�สามารถเข�าถึงได� ประกอบกับราคา
ถุงยางอนามัยท่ีมีราคาสูง (ในร�านสะดวกซ้ือ) 

                              ได�แก� การขาดความรู�
                              ในเร� ่องเพศว�ถีศึกษา
และทักษะชีว�ต ความรู�ในเร�อ่งการคุมกำเนิด
เร�ยนรู�เร�่องเพศจากหนังโป� จ�งขาดความรู�
ความเข�าใจที่ถูกต�อง อีกทั้งทัศนคติของ
สังคมท่ีมองว�าเป�นเร�อ่งอับอาย เร�อ่งปกป�ด

ว�ธีการ/กลยุทธ�การดำเนินการ
            แนวทางการแก�ไขป�ญหาท่ีแสดงให�เห็นว�าใช�เคร�อ่งมือหร�อทฤษฎีในการจัดการกับป�ญหาอย�างเป�นระบบ มีหลักการทางความคิด
อย�างชัดเจน  จากป�ญหาการตั้งครรภ�ในวัยรุ�นได�ว�เคราะห�ป�จจัยที่เป�นสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไม�ปลอดภัยที่ส�งผลต�อ
การตั้งครรภ�ในวัยรุ�นและป�ญหาการติดเอดส�และป�ญหาสุขภาพอื่นๆ โดยใช� Precede Proceed Model ดังนี้

- การจัดการความรูเร�อ่ง
เพศท่ียังไมเปนระบบ
- การควบคุมส่ือลามก
- การควบคุมสถานบันเทิง

การบร�หารจัดการของ
องคกรท่ีเก่ียวของ

คุณภาพ
ชีว�ต

- ต้ังครรภ
- ติดเอดส/ติดโรค
ทางเพศสัมพันธ

- ขาดความรูในเร�อ่งเพศ (เร�ยนรูจากหนังโป)
- ทัศนคติเร�อ่งเพศเปนเร�อ่งอับอายไมควรพ�ดถึง
- ขาดทักษะชีว�ต

- ครอบครัวไมกลาสอน (ปดบัง)
- เพ�อ่น ๆ มีคานิยมการอยูเปนคู
- บร�บทเมืองท่ีมีสถานบันเทิง

- การเขาสูหนุมสาวไวกวาเดิม
- การใชส่ือโซเชียล
- ราคาถุงยางอนามัยแพง (ในรานสะดวกซ้ือ)

พฤติกรรมทางเพศ
ไมปลอดภัย

(ไมสวมถุงยาง)

        จากการว�เคราะห�ป�ญหาการตั้งครรภ�ในวัยรุ�นและการติดเชื้อเอดส� มีสาเหตุจากพฤติกรรมทางเพศที่ไม�ปลอดภัยของวัยรุ�น
การไม�สวมถุงยางอนามัยและการใช�ว�ธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพต่ำ จาก ๓ ป�จจัยดังนี้

       เทศบาลเมืองศร�สะเกษ  พบปญหาในพ�น้ท่ีจากการเย่ียมมารดาทารกแรกเกิดทุกราย ในเขตเทศบาล ไดดำเนินการ
รวมกับการปองกันเอดสในชวงแรกและตอเนื่องกันจากป ๒๕๕๙ ถึงปจจ�บัน ดังนี้

๒๐



            รูปแบบการดำเนินงานในช�วงป�๒๕๕๓-๒๕๕๙ เป�นการดำเนินงานเพ�่อป�องกันและแก�ไขป�ญหาเอดส�และเพศสัมพันธ�ที่ปลอดภัย
โดยเจ�าหน�าท่ีสาธารณสุขของกองสาธารณสุขและสิ�งแวดล�อม เทศบาลเมืองศร�สะเกษโดยบร�บทของศูนย�สุขภาพชุมชน ๓ ท่ีดูแลโรงเร�ยน
และสถานศึกษาในเขตรับผิดชอบ มีกิจกรรมดังนี้
 - การจัดสถานบร�การท่ีเป�นมิตรแก�วัยรุ�น มุมcondom corner ให�การสนับสนุนถุงยางอนามัยฟร� ให�คำปร�กษาอนามัย
   เจร�ญพันธุ� การให�บร�การคุมกำเนิด การฝากครรภ� การเย่ียมมารดาทารกหลังคลอดและการดูแลและส�งเสร�มสุขภาพอ่ืนๆ
 ที่กี่ยวข�อง
 - การอบรมแกนนำเอดส�ในกลุ�มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาแก�โรงเร�ยน ๕ แห�งในเขตรับผิดชอบ
 - การอบรมแกนนำเอดส�ในกลุ�มเยาวชนนอกระบบในชุมชน และ อสม.
 ผลการดำเนินงานในช�วงแรก
 - มีแกนนำเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ๖๐๐ คนและเยาวชนนอกระบบกับอสม.๓๗๐ คน
 - สถานศึกษาที่เข�าร�วมกิจกรรมเพ�ยง ๕ แห�ง
 - อัตราการตั้งครรภ�ในวัยรุ�นลดลงในช�วงแรกระหว�างป� ี๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ จากป� ๒๕๕๓ อัตรา๓๒.๒๓ ลดลงเหลือ
 อัตรา ๗.๙๗  และเร��มเพ��มข�้นเป�นอัตรา ๑๑.๔๕ ในป�๒๕๕๘ 
            จึงนำมาสูการถอดบทเร�ยนการทำงานที่ผานมาพบวา แกนนำที่ผานการอบรมไมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย ไมครอบคลุม
สถานศึกษาอื่นในเขตเทศบาล และไมทั่วถึงในการขยายผลไปสูกลุมเด็กและเยาวชนทั้งหมด

           นำมาสูการดำเนินงานเพ�่อปองกันและแก ไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนอยางจร�งจังจึงเกิดการประชุมโดยนายกเทศมนตร�เมืองศร�สะเกษ
ภาคีเคร�อขายที่เกี่ยวของและผูบร�หารสถานศึกษาทุกแหงทุกระดับในเขต
เทศบาลเพ�่อสะทอนขอมูล วางแผนและปรับยุทธศาสตรในการดำเนินงาน
ปองกันและแก ไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนใหม โดยปรับทิศทางการ
ดำเนินงานสูสถานศึกษา

ในสถานศึกษา
   - การอบรมครูเพศว�ถีศึกษารอบดาน ๑๐๐% เพ�่อเพ�่ม
ประสิทธิภาพการใหความรู เร� ่องเพศว�ถีศึกษารอบดาน
เพ�่อใหองคความรูเร�่องเพศไดเขาถึงกลุมเปาหมาย นักเร�ยน
และนักศึกษา ครอบคลุมและยั่งยืน 
   - การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำสื่อการเร�ยนรู
เร�อ่งเพศ พรอมการประกวดนวัตกรรมส่ือการเร�ยนรู จำนวน
 ๕ แหง
   - การใหสถานศึกษาเปนผูขับเคลื่อนกลไกการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน โดยจัดทำ MOU พรอม
สนับสนุนงบประมาณ เพ�อ่ปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภ
ในวัยรุน ตามบร�บทสถานศึกษา ป ๒๕๖๐ จำนวน ๑๒ แหง
และป ๒๕๖๑ จำนวน ๑๙ แหง

ในศูนยสุขภาพชุมชน ๑-๕ และในชุมชน
   - การจัดสถานบร�การท่ีเปนมิตรเพ�อ่ใหวัยรุนเขาถึงบร�การได
ในศูนยสุขภาพชุมชนทั้ง ๕ แหง
   - การอบรมใหความรู ในเร�่องเพศว�ถีศึกษารอบดานและ
การคุมกำเนิดแกอสม ๑๐๐ คน
   - การอบรมใหความรู ในเร�่องเพศว�ถีศึกษารอบดานแก
คณะทำงานในศูนยสุขภาพชุมชน ๑-๕ และกองสาธารณสุข
และสิ�งแวดลอม ๕๐ คน
   - วัยรุนมีพฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภัย จากการขอรับบร�การ
ถุงยางอนามัยฟร�ท่ีศูนยสุขภาพชุมชนท้ัง ๕ แหง และ ใหอสม.
แจกในชุมชน 
   - การใชระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใชงบประมาณ
อยางคุมคาและมีประสิทธิภาพผานคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ�นหร�อพ�น้ท่ีเทศบาลเมืองศร�สะเกษ

       ให�อธิบายถึงกลยุทธ�หร�อว�ธีการนำไปสู�การปฏิบัติ ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีเก่ียวข�องในการนำไปสู�การปฏิบัติ ทรัพยากรท่ีนำมาใช�
กระบวนการบร�หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ผลผลิตที่ประสบความสำเร็จจากการดำเนินการ ป�ญหาอุปสรรคหลัก ๆ และว�ธีการ
เอาชนะป�ญหาอุปสรรค

๒๑



การนำกลยุทธ� ไปสู�การปฏิบัติสู�สถานศึกษา
  การปรับปรุงหลักสูตร ว�ชาเพศศึกษาเป�นเพศว�ถีศึกษารอบด�าน และให�เด็กและเยาวชนเป�นศูนย�กลางในการเร�ยนรู� ให�สามารถ
คิด ว�เคราะห� ตัดสินใจและรับผิดชอบทางเลือก จากเดิมท่ีครูเป�นศูนย�กลางในการให�ความรู�และให�งดการมีเพศสัมพันธ�อย�างเดียว
และการตัดสินว�ามีเพศสัมพันธ�ในวัยรุ�นเป�นเร�อ่งท่ีผิด

  บทบาทของครูผู�สอนเพศว�ถีศึกษารอบด�านเป�นบทบาทของครูทุกคน เดิมเป�นของครูอนามัยโรงเร�ยน ครูสุขศึกษา ครูพละศึกษา
เท�าน้ัน จ�งมีการอบรมครูเพศว�ถีศึกษารอบด�านท่ีเร��มจากครูอนามัยโรงเร�ยน ครูพละศึกษาและครูสุขศึกษา ต�อยอดไปท่ีครูทุกคน
ในโรงเร�ยนและสถานศึกษาให�ครบ๑๐๐% เพ�่อให�เกิดการถ�ายทอดความรู� ในเร�่องเพศโดยครูทุกคน ไม�ว�าจะเป�นครูประจำชั้น
ครูประจำว�ชา ครูฝ�ายปกครองและครูแนะแนว 

  เพ��มประสิทธิภาพระบบการเฝ�าระวังและส�งต�อในสถานศึกษา เป�นการเพ��มประสิทธิภาพการเฝ�าระวังกลุ�มเส่ียงในสถานศึกษา
ท่ีให�ครูทุกคนเป�นครูเพศว�ถีศึกษา และนำความรู�ในเร�อ่งเพศว�ถีศึกษาไปใช�เพ�อ่การสังเกต เย่ียมบ�าน ให�คำปร�กษาและช�วยเหลือ
นักเร�ยนและนักศึกษาได�อย�างครอบคลุม ทันทีและมีประสิทธิภาพ

  การจัดการความรู�เพศว�ถีศึกษาท่ีเทศบาลเมืองศร�สะเกษเป�นเจ�าภาพหลัก บูรณาการจากสถานศึกษาสู�ผู�ปกครอง และชุมชน
และขยายผลครอบคลุมไปท่ีเคร�อข�ายท่ีเก่ียวข�อง 

  การสนับสนุนงบประมาณเร��มจากงบประมาณในการจัดทำส่ือการเร�ยนรู�เร�อ่งเพศจาก ๑,๐๐๐บาท พร�อมการประกวดนวัตกรรม
สื่อการเร�ยนการสอนเร�่องเพศ หลังจากนั้นได�จัดทำ MOU และจัดสรรงบประมาณเร��มจาก ๑๐,๐๐๐ บาท และมีการขยายสู�
สถานศึกษาเพ��มมากข�น้ในการขอรับงบประมาณจากเดิมป�๒๕๕๙ มีจำนวน๕ แห�งแล�วเพ��มเป�น ๑๒ แห�งและ๑๙ แห�งในป� ๒๕๖๐
และ ป� ๒๕๖๑ 

   การนิเทศติดตามการดำเนินงานของกองทุนฯ อย�างต�อเน่ืองทำให�สถานศึกษามีการดำเนินงานอย�างต�อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ
รวมท้ังกองทุนได�มีข�อมูลในเชิงลึกของการทำงาน นำไปสู�การพัฒนาต�อยอดท่ีจะมีแนวทางการดำเนินงานให�สอดคล�องกับป�ญหา
ภายใต�บร�บทท่ีแตกต�างของสถานศึกษาได�ดียิ�งข�น้

ความโดดเด�นของนวัตกรรม
   นวัตกรรม “โครงการพัฒนาระบบการป�องกันและแก�ไข
ท�องไม�พร�อมเพ�่อลดการตั้งครรภ�ในวัยรุ�นเขตเทศบาล
เมืองศร�สะเกษอย�างยั่งยืน” มีความโดดเด�น ดังนี้
        ๑. องคกรปกครองสวนทองถิ�น โดยเทศบาลเมือง
ศร�สะเกษไดเขามาเปนเจาภาพหลัก ในการจัดการความรู�
ในเร�่องเพศว�ถีศึกษารอบด�านให�แก�วัยรุ�น พร�อมจัดทำ 
MOU และสนับสนุนงบประมาณแก�สถานศึกษาทุกแห�ง
ทุกระดับ ทุกสังกัดในเขตเทศบาล ซึ่งเป�นกลไกสำคัญและ
เป�นเคร�่องมือในการทำงานของท�องถิ�นร�วมกับเคร�อข�าย
สถานศึกษา เกิดการเสร�มพลังและขับเคลื่อนการทำงาน
อย�างมีประสิทธิภาพโดยสถานศึกษา อย�างมีประสิทธิภาพ

     ๒. นวัตกรรม ทำใหเกิดระบบการทำงานรวมกับภาคีเคร�อขายท่ีเขมแข็งรวมกันทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ อปท.ขนาดใหญ� องค�กร
เอกชนและประชาสังคม ตั้งแต�การป�องกันและแก�ไขในสถานศึกษา หากเกินศักยภาพ ในรายที่เกิดการตั้งครรภ�หร�อยุติการตั้งครรภ�
สามารถส�งต�อมาที่รพ.ศก หร�อในรายที่มีความรุนแรงหร�อเกิดป�ญหาที่ซับซ�อน ส�งต�อไปที่ OSCC หร�อบ�านพักเด็กและครอบครัว
ได�ตลอด ๒๔ ชม. ในเชิงป�องกันได�รับการสนับสนุนงบประมาณจากอบจ.ศร�สะเกษได�สนับสนุนงบประมาณดำเนินการรณรงค�ในการ
งดบุหร� ่สุราในพ�น้ท่ีสร�างสรรค�ในเด็กเดินท่ีถนนคนเดินท่ีสนับสนุนพ�น้ท่ีสร�างสรรค�ให�กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดศร�สะเกษ และมีการ
ขับเคลื่อนต�อในชุมชนโดยอสม.ใน ๔๗ ชุมชน
   ๓. นวัตกรรม มีความยั่งยืนและตอเนื่อง จากการที่เทศบาลเมืองศร�สะเกษเป�นผู�ร�เร��มจัดการความรู�เร�่องเพศว�ถีศึกษารอบด�าน
พร�อมสนับสนุนงบประมาณให�สถานศึกษา ทำให�องค�ความรู�เร�่องเพศ ได�เกิดการถ�ายทอดความรู�สู�ครูเพศว�ถีศึกษาทุกคนใน
สถานศึกษาส�งไปที่นักเร�ยน นักศึกษา จากรุ�นสู�รุ�นตลอดอายุราชการของความเป�นครูอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน 
  ๔. นวัตกรรม ทำใหองคความรูเร�่องเพศว�ถีศึกษารอบดานไดเขาถึงกลุมเปาหมายที่เป�นเด็ก เยาวชน นักเร�ยน นักศึกษาถึง
๓๒,๔๒๖ คนในสถานศึกษาในเขตเทศบาล ๒๑ แห�ง (ทั้งหมด ๒๗ แห�ง มีนักเร�ยนทั้งหมด ๔๔,๑๖๓ คน คิดเป�นร�อยละ ๗๓.๔๒)
ที่จัดทำ MOU และรับงบประมาณสนับสนุน
  ๕. นวัตกรรม มีความคุมคา ในมิติดานคุณภาพชีว�ตของวัยรุน จากผลกระทบของการตั้งครรภ� ตั้งแต�การเร��มมีเพศทำให�เกิด
การติดเอดส� ติดโรคทางเพศสัมพันธ� เมื่อตั้งครรภ� จะเกิดการทำแท�งเถื่อนที่มีค�าใช�จ�ายถึงรายละ ๓๐,๐๐๐ บาท หากไปสู�การ
คลอดมีการเลี้ยงดูเด็กที่ด�อยคุณภาพและมีค�าใช�จ�ายในการเลี้ยงดูเด็ก  ๑.๓ ล�านบาทต�อคน เมื่ออยู�เป�นครอบครัววัยรุ�นมักเกิด
ความรุนแรง หย�าร�าง ทั้งหมดนำไปสู�การออกจากสถานศึกษากลางคัน ที่ทำให�เยาวชนที่ตั้งครรภ�มีคุณภาพชีว�ตที่ด�อยกว�า
เยาวชนที่อยู�ในสถานศึกษา 

๒๒



    ๖. ผลลัพธอัตราการตั้งครรภในวัยรุนลดลงมาอยางตอเนื่อง ในป๒๕๖๑ ต่ำสุด ๖.๖๙ เมื่อเปร�ยบเทียบกับจังหวัดศร�สะเกษ
ที่ อัตรา ๒๖.๗๔ และประเทศไทยที่อัตรา ๓๙.๖๐ และอัตราเทียบเทากับประเทศที่พัฒนาแลว
     สรุป ไดวา นวัตกรรม “การพัฒนาระบบการปองกันและแกไขทองไมพรอมเพ�อ่ลดการต้ังครรภในวัยรุนเขตเทศบาลเมืองศร�สะเกษ
อยางยั่งยืน” มีจ�ดเดนที่ เทศบาลเมืองศร�สะเกษดำเนินการครอบคลุมทั้ง ๖ มิติ เปนนวัตกรรมที่มีผลลัพธที่ชัดเจน สงผลใหอัตรา
ของวัยรุนตั้งครรภลดลงอยางตอเนื่อง

ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ
      ๑. วัยรุ�นในเขตเทศบาลเมืองศร�สะเกษและวัยรุ�นนอกเขตเทศบาลที่เข�ามาศึกษา ได�รับความรู�ด�านเพศว�ถีศึกษาและมีทักษะชีว�ต
รวมทั้งการดูแลช�วยเหลือและคุ�มครองอย�างเป�นระบบเมื่อประสบป�ญหา
      ๒. ครูในโรงเร�ยนและสถานศึกษาในเขตเทศบาล  ได�รับการพัฒนาเป�นครูเพศว�ถีศึกษารอบด�าน ให�สามารถจัดกระบวนการ
การเร�ยนการสอนสู�นักเร�ยนและนักศึกษาได�อย�างมีประสิทธิภาพ
      ๓. มีระบบการช�วยเหลือเยียวยาที่ชัดเจนในการดูแลเยาวชนทั้งในระบบผ�านสถานศึกษาและนอกระบบจากแกนนำชุมชน อสม.
      ๔. ครอบครัว แกนนำผู�ปกครองและชุมชนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลที่เป�นประชากรแฝง หลังการได�รับการให�ความรู�
ในการสื่อสารเร�่องเพศมีทัศนคติเชิงบวกและสามารถสื่อสารเร�่องเพศกับบุตรหลานเพ�่อป�องกันและแก�ไขป�ญหาวัยรุ�นตั้งครรภ�ได�
      ๕. เกิดกระแสสังคมตื่นตัวและตระหนักถึงการเกิดป�ญหา และให�ความร�วมมือทุกภาคส�วน

     ใหความรูเร�่องเพศว�ถี ฝกทักษะชีว�ต
ลดปญหาการตั้งครรภไมพรอม“ “

๒๓



ความเป�นมาของโครงการ ว�ธีการ/ กลยุทธ�ทางการดำเนินการ
     ตามอำนาจหน�าที่ขององค�การบร�หารส�วนจังหวัดเชียงราย
(อบจ.ชร.) ซึ่งมีหน�าที่สร�างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่
เชื่อมต�อระหว�างองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นอื่น จ�งมีแนวคิด
ร�เร��มจัดทำโครงการก�อสร�างถนนดินซีเมนต�ผสมโพลิเมอร�ข�้น
โดยมีวัตถุประสงค�ให� ได�ถนนที่มีความมั่นคงแข็งแรง มีอายุการ
ใช�งานที่ยาวนาน ราคาไม�สูง จากป�ญหาราคายางพาราตกต่ำ
ทำให�อบจ.ชร.จ�งได�สร�างนวัตกรรมโดยใช�ยางพาราทดแทนสาร
โพลิเมอร� เพ�อ่เป�นการช�วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางตลอดจน
เป�นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
      จากว�กฤติการเร�อ่งป�ญหาราคายางท่ีตกต่ำ อบจ.ชร. ซ่ึงเป�น
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นขนาดใหญ�ได�ตระหนักถึงป�ญหาของ
เกษตรกรในเร�่องนี้ ประกอบกับเป�นนโยบายรัฐบาลที่เร�งด�วน
ในการให�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นหาแนวทางในการช�วยเหลือ
เกษตรกรผู�ปลูกยางพาราท่ัวประเทศและในพ�น้ท่ีจังหวัดเชียงราย
มีการปลูกยางพาราประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ไร� อบจ.ชร.จ�งได�จัดทำ
โครงการนำร�องเพ�่อปรับปรุงถนนต�นแบบโดยใช�ดินซีเมนต�ผสม
ยางพารา ซึ่งเป�นนวัตกรรมสายทางแรกขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ�นในประเทศไทย โดยมีความคาดหวังว�า นวัตกรรม
การปรับปรุงถนนดินซีเมนต�ผสมยางพาราท่ีอบจ.ชร.ได�ดำเนินการ
ตามข�อแนะนำการก�อสร�างถนนดินซีเมนต�ปรับปรุงคุณภาพด�วย
ยางธรรมชาติเหมาะสมกับบร�บทของท�องถิ�น สำหรับงานถนน
ทางหลวงท�องถิ�น เป�นทางเลือกหลักที่จะใช�เป�นต�นแบบเพ�่อให�
ท�องถิ�นอื่นสามารถนำไปใช�ประโยชน� ซึ่งจะนำไปสู�ทางเลือกหาก
มีการนำไปดำเนินการทั่วประเทศสามารถแก� ไขป�ญหาราคา
ยางพาราราคาตกต่ำได�อย�างยั่งยืนต�อไป

    จากการร�องขอจากประชาชนในพ�้นที่จังหวัดเชียงรายของ
การปรับปรุงถนน อบจ.ชร.ได�ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนดิน
ซีเมนต�ผสมโพลิเมอร�จนประสบความสำเร็จในการพัฒนาสาย
ทางการเกษตร ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในการแก�ไขป�ญหา
ราคายางพาราตกต่ำ จ�งได�เกิดแนวความคิดการนำน้ำยางพารา
มาทดแทนการใช�โพลิเมอร� โดยตกลงทำความร�วมมือทางว�ชาการ
(MOU) กับสถาบันบร�การว�ชาการแห�งมหาว�ทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ถ�ายทอดเทคโนโลยีการทำถนนโดยใช�ยางพารา
เป�นส�วนผสม ทำให�เกิดเป�นนวัตกรรมโครงการปรับปรุงถนนดิน
ซีเมนต�ผสมยางพารา (Para Soil Cement) ในพ�้นที่ต�นแบบ
และทำการทดสอบโดยมหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา
เชียงราย ซึ่งผลเป�นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท
กำหนด ถนนต�นแบบมีความมั่นคงแข็งแรง มีคุณภาพ รองรับ
น้ำหนักบรรทุกได�มากข� ้น มีอายุการใช�งานยาวนาน ไร�ฝุ �น
มีความปลอดภัย และคุ�มค�า ทำให�ประชาชนและนักท�องเที่ยว
ใช�สัญจรและขนส�งผลผลิตทางการเกษตรได�ตลอดทั้งป� รวมทั้ง
ทำให�ราคายางพาราสูงข�น้และส�งผลให�เกษตรกรผู�ปลูกยางพารา
มีรายได�และมีคุณภาพชีว�ตที่ดี

๒๔

ข�อมูลท่ัวไป
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รางวัลที่ ๓

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(องค�การบร�หารส�วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)



การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ
         จากเดิมองค�การบร�หารส�วนจังหวัดเชียงราย ได�จัดทำโครงการถนนดินซีเมนต�ผสมโพลิเมอร�และพัฒนาจากถนนดินซีเมนต�
ผสมโพลิเมอร�มาสร�างเป�นนวัตกรรมถนนดินซีเมนต�ผสมยางพารา เพ�อ่เป�นไปตามนโยบายของรัฐบาลตลอดจนช�วยเหลือเกษตรกร
ผู�ปลูกยางพาราจ�งได�จัดทำถนนต�นแบบที่ใช�ยางพารามาดำเนินการที่ สายทางเชื่อมระหว�างหมู�ที่ ๑๔ ตำบลบ�านดู� – ชุมชน
บ�านห�วยปลาก้ัง ตำบลร�มกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ความกว�าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ในวันท่ี ๑๖ มีนาคม
๒๕๖๑ ซ่ึงมีการซ้ือน้ำยางพาราจากเกษตรกรในพ�น้ท่ีและสามารถใช�ดินท่ีมีอยู�เดิมในพ�น้ท่ีทำถนน ซ่ึงเป�นแนวทางในการแก�ไขป�ญหา
เร�่องราคายางพาราตกต่ำอีกว�ธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช�ทั้งน้ำยางพาราสด DRC ร�อยละ ๓๐ คิดเป�น ๑๒,๐๐๐ – 
๑๕,๐๐๐ กก./ต�อความยาวถนน ๑ กม. หร�อน้ำยางพาราข�น DRC ร�อยละ ๖๐ คิดเป�น ๗,๕๐๐ กก./ต�อความยาวถนน ๑ กม. มาใช�
ในการปรับปรุงถนนดินซีเมนต�ผสมยางพาราโดยสามารถเพ��มปร�มาณการใช�ยางพาราในประเทศ ทำให�ถนนมีความมั่นคงแข็งแรง
ราคาไม�สูง มีความคุ�มค�า สามารถต�อยอดเพ�่อนำไปใช�สำหรับท�องถิ�นอื่นทั่วประเทศไทย

ถนนดินซีเมนตผสมยางพารา
แกไขราคายางตกต่ำ 

สรางถนนของชุมชน

ความโดดเด�นของนวัตกรรม
      โครงการก�อสร�างถนนดินซีเมนต�ปรับปรุงคุณภาพด�วยยางธรรมชาติสำหรับท�องถิ�น และคู�มือการออกแบบส�วนผสม (Job Mix
Formula) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ� มีข�อจำกัดที่ท�องถิ�นส�วนมากไม�สามารถนำไปปฏิบัติได� เนื่องจากวัสดุตามที่คู�มือ
ได�ออกแบบไว�ระบุว�า จะต�องมีคุณสมบัติและมีขนาดคละที่ดี ตามว�ธีการทดลองที่ ทล-ท.๒๐๕ ซึ่งวัสดุตามรายละเอียดดังกล�าวเป�น
วัสดุเกรดดี อาทิเช�น หินคลุก ดินลูกรังท่ีผ�านเกณฑ�มาตรฐาน ซ่ึงถนนของท�องถิ�นส�วนมากท่ีใช�สัญจรสำหรับสายทางรองน้ันจะเป�น
ดินลูกรังเกรดต่ำ ลักษณะเป�นดินสีแดง และมีส�วนผสมของดินเหนียวจำนวนที่เกินกว�าค�ามาตรฐานที่กำหนด อบจ.ชร.จ�งได�สร�าง
นวัตกรรมใหม�จากเดิมที่จำกัดกลุ�มดินที่สามารถใช� ได� ตามมาตรฐาน AASHTO Soil Classification System ที่กำหนดกลุ�มดิน
ทั้งหมดไว� ๗ ระดับ คือ กลุ�ม A1 - A7 โดยตามคู�มือการออกแบบส�วนผสม (Job Mix Formula) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ�
กำหนดให�ใช�ได�เฉพาะกลุ�มดิน A1 – A3 เท�าน้ัน ดังน้ัน อบจ.ชร.จ�งได�สร�างนวัตกรรมใหม� โดยได�ออกแบบส�วนผสม (Job Mix Formula)
ให�สามารถใช�ดินได�เกือบทั้งหมด ตั้งแต� A1 – A6 กล�าวคือนวัตกรรมดังกล�าวสามารถทำให�ท�องถิ�นทั่วประเทศสามารถดำเนินการ
ก�อสร�างถนนดินซีเมนต�ปรับปรุงคุณภาพด�วยยางธรรมชาติโดยใช�น้ำยางสดในพ�้นที่มาดำเนินการ ซึ่งอบจ.ชร.จัดทำคู�มือในการ
ปฏิบัติงานสำหรับถนนดินซีเมนต�ปรับปรุงคุณภาพด�วยยางธรรมชาติสำหรับท�องถิ�น โดยมาตรฐานเป�นตามข�อกำหนดและเง�่อนไข
โครงการก�อสร�างถนนดินซีเมนต�ปรับปรุงคุณภาพด�วยยางธรรมชาติสำหรับท�องถิ�น และคู�มือการออกแบบส�วนผสม (Job Mix
Formula) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ� นวัตกรรมน้ีจ�งสอดคล�องต�อนโยบายของรัฐบาลอันนำไปสู�การพ�ง่พาตนเองของประเทศไทย
ในอนาคตได�อย�างม่ังคงและย่ังยืน และเป�นต�นแบบให�กับองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นอ่ืนนำไปประยุกต�ใช�ภายในประเทศ เป�นการประหยัด
งบประมาณของชาติและรักษาสิ�งแวดล�อมต�อไป

๒๕



ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ

       ถนนมีความม่ันคงแข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับการใช�เป�นถนนท�องถิ�นเพ�อ่ขนส�งผลผลิตทางการเกษตร โดยเป�นไปตามมาตรฐาน
ของกรมทางหลวงชนบทกำหนด

       สามารถสร�างเสถียรภาพราคายางพารา ส�งเสร�มให�เกษตรกรผู�ปลูกยางพารามีรายได�ที่เพ��มข�้น ลดการส�งออกปร�มาณ
น้ำยางพารา รวมถึงเป�นการกระตุ�นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด�วย

       ทำให�คุณภาพชีว�ตของเกษตรกรผู�ปลูกยางพารา และประชาชนดีข�้น รวมถึงการลดอุบัติเหตุ มีความปลอดภัย ไร�ฝุ�น

  
      สามารถใช�พ�้นถนนที่มีอยู�ในสายทางเดิมนำมาปรับปรุงให�มีความมั่นคงแข็งแรงมากข�้น โดยไม�มีการระเบิดหินหร�อข�ดแหล�ง
ดินลูกรังจากบ�อดินต�างๆ มาใช� ในการทำถนน ซึ่งเป�นการไม�ทำลายทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู�

ความย่ังยืนของการดำเนินการและบทเร�ยนท่ีได�รับ 
    จากการดำเนินโครงการถนนดินซีเมนต�ผสมยางพารา ได�น�อมนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ�ยงมาเป�นแนวทางในการดำเนินโครงการ
ก�อให�เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๔ ด�าน ดังนี้ 
๑. ด�านสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ให�มีรายได�และคุณภาพ
ชีว�ตที่ดีข�้น   
๒. ด�านเศรษฐกิจ การกระตุ�นเศรษฐกิจให�กับเกษตรกรผู�ปลูก
ยางพาราโดยการส�งเสร�มการใช�น้ำยางพาราจากท�องถิ�นท่ีมีคุณภาพ 
และส�งเสร�มการสร�างงานสร�างรายได�สามารถสร�างเสถียรภาพราคา
ยางพาราได�

    ๓. ด�านสิ�งแวดล�อม การจัดการสิ�งแวดล�อมโดยการนำทรัพยากรท่ีมีอยู�ในท�องถิ�นมาพัฒนาให�เกิดประโยชน�สูงสุด ลดป�ญหา
ฝุ�นละอองบนถนนดิน โดยใช�เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
    ๔. ด�านเทคโนโลยี เป�นการสร�างนวัตกรรมถนนดินซีเมนต�ผสมยางพารา ท่ีใช�เทคโนโลยีด�านว�ศวกรรมท่ีเหมาะสำหรับการใช�
เป�นถนนท�องถิ�นเพ�่อขนส�งผลผลิตทางการเกษตร  โดยเป�นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบทกำหนด โดยหากเชื่อมโยง
เป�าหมายท้ังส่ีด�านได� จะทำให�สามารถถ�ายทอดนวัตกรรมสู�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นอ่ืนได�อย�างมีประสิทธิภาพและส�งผลให�นำไปสู�
การพัฒนาในอนาคตได�อย�างย่ังยืน

๒๖



๒๗

โครงการนวัตกรรม
“การจัดตั้งอุทยานการเร�ยนรูปตตานี (TK Park Pattani)”

ความเป�นมาของโครงการ
            จากสถานการณ�ความไม�สงบของสามจังหวัดชายแดนภาคใต� ระหว�างป� ๒๕๔๗–๒๕๕๔ มีผู�เสียชีว�ตกว�า ๔,๕๐๐ คน และได�รับ
บาดเจ็บกว�า ๙,๐๐๐ คน  จากความไม�สงบ นับเป�นความขัดแย�งที่มียอดผู�เสียชีว�ตสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต� ระหว�างป� ๒๕๔๗-
๒๕๕๒ มีมุสลิมเสียชีว�ต ๒,๓๓๗ คน พ�ทธเสียชีว�ต ๑,๖๐๗ คน มุสลิมได�รับบาดเจ็บ ๒,๓๘๙ คน และพ�ทธได�รับบาดเจ็บ ๔,๒๐๗ คน
จนถึงป� ๒๕๕๔ ความไม�สงบทำให�เกิดหญิงหม�าย ๒,๑๐๐ คน และเด็กกำพร�า ๕,๐๐๐คน ผลทำให�ประชากรพ�ทธกว�า ๒๐% หนีออกจาก
พ�น้ท่ีโดยส�วนใหญ�ผู�ก�อเหตุมุ�งเป�าไปยังกำลังความม่ันคงและสัญลักษณ�อำนาจของรัฐไทยอย�างข�าราชการ วัดและโรงเร�ยน/สถานศึกษา
ทำให�เด็ก เยาวชน ขาดโอกาสอย�างมากในเร�อ่งการอ�านและการเร�ยนรู�ท่ีมีคุณภาพ คะแนนผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ�น้ฐาน (O-Net)
ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต�อยู�อันดับสุดท�ายของประเทศ ประชาชนกว�าร�อยละ ๘๐ นับถือศาสนาอิสลามซ่ึงมีว�ถีชีว�ตท่ีใช�ภาษามลายูถิ�น 
(ภาษายาว�) เป�นภาษาในการสื่อสารในชีว�ตประจำวัน  ลูกหลานที่นับถือศาสนาอิสลามใช�ภาษามลายูถิ�นเป�นภาษาแม�ในการสื่อสาร
ทำความเข�าใจซ่ึงจะได�เร�ยนรู�ภาษาไทยเม่ือเข�าเร�ยนในระดับการศึกษาในระบบ ตลอดจนพ�น้ท่ีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต� เป�นพ�น้ท่ีท่ีมี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีขนบธรรมเนียมประเพณีท้ังไทย  อิสลาม และจ�นในสังคมท่ีใช�ชีว�ตอยู�ร�วมกัน การแก�ไขป�ญหาดังกล�าว
จ�งต�องมองด�วย “สายตาใหม�” และ “ว�ธีการใหม�”  ใช�การพัฒนาคนแบบองค�รวมเป�นศูนย�กลางเพ�อ่แก�ป�ญหาโดยใช�การศึกษาเป�นเคร�อ่งมือ
ในการพัฒนา
    

        เทศบาลเมืองป�ตตานีจ�งร�เร��มโครงการจัดตั้งอุทยานการเร�ยนรู�
ป�ตตานี หร�อ TK park Pattani  เพ�่อเป�นการขยายโอกาสและลดความ
เหลื่อมล้ำในการเข�าถึงแหล�งเร�ยนรู�ของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
ระหว�างส�วนกลางกับส�วนภูมิภาคและให�เกิดความเท�าเทียมตลอดจน
เพ�่อเป�นการพัฒนาแหล�งเร�ยนรู�ต�นแบบที่จะเป�นโครงสร�างพ�้นฐานทาง
ป�ญญาที่สอดคล�องกับบร�บทในแต�ละพ�้นที่ และมุ�งเน�นการบูรณาการ
กับทุกภาคส�วนเพ�่อให�แหล�งเร�ยนรู�ที่จัดตั้งข�้นเกิดความยั่งยืน

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๔.๗๘     ตร.กม.
ประชากร                  ๔๔,๘๐๖ คน  (ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑) ๕๗๒,๗๐๒,๗๖๙.๗๑ บาท
เบอรโทรศัพท    ๐  ๗๖๒๒  ๒๙๓๒

เทศบาลเมืองป�ตตานี
อำเภอเมือง  จังหวัดป�ตตานี

ว�สัยทัศน�
“พัฒนาคนและยกระดับคุณภาพชีว�ตของประชาชน เพ�อ่ใหเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน
และความอยูดี มีสุขของประชาชน”

นายพ�ทักษ� ก�อเกียรติพ�ทักษ�
นายกเทศมนตร�เมืองปตตานี

องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นขนาดใหญ�
รางวัลชมเชย

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(องค�การบร�หารส�วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)



๒๘

ว�ธีการ/ กลยุทธ�ทางการดำเนินการ
      การจัดตั้งอุทยานการเร�ยนรู�ป�ตตานีใช�กลยุทธ�การมีส�วนร�วมจากภาคีเคร�อข�าย จากการทำข�อตกลงความร�วมมือระหว�าง
เทศบาลเมืองป�ตตานี ศูนย�อำนวยการบร�หารจังหวัดชายแดนภาคใต� (ศอ.บต.) และสำนักงานอุทยานการเร�ยนรู � (สอร.) 
ภายใต�สำนักงานบร�หารและพัฒนาองค�ความรู� (องค�การมหาชน) ต้ังแต�ป� พ.ศ.๒๕๕๖ จนแล�วเสร็จสมบูรณ�ทุกด�านทุกระบบ พร�อมเป�ดบร�การ
อย�างเป�นทางการ โดยการดำเนินการยึดหลักของวงจรเดมมิ�ง (Deming Cycle) คือการวางแผน (Plan)  การปฏิบัติตามแผน (Do)
การตรวจสอบประเมินผลและนำผลประเมินมาว�เคราะห� (Check) และการปรับปรุงดำเนินการให�เหมาะสมตามผลการประเมิน (Action)
และเพ��มการมีส�วนร�วม (Participation) เข�ามาเป�นวงจร PDCA-Par ท้ังเคร�อข�ายดำเนินการภายในเทศบาลเมืองป�ตตานี และเคร�อข�าย
ภายนอกทั้งภาครัฐ รัฐว�สาหกิจ ภาคประชาสังคม  ตลอดจนการยึดคนเป�นศูนย�กลางในการพัฒนาตั้งแต�การคัดเลือกและพัฒนา
บุคลากรในอุทยานการเร�ยนรู�ป�ตตานี  การรู�จักและเข�าใจถึงธรรมชาติ ความต�องการ ตามหลักจ�ตว�ทยาพัฒนาการของมนุษย�
(Developmental Psychology)  ในแต�ละช�วงวัยท่ีเข�ามาใช�บร�การมีจ�ตบร�การ (Service Mind) บร�การอย�างเท�าเทียมไม�เลือกปฏิบัติ
บร�การอย�างรวดเร็ว ทันเวลา และบร�การอย�างเพ�ยงพอ มีจ�ตสาธารณะ (Public Mind)  การเข�าใจในบร�บทของความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม มุ�งส�งเสร�มการเร�ยนรู� ได�อย�างต�อเนื่องตลอดชีว�ตตามความสนใจ ความต�องการ ความพร�อม และศักยภาพในการ
เร�ยนรู�ของแต�ละบุคคลให�เกิดการเร�ยนรู�ตามอัธยาศัยท่ีเป�นการจัดการศึกษาท่ีไม�กำหนดระดับ โดยมีเป�าหมายเพ�อ่การพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม เป�นส�วนหนึ่งของการจัดการเร�ยนรู�ตลอดชีว�ต (Lifelong Learning) ที่เติมเต็มที่ต�องการเร�ยนรู�  ได�รับ
ประสบการณ�ต�างๆ นอกเหนือการเร�ยนในระบบโรงเร�ยน เป�นสื่อกลางเพ�่อการเร�ยนรู�วัฒนธรรมหลากหลายในท�องถิ�น ว�ถีชีว�ตการ
เป�นอยู�ที่หลากหลาย ผ�านกิจกรรมและสื่อการเร�ยนรู�ต�างๆ 

       การดำเนินการอุทยานการเร�ยนรู�ป�ตตานี  มุ�งส�งเสร�มสุขภาพกายสุขภาพจ�ต ทักษะชีว�ต
และการดำรงชีว�ตความเป�นอยู�ท่ีดี มุ�งเน�นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให�กับทุกกลุ�มเป�าหมาย
ทุกช�วงวัย โดยการให�บร�การและการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีตระหนักในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมให�ความสำคัญและเท�าเทียมในทุกมิติของศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี  มีห�อง
สำหรับการปฏิบัติศาสนากิจ และจัดกิจกรรมทางศาสนาทั้ง ๓ ศาสนา  มีการจัดทำป�าย
ประชาสัมพันธ� ๓ ภาษา บรรณารักษ�มีกิจกรรมเล�านิทานที่ส�งเสร�มคุณธรรม ๓ ภาษา
ให�ความเท�าเทียมทางเพศโดยไม�เลือกปฏิบัติ ท้ังการสรรหาบุคลากร เจ�าหน�าท่ีของอุทยานการ
เร�ยนรู�ป�ตตานี  การยอมรับในเพศทางเลือก เป�นพ�น้ท่ีสร�างโอกาสทางการเร�ยนรู�ให�กับทุกเพศ
ทุกวัย



๒๙

ความโดดเด�นของนวัตกรรม

     จัดโครงการ/กิจกรรมส�งเสร�มการสร�างความสงบสุขเร�ยนรู�การอยู�ร�วมกัน ความสมานฉันท�เพ�อ่นำไปสู�การอยู�ร�วมกันบนพ�น้ฐาน
ของความแตกต�างแต�ไม�แตกแยก มีความไว�เน้ือเช่ือใจกัน ยึดหลักว�ถีของประชาธิปไตยให�ความสำคัญกับความเท�าเทียมกัน ความยุติธรรม
และส�งเสร�ม 3 สถาบันหลักของชาติ ตลอดจนมีเคร�อข�ายท่ีเข�มแข็งร�วมมือในการพัฒนาเพ�อ่มุ�งสู�เป�าหมายเดียวกัน

   อุทยานการเร�ยนรู�ป�ตตานี มีจ�ดเด�นลักษณะอาคารคล�ายกับ
รูปรังผ้ึงและตัวเร�อกอและ อันหมายถึงการอยู�ร�วมกัน เป�นการ
ออกแบบเพ�่อสะท�อนถึงอัตลักษณ�ของท�องถิ�น โดยมีพ�้นที่ให�
บร�การท้ังสิ�น ๖,๔๗๖ ตารางเมตร  ถือเป�นอุทยานการเร�ยนรู� 
หร�อ TK park  ที่มีพ�้นที่บร�การใหญ�ที่สุดในประเทศไทย 
    มีการจัดทำสื่อสาระท�องถิ�นของจังหวัดป�ตตานี ที่จะนำมา
ให�บร�การเป�นการเฉพาะในอุทยานการเร�ยนรู�ป�ตตานี  โดยมี
หนังสือนิทานท�องถิ�นสำหรับเด็กอายุ ๗ - ๙ ป�  ได�แก�เร�อ่ง “ใครผิด”
และหนังสือสาระท�องถิ�นสำหรับเด็ก อายุ ๑๐ - ๑๒ ป� เร�่อง
“บ�านฉันบ�านเธอ” (ป�ตตานี กีตอ) ที่มีเนื ้อหาเหมาะสมกับ
ความสนใจของเด็กแต�ละช�วงวัย โดยได�มีการจัดทำข�น้ ๓ ภาษา

ได�แก� ไทย อังกฤษ และมลายูกลาง มีห�อง ๓ ศาสนา ได�แก� ห�องละหมาด  ห�องคร�สต�ศาสนา และห�องพระพ�ทธศาสนา จัดกิจกรรม
๓ ศาสนสุข เพ�่อให�เด็กและเยาวชนได�เร�ยนรู�และเข�าใจในหลักของศาสนาอื่นๆ นอกเหนือจากศาสนาที่ตนเองศรัทธาและนับถือ
เพ�่อเร�ยนรู�การอยู�ร�วมกัน เข�าใจกัน และไว�เนื้อเชื่อใจกันและกัน จัดทำป�ายประชาสัมพันธ� ๓ ภาษา ที่เป�นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษามลายูกลาง
          มีโรงฉายภาพยนตร� (TK Theater) ฉายเร�่องสั้น สารคดี ภาพยนตร� ๒ มิติ และ ๓ มิติ เพ�่อสร�างโอกาสในการเร�ยนรู�
เพ�่อความรู� และความบันเทิง ตลอดจนให�โอกาสทางการเร�ยนรู�แก�เด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต�  และที่สำคัญจังหวัดป�ตตานี
ไม�มีโรงฉายภาพยนตร� ดังนั้น อุทยานการเร�ยนรู�ป�ตตานี จ�งเป�นพ�้นที่ที่ทำให�เด็ก เยาวชน และประชาชน ได�มีโอกาสได�ชมภาพยนตร�

ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ  
           มีแหล�งเร�ยนรู�ที่เป�นห�องสมุดมีชีว�ต สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ผู�พ�การ
ผู�ด�อยโอกาส ได�เข�ามาศึกษาเร�ยนรู�อย�างเท�าเทียมและสร�างสรรค�ได�รับประสบการณ�ตรงผ�านการศึกษาเร�ยนรู�ด�วยตนเอง ผ�านกิจกรรม
หลากหลายที่จัดข�้น ผ�านนิทรรศการ ผ�านภาพยนตร� สารคดี ผ�านผู�ปกครอง ในรูปแบบเป�นรายบุคคล และเป�นหมู�คณะ

          ได�รับการปลูกจ�ตสำนึกให�รักและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ได�แก� สถาบันชาติ สถาบันพระมหากษัตร�ย�  สถาบันศาสนา
ที่ตนเองนับถือ และภาคภูมิใจ สำนึกรักบ�านเกิดป�ตตานีของเรา

          เด็ก เยาวชน และประชาชน ได�รับการพัฒนาแบบองค�รวมท้ังร�างกาย อารมณ� (EQ) สังคม จ�ตใจ คุณธรรม  และสติป�ญญา (IQ)
กล�าคิด กล�าแสดงออก มีเจตคติต�อว�ถีประชาธิปไตย มีนิสัยรักการอ�าน รู�จักแสวงหาความรู� ในบรรยากาศการเร�ยนรู�ตลอดชีว�ตที่
สร�างสรรค� รักความเป�นไทย สอดคล�องกับว�ถีชีว�ต และบร�บทของอัตลักษณ�ท่ีเป�น ความภาคภูมิใจท�องถิ�นป�ตตานี รู�รักสามัคคี เร�ยนรู�
การอยู�ร�วมกันภายใต�สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

      นอกจากน้ียังถือเปนอีกชองทางในการเสร�มสรางความสัมพันธอันดีภายในครอบครัว ใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไมถูกครอบงำ
ไปในทางท่ีไมเหมาะสม มีทักษะในการแกปญหา ไดเร�ยนรูผานส่ือตนแบบและส่ือดิจิตัลเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เร�ยนรูผานหองสมุดมีชีว�ต
ที่มิใชเปนหองสมุดธรรมดาทั่วไป

๑.

๒.

๓.



๓๐

๑. ด�านงบประมาณ  เทศบาลเมืองป�ตตานี ได�ตั้งงบประมาณในการดำเนินงานไว� ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจำป�งบประมาณ ๒๕๖๑ และได�รับการสนับสนุน จัดสรรงบประมาณในต�อเติมอาคารชั้นที่ ๓ ให�เป�นลานสานฝ�น งบประมาณ
พัฒนาจังหวัดป�ตตานี จำนวน  ๒๙,๕๐๐,๐๐๐บาท  และได�รับการจัดสรรและสนับสนุนด�านสื่อเทคโนโลยีต�างๆ ที่จำเป�นใน
การดำเนินงานในอุทยานการเร�ยนรู�ป�ตตานี 

๒. ด�านการศึกษา  มีการจัดพ�้นที่ให�แก�เด็ก เยาวชน และประชาชนให�สามารถเข�ามาเร�ยนรู�ด�วยตนเอง ผ�านกิจกรรมและสื่อ
เทคโนโลยีต�างๆมุ�งเน�นการส�งเสร�มการอ�าน พัฒนาทักษะชีว�ต มีความพอเพ�ยง จ�ตอาสา เป�นกิจกรรมที่ทุกคนสามารถทำร�วมกัน
ได�ทั้งครอบครัว เกิดความรัก สามัคคี เชื่อมสัมพันธ�อันดีได�ทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา

๓. ด�านสังคม ส�งเสร�มการเร�ยนรู�ด�วยการจัดกิจกรรมต�างๆ ท่ีมีหลากหลายท่ีเน�นให�ทุกกลุ�มเป�าหมาย ได�เร�ยนรู�และทำกิจกรรม
ร�วมกันภายใต�พ�้นที่พหุวัฒนธรรม ส�งเสร�มการเร�ยนรู� ในด�านต�างๆ สร�างแรงบันดาลใจ แรงผลักดันให�กับชุมชนต�างๆ และมี
เคร�อข�ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐว�สาหกิจ เข�าร�วมจัดกิจกรรม

๔. ด�านเศรษฐกิจ มีการส�งเสร�มอาชีพและรายได�แก�คนในพ�้นที่ โดยมีร�านจำหน�ายอาหารเคร�่องดื่มภายในอุทยานการเร�ยนรู�
ป�ตตานี ทั้งร�านค�ามินิมาร�ท ร�านกาแฟ และร�านค�าของประชาชน ในกิจกรรมลานดนตร� คน TK  โดยสร�างสังคมที่เป�นสุขและ
อยู�ร�วมกัน จากพ�้นฐานสภาพแวดล�อมที่ทุกคนในชุมชนมีอาชีพและมีรายได�อย�างเพ�ยงพอสามารถเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

๕. ด�านสิ�งแวดล�อม การรับรู� เร�ยนรู� ว�ธีการนำสิ�งของเหลือใช�กลับมาใช� ใหม�ตามว�ถีพอเพ�ยง การเผยแพร�ความรู�การใช�
ทรัพยากรให�เกิดประโยชน�สูงสุด และบูรณาการทำกิจกรรมร�วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดป�ตตานีในการใส�ใจ มีความรับผิดชอบ
ต�อสิ�งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 

ความย่ังยืนของการดำเนินการ 



๓๑

โครงการนวัตกรรม

“รักษบานแปงเมืองดวยว�ถีภูเก็ต”
ความเป�นมาของโครงการ

    ภูเก็ตเคยรุ�งเร�องจากอุตสาหกรรมเหมืองแร�ดีบุก มีคนต�างชาติ 
ต�างภาษา (จ�น อินเดีย โปรตุเกส) อพยพเข�ามาทำเหมืองแร� ค�าขาย
และตั้งถิ�นฐานในภูเก็ต ก�อเกิดการถ�ายเทวัฒนธรรม อันเป�น
อัตลักษณ�ของคนในท�องถิ�น เช�น อาคาร อาหาร อาภรณ� และ
ประเพณี เกิดการหล�อหลอมทางวัฒนธรรมของจ�นกับชนพ�น้เมือง
จนกลายเป�นว�ถีภูเก็ต

   จากความเจร�ญทางเศรษฐกิจส�งผลให�เมืองเก�าภูเก็ตเป�นย�าน
การค�าที่สำคัญในอดีต ต�อมาการทำเหมืองแร�ดีบุกไม�คุ�มค�าแก�
การลงทุน ทำให�ธุรกิจการค�าขายซบเซา ลูกหลานคนในชุมชน
ออกไปประกอบอาชีพนอกพ�้นที่ ประกอบกับรัฐบาลส�งเสร�มให�
ภูเก็ตเป�นเมืองท�องเที่ยวทางทะเล และมีธุรกิจสมัยใหม�เกิดข�้น
ทำให�พ�้นที่ย�านการค�าเมืองเก�าได�รับผลกระทบเพ��มข�้น  

   ประชากรในพ�น้ท่ีย�านการค�าเมืองเก�า ส�วนใหญ�เป�นผู�สูงวัยและวัยทำงาน (๓๗% เป�นผู�สูงอายุ และ ๕๐% อยู�ในวัยทำงาน) ผู�สูงอายุ
มีอายุยืน และมีภาวะติดบ�านติดเตียง 

   ย�านการค�าเมืองเก�า เป�นกลุ�มอาคารเก�าที่มีคุณค�า อายุกว�า ๑๐๐ ป� โครงสร�างประกอบด�วยอิฐและปูนมิได�มีโครงสร�างเหล็กอยู�ใน
ตัวอาคาร เมื่อถูกน้ำท�วมขังทำให�อาคารทรุดตัวและเสียหายเพ��มข�้น สาเหตุจากการพัฒนาสิ�งปลูกสร�างพ�้นที่โดยรอบเขตเทศบาล
นครภูเก็ต ทำให�พ�้นที่รองรับน้ำเดิม (แก�มลิง) ลดน�อยลงเกิดความเสียหายต�อโครงสร�างพ�้นฐานของรัฐและทรัพย�สินของประชาชน

   จากการส�งเสร�มการท�องเที่ยวในพ�้นที่ย�านการค�าเมืองเก�า ส�งผลให�มีขยะที่เกิดจากการท�องเที่ยวและผู�ประกอบการ อีกทั้งพ�้นที่
ไม�เอ้ืออำนวยในการจัดวางภาชนะรองรับและขาดการจัดการท่ีดี ทำให�เกิดแหล�งเพาะพันธุ�พาหะนำโรค ส�งผลต�อสุขภาพของคนในชุมชน
และภาพลักษณ�ของย�านการค�าเมืองเก�าภูเก็ต เทศบาลจ�งร�วมกับชุมชน และเคร�อข�ายผลักดันการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด�วยว�ถีภูเก็ต
เพ�่อพลิกฟ��นเศรษฐกิจให�กลับมารุ�งเร�อง

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๑๒.๕๖๒     ตร.กม.
ประชากร                  ๗๙,๘๙๐ คน  (ณ มิถุนายน ๒๕๖๒)
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑) ๑,๒๒๒,๒๓๕,๔๓๙.๔๖ บาท 
เบอรโทรศัพท     ๐  ๗๖๒๒  ๒๙๓๒

เทศบาลนครภูเก็ต
อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต

ว�สัยทัศน�
“นครภูเก็ต นครแห�งการสร�างสรรค� และน�าอยู�อย�างย่ังยืน”

นางสมใจ สุวรรณศุภพนา
นายกเทศมนตร�นครภูเก็ต

องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นขนาดใหญ�
รางวัลชมเชย

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(องค�การบร�หารส�วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)



ว�ธีการ/ กลยุทธ�ทางการดำเนินการ
       โครงการรักษ�บ�านแปงเมืองด�วยว�ถีภูเก็ต มีแนวคิดมาจากการใช�
จ�ดแข็งของทรัพยากรที่มีอยู�ในพ�้นที่ ได�แก� อาคาร อาหาร อาภรณ�
และว�ถีชีว�ตเป�นทุนวัฒนธรรมมาขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ด�วยการท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม และสร�างเศรษฐกิจเชิงสร�างสรรค� เพ�่อความยั่งยืน
จ�งใช�การบร�หารจัดการแบบมีส�วนร�วม ท้ังจากคนในพ�น้ท่ีและเคร�อข�าย
จากทุกภาคส�วน รวมทั้งสร�างจ�ตสำนึกให�แก�คนรุ�นหลังให�มีความรัก
และความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมท่ีเป�นรากเหง�าของตนเอง
ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ เข�ามาช�วยในการว�เคราะห�ป�ญหาน้ำท�วม
ด�วยระบบเซนเซอร�ตรวจวัดระดับน้ำ และใช�ระบบ GPS ในการบร�หาร
การจัดเก็บขยะ นอกจากนี้ยังมีการใช�โปรแกรมระบบการเฝ�าระวังโรค
Vep Alert แจ�งข�อมูลผู�ป�วยโรคท่ีต�องเฝ�าระวังในพ�น้ท่ี เพ�อ่ควบคุมโรค
ได�ทันท�วงที

      “รักษบานแปงเมืองดวยว�ถีภูเก็ต” เทศบาลนครภูเก็ตสงเสร�มใหมีความรวมมือจากภาคีเคร�อขายตาง ๆ รวมดำเนินการ ตั้งแต
การว�เคราะหปญหา การวางแผน การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ และรวมประเมินผลโครงการ ประกอบดวย
 คนในชุมชน : จัดการขยะในครัวเร�อน, จัดการท�องเที่ยวโดยชุมชน, จัดกิจกรรมหลาดใหญ�น�าเดิน
 อสม. : รวบรวมข�อมูล/ว�เคราะห�ป�ญหาด�านสาธารณสุขในพ�้นที่ และจัดลำดับความสำคัญของป�ญหา เพ�่อนำเสนอ
 โครงการ ลงพ�้นที่ดำเนินโครงการ และร�วมประเมินผล
 กลุมจิตอาสา : ลงพ�้นที่เยี่ยมผู�ป�วย และสนับสนุนอุปกรณ� ระดมทุนและสิ�งของจำเป�นสำหรับผู�ป�วยเร�้อรัง ผู�สูงอายุ
 ผู�พ�การ
 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต : สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย�ให�ความรู�ทางว�ชาการ, และอุปกรณ�เคร�อ่งกระตุกหัวใจ
 อัตโนมัติ
 การไฟฟาสวนภูมิภาค : ร�วมกำหนดโครงการ ออกแบบและวางแผนการปฏิบัติงานในพ�น้ท่ี และสนับสนุนงบประมาณ
 มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร ว�ทยาเขตภูเก็ต : ร�วมออกแบบโปรแกรมตามความต�องการใช�พร�อมกำหนดจ�ดติดตั้ง
 และจัดทำโปรแกรมวัดระดับน้ำ งบประมาณจากสำนักงานส�งเสร�มเศรษฐกิจดิจ�ทัล (DEPA)
 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย : สนับสนุนงบประมาณการประชาสัมพันธ� สนับสนุนการแสดง บรรจ�กิจกรรมในปฏิทิน
 การท�องเที่ยว
 กรมโยธาธิการและผังเมือง : สนับสนุนงบประมาณก�อสร�างระบบป�องกันน้ำท�วม และไฟฟ�าลงดิน
 องคการบร�หารสวนจังหวัดภูเก็ต : สนับสนุนรถปฏิบัติการฉุกเฉิน
 ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต : สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงพ�พ�ธภัณฑ�เพอรานากันนิทัศน�/ไฟฟ�าประดับอาคาร
 ชุมชนเมืองเกาภูเก็ต : จัดการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน
 สถาบันขงจ้ือภูเก็ต : ให�ความรู�ด�านวัฒนธรรมจ�น ประเมินการสอนภาษาจ�นและจัดนิทรรศการ
 วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต/สภาวัฒนธรรม/มูลนิธิจ�ย๊ตุยเตาโบเกง: ส�งเสร�มสนับสนุนการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
 ท�องถิ�น

ความโดดเด�นของนวัตกรรม
            โครงการรักษบานแปงเมืองดวยว�ถีภูเก็ต เทศบาลไดดำเนินการแกปญหาและพัฒนาพ�้นที่ บนฐานทุนวัฒนธรรม
ที่มีอยู รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีว�ตของประชาชนในชุมชนดวยกระบวนการมีสวนรวมจากประชาชนในพ�้นที่และภาคี
เคร�อขายตาง ๆ โดย
            จัดกิจกรรมส�งเสร�มการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเมือง

            จัดกิจกรรมส�งเสร�มคุณภาพชีว�ตคนในชุมชน

            ปรับปรุงโครงสร�างพ�้นฐานให�สอดคล�องกับรูปแบบอารยสถาป�ตย� ที่เอื้อต�อคนทุกกลุ�มวัย 

            จัดระเบียบการจัดการขยะตั้งแต�ต�นทางโดยความร�วมมือจากคนในชุมชน

            จัดระบบการระบายน้ำในเขตเมือง

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๓๒



     สร�างความม่ังค่ังและย่ังยืนทางเศรษฐกิจ ด�วยทุนทางวัฒนธรรม อาทิ จัดงานตรุษจ�นย�อนอดีตเมืองภูเก็ต จัดต้ังพ�พ�ธภัณฑ�
เพอรานากันนิทัศน� จัดงานหลาดใหญ�น�าเดิน เพ�อ่คนในชุมชนมีงานทำ มีรายได� คนรุ�นใหม�หวนกลับมาประกอบอาชีพในพ�น้ท่ี
ทำให�ครอบครัวอบอุ�น มีความเข�มแข็ง

มีแหล�งเร�ยนรู�ว�ถีชีว�ต ถ�ายทอดวัฒนธรรมจากรุ�นสู�รุ�น

    มีระบบเคร�อข�ายดูแลสุขภาพของผู�สูงอายุ/ผู�พ�การ เช�น กิจกรรมป�นรักป�นน้ำใจ จ�ตอาสาเยียวยาใจเยี่ยมดูแลผู�สูงอายุ 
การดูแลสุขภาพเชิงรุกท่ีบ�าน

   ออกแบบโครงสร�างพ�้นฐานด�วยอารยสถาป�ตย�ที่เอื้อต�อการใช�ประโยชน�ต�อคนทุกกลุ�มวัย และใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ�่อจัดการความปลอดภัยของเมือง

   ดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลบนพ�้นฐาน การร�วมคิด ร�วมทำ ร�วมตัดสินใจ ร�วมรับผิดชอบ จากคนในชุมชน
และเคร�อข�ายอย�างเข�มแข็ง ส�งผลให�เขตพ�้นที่เมืองเก�ามีการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง สอดคล�องกับเป�าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนขององค�การสหประชาชาติ

     และความยั่งยืนในพ�้นที่เกิดจากคนในชุมชนมีส�วนร�วมในการร�วมคิด ร�วมทำ ร�วมตัดสินใจในการดำเนินงานที่มีผลกระทบ
ต�อตนเอง ครอบครัวและชุมชน

มิติด�านสังคม มิติด�านเศรษฐกิจ มิติด�านสิ�งแวดล�อม
   การอนุรักษ�อาคาร ว�ถีชีว�ต จนกลายเป�น
พ�พ�ธภัณฑ�เมืองท่ีมีชีว�ต เป�นแหล�งท�องเท่ียว
ทางวัฒนธรรมที่ ได�รับความนิยมเป�น
อย�างมาก เพ��มโอกาสให�แก�คนทุกกลุ�มวัย
เกิดการสร�างงาน สร�างอาชีพ สร�างเศรษฐกิจ
สร�างสรรค�ในสังคมเมืองให�มีความเข�มแข็ง
ลดความเหล่ือมล้ำในการดำรงชีว�ต

     มีระบบเคร�อข�ายไร�รอยต�อในการดูแล
คนในพ�้นที่ทุกมิติสุขภาพ และมิติสังคม
ด�วยการมีจ�ตอาสาในพ�้นที ่มีส�วนร�วม
ในการดูแลสุขภาพของผู �ป�วยในชุมชน
อย�างต�อเนื ่อง สร�างความตระหนักและ
เห็นคุณค�าของเพ�่อนมนุษย� ร�วมแบ�งป�น
น้ำใจให�กันและกัน ร�วมสร�างสังคมแห�งการ
เอื้ออาทร และคนในชุมชนมีความสัมพันธ�
ที่ดีต�อกัน

    ป�จจ�บันชุมชนตระหนักและมีจ�ตสำนึก
ร�วมกันรักษาความสะอาด มีการคัดแยก
ขยะอันตราย ขยะอินทร�ย� ขยะร� ไซเคิล
ขยะท่ัวไป มีการทำปุ�ยหมัก/น้ำหมักชีวภาพ
จากขยะอินทร�ย�มาใช�ในครัวเร�อน

ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ  
      กลุ�มอาคารเก�าที่ทรงคุณค�า วัฒนธรรมประเพณี ว�ถีชีว�ต
ได�รับการอนุรักษ�ให�คงอยู�สืบไป

      เกิดพ�พ�ธภัณฑ�เมืองที่มีชีว�ต เพ��มโอกาสและการสร�างงาน
สร�างอาชีพ เศรษฐกิจของชุมชนย�านการค�าเมืองเก�าดีข�้น

      ผู�สูงอายุได�รับการดูแลสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีว�ตที่ดีข�้น

      มีระบบการบร�หารจัดการขยะที่ดี ประชาชนร�วมกันรักษา
ความสะอาดเกิดภาพลักษณ�ที่ดีให�กับแหล�งท�องเที่ยว

      สร�างความเชื่อมั่นให�แก�ประชาชนและนักท�องเที่ยวในด�าน
ความปลอดภัยในชีว�ตและทรัพย�สิน

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.
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  - จากการส�งเสร�มกิจกรรมการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (หลาดใหญ�น�าเดิน) พบว�าผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจสร�าง
ผลกระทบสุทธิเป�นเง�น ๔,๘๒๒,๒๐๗ บาท/วัน
  - จัดระเบียบการจัดการขยะ จนชุมชนมีความรู�และให�ความร�วมมือทำให�พ�้นที่ย�านเมืองเก�าเป�นแหล�งท�องเที่ยวที่มี
ความสะอาด และเป�นระเบียบเร�ยบร�อย ทำให�ไม�มีแหล�งเพาะพันธ�ของโรค
 - เกิดระบบดูแลสุขภาพอย�างไร�รอยต�อ ทั้งมิติส�งเสร�มสุขภาพ ป�องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และฟ��นฟ�
สมรรถภาพ ในทุกกลุ�มวัย และเกิดการรวมกลุ�มจัดต้ังเป�นชมรม “จ�ตอาสา จ�ตสงบใจสว�าง” ดูแลผู�สูงอายุ ผู�ป�วยเร�อ้รังอย�างต�อเน่ือง
 - ปรับปรุงทางเท�าให�เป�นอารยสถาป�ตย�

๑.

๒.

๓.

๔.

“รักษบาน แปงเมือง ดวยว�ถีภูเก็ต
รักษอัตลักษณ รักษว�ถีชีว�ต

สงตอจากรุนสูรุน”

๓๔



ความเป�นมาของโครงการ ว�ธีการ/ กลยุทธ�ทางการดำเนินการ

โครงการนวัตกรรม

“คนชัยภูมิ ไตวาย ไมตายไว”

          จังหวัดชัยภูมิ มีอัตราการเพ��มข�้นของผู�ป�วยโรคไม�ติดต�อ
เร�้อรังรายใหม� ๕ ป� ย�อนหลัง เป�นอันดับ ๑ ของเขตสุขภาพที่ ๙ 
ซึ่งโรคไม�ติดต�อเร�้อรังเป�นสาเหตุสำคัญให�เกิดภาวะไตวายเร�้อรัง
ในผู�ป�วยได� หากผู�ป�วยไม�ได�รับการรักษาด�วยการฟอกเลือดด�วย
เคร�อ่งไตเทียม อาจจะเป�นอันตรายต�อชีว�ต ป�จจ�บันจำนวนผู�ป�วย
โรคไตวายเร� ้อรังมีจำนวนเพ��มข� ้นอย�างรวดเร็ว ทำให�หน�วย
ฟอกเลือดด�วยเคร�อ่งไตเทียมท่ีมีอยู�ไม�เพ�ยงพอ ผู�ป�วยต�องเดินทาง
ไปฟอกเลือดนอกพ�น้ท่ี ทำให�เกิดป�ญหาการเข�าถึงบร�การ ป�ญหา
ค�าใช�จ�ายต�าง ๆ และป�ญหาพฤติกรรมสุขภาพที่ไม�เหมาะสม
จากป�ญหาดังกล�าว ส�งผลกระทบต�อเศรษฐกิจ สังคมและชีว�ต
ความเป�นอยู�ของประชาชน  จ�งได�จัดตั้งศูนย�ฟอกเลือดด�วย
เคร�อ่งไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิข�น้ เพ�อ่ดูแลผู�ป�วยให�ปลอดภัย
และได�รับการดูแลสุขภาพแบบองค�รวมอย�างมีคุณภาพ มีการ
สร�างภูมิคุ�มกัน โดยให�ความรู� ในการดูแลสุขภาพและการพ�่งพา
ตนเอง เพ�อ่ลดภาระค�าใช�จ�าย เพ��มรายได� ไม�เป�นภาระของครอบครัว
และภาครัฐ สร�างความมั่นคงในชีว�ตและทรัพย�สินให�แก�ประชาชน

        WHO ได�ให�คำนิยามของสุขภาพ (Health) หมายถึง ความ
สมบูรณ�ของร�างกาย จ�ตใจ สังคม และจ�ตว�ญญาณ นำมาซึ่ง
กลยุทธ�ในการดำเนินงานนวัตกรรม โดยใช�แนวคิดการดูแลสุขภาพ
แบบองค�รวม (Holistic care) คือ การดูแลสุขภาพท่ีมีการบูรณาการ
ความรู�ด้ังเดิม เข�ากับการบำบัดเสร�ม เพ�อ่ส�งเสร�มให�เกิดสุขภาวะท่ีดี
และป�องกัน รักษาโรค ซ่ึงพ�จารณาองค�ประกอบทุกอย�างของมนุษย�
ดังนี้
         Patient – centered การดูแลโดยยึดผู�ป�วยเป�นศูนย�กลาง
         Family – oriented การดูแลทั้งครอบครัว “The family as
         a patient”
        Community – oriented การดูแลในระดับชุมชน
        โดยมีเป�าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีว�ตของประชาชน
ด�วยการมุ�งให�ประชาชนสามารถดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชนได�

๓๕

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๓๐.๗๘   ตร.กม.
ประชากร                  ๓๖,๓๔๖ คน  (ข�อมูล  ณ  วันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑)  ๔๑๐,๘๔๑,๕๔๙.๘๙ บาท
เบอรโทรศัพท    ๐   ๔๔๘๑   ๑๓๗๘ 

เทศบาลเมืองชัยภูมิ
อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ

ว�สัยทัศน�
“พัฒนาคุณภาพชีว�ต  พ�ชิตความทุกขเข็ญ สรางความรมเย็น
  มุงเนนบร�การ  สรางพ�น้ฐานสูความย่ังยืน”

นายบรรยงค�  เกียรติก�องชูชัย
นายกเทศมนตร�เมืองชัยภูมิ

องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นขนาดใหญ�
รางวัลชมเชย

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(องค�การบร�หารส�วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)



การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ
       เทศบาลเมืองชัยภูมิ ไดมีแนวคิดเพ�่อดูแลผูปวย
โรคไตวายเร�อ้รัง ท่ีจะเปดศูนยไตเทียม ต้ังแตป ๒๕๕๖
ไดจัดสรรงบประมาณ ๒,๑๕๙,๐๐๐ บาท เพ�อ่ปรับปรุง
อาคารตามเกณฑ มาตรฐาน แต มีอ ุปสรรค คือ 
งบประมาณในการจัดตั้งศูนยฟอกเลือด จึงแสวงหา
หนทางในการแกไขอุปสรรคดังกลาว โดยไดจัดทำ
บันทึกขอตกลงกับภาคเอกชนในการดำเนินการจัดต้ัง
ศูนยรวมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
และวัสดุอุปกรณที่ไดมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีภาคี
เคร�อขายที่ใหความรวมมือในการดำเนินการ ดังนี้

รพ.ชัยภูมิ สนับสนุนแพทยผู เช ี ่ยวชาญ
อายุรศาสตรโรคไต และเปนหนวยรับสงตอ

ไดรับการรับรองมาตรฐานการรักษาดวยการฟอกเลือดดวยเคร�่องไตเทียม จากสมาคมโรคไตแหง ประเทศไทย

๓๖

องคกรปกครองสวนทองถิ�นในจังหวัดชัยภูมิ ไดลงนามบันทึกขอตกลง
เพ�่อที่จะรวมกันดูแลผูปวยไตวาย และผูปวยโรคไมติดตอเร�้อรัง

ทีมอาสาสมัครสาธารณสุขและจิตอาสาในชุมชน ที่ผานการอบรม
เร�่องการดูแลผูปวยไตวายจากเทศบาลเมืองชัยภูมิ จะชวยดูแลผูปวย
ท่ีไมมีญาติและมีภาวะพ�ง่พ�ง ทีมดูแลผูปวยระยะสุดทายจาก รพ.ชัยภูมิ 
และเคร�อขายพระอาจารยครรชิต วัดปาหินหนีบ สมาคมเพ�่อนผูปวย
โรคไตแหงประเทศไทย จะรวมกอตั ้งชมรมผูปวยโรคไตชัยภูมิ
เพ�่อเปนกำลังใจและดูแลสิทธิประโยชนของผูปวยไตวาย

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สนับสนุน
งบประมาณตามเกณฑกองทุนผูปวยไตวายเร�อ้รัง

ความโดดเด�นของนวัตกรรม
๑. สามารถเชื่อมโยงการบร�การจากตติยภูมิลงสูปฐมภูมิ ใหผูปวยไดรับการแกปญหาในทุกมิติ

๒. พัฒนาแอปพลิเคช่ัน “รักษไต ชัยภูมิ” มาใชอำนวยความสะดวก ลดข้ันตอน สำหรับกลุมผูปวยท่ีมาฟอกเลือด เชน การนัดหมาย
การแจงเตือนนัด การใหคำปร�กษาชวยเหลือออนไลน ขอมูลการใหบร�การศูนยฟอกเลือดเทศบาลเมืองชัยภูมิ

๓. นำแอปพลิเคช่ัน “CKD รักษไต” สำหรับใหประชาชนท่ัวไปใชบันทึกขอมูลและประเมินสุขภาพตนเอง เพ�อ่ใหประชาชน มีองคความรู
ในการดูแลสุขภาวะแหงตนที่ดี (Health Literacy) ซึ่งเทศบาลเมืองชัยภูมิ เปนองคกรปกครองสวนทองถิ�นแหงเดียวที่รวมพัฒนา
ระบบฐานขอมูล และทำบันทึกขอตกลงรวมกับมหาว�ทยาลัยขอนแกนในการพัฒนาเคร�อขายโรคไตวายเร�้อรัง (CKDNet) อยางมี
ประสิทธิผล



๓๗

ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ
๑. เพ�่มการเขาถึงบร�การ
     มีหนวยฟอกเลือดท่ีไดมาตรฐานในจังหวัดชัยภูมิ ผูปวยมีความพ�งพอใจในการมารับบร�การ เน่ืองจาก ไปมาสะดวก ลดข้ันตอน
ลดระยะเวลาการรอคอย ผูปวยมีคุณภาพชีว�ตที่ดีข�้น 
๒. ลดรายจาย เพ�่มรายได
     ลดรายจายจากการเดินทางและคาใชจายแฝงอ่ืนๆ เชน คาอาหาร คาเสียโอกาส
ในการประกอบอาชีพของญาติ โดยจัดใหมีระบบรับ – สงผูปวย  สรางเสร�มรายได
ดวยการจัดตลาดนัดสุขภาพใหผูปวยและญาตินำผัก ผลไม สินคาจากชุมชน
มาจำหนาย นอกเหนือจากรายไดคือการแบงปนกันแกผูปวยและญาติท่ีมาฟอกเลือด
๓. การดูแลตอเนื่อง
     มีการจัดระบบการดูแลประชาชนครอบคลุมทุกกลุม ไดแก กลุมปกติ กลุมเสี่ยง
โรคเร�้อรัง กลุมปวยโรคเร�้อรัง และกลุมผูปวยโรคไตวายเร�้อรัง

ความย่ังยืนของการดำเนินการและบทเร�ยนท่ีได�รับ 
        - ลงนามบันทึกขอตกลงรวมกับ อปท. ในจังหวัดชัยภูมิเพ�่อที่จะรวมกันดูแลผูปวยไตวาย และผูปวยโรคไมติดตอเร�้อรัง 
        - ผูวาราชการและหัวหนาสวนราชการใหความสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชน และไดประกาศเปนวาระจังหวัด
สรางความตระหนักใหประชาชนมีองคความรูในการดูแลสุขภาวะแหงตนที่ดี (Health Literacy)



เทศบาลตำบล
รางวัล

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

คุณค�าอันทรงเกียรติ
แห�งการบร�หารจัดการที่โดดเด�น
มีนวัตกรรม เป��ยมด�วยธรรมาภิบาล

๓๘



เทศบาลตำบล
รางวัล

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รางวัลที่  ๑
เง�นรางวัล

๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย
เง�นรางวัลละ

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เทศบาลตำบลปร�ก
โครงการนวัตกรรม 
“โครงการสนามเด็กเล�นสร�างป�ญญา เคร�อ่งมือพัฒนาการศึกษาปฐมวัย”

รางวัลที่  ๒
เง�นรางวัล

๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เทศบาลตำบลบ�านคลอง
โครงการนวัตกรรม 
“ถังหมักขยะอินทร�ย�ท่ีเป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม”

รางวัลที่  ๓
เง�นรางวัล

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เทศบาลตำบลท�าคันโท
โครงการนวัตกรรม 
“พ�กัดชีว�ต พ�กัดฉุกเฉิน สำหรับดูแลผู�สูงอายุท่ีมีภาวะพ�ง่พ�ง เทศบาลตำบลท�าคันโท”

เทศบาลตำบลเว�ยงสา
โครงการนวัตกรรม 
โครงการเตร�ยมความพร�อมรับมือภัยพ�บัติ(น้ำท�วม) โดยมีชุมชนท�องถิ�นเป�นศูนย�กลาง

เทศบาลตำบลก�อ
โครงการนวัตกรรม 
“ศูนย�ผญ�า” พัฒนาอาชีพ จากอัตลักษณ� ก�าวสู�นวัตกรรมใหม�ท่ีย่ังยืน”

เทศบาลตำบลลวงเหนือ
โครงการนวัตกรรม 
“การบร�หารจัดการ การท�องเท่ียวโดยชุมชนเชิงสร�างสรรค�ของกลุ�มท�องเท่ียว
  โดยชุมชนไตล้ือเมืองลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม�”

๓๙



ความเป�นมาของโครงการ      เทศบาลตำบลปร�กเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพชีว�ตของประชาชนในชุมชนท�องถิ�นด�วยการจัดการศึกษา ตาม
ว�สัยทัศน� เศรษฐกิจพอเพ�ยง ร�อยเร�ยง ว�ถีชุมชน คนเป�นศูนย�กลางของ
การพัฒนา ประชาสังคมสันติสุข โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในระดับ
ปฐมวัย เนื่องจากเปนการวางรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาชีว�ตมนุษย
เปนชวงโอกาสทองของชีว�ตเด็ก

    นวัตกรรมสนามเด็กเล�นสร�างป�ญญาเคร�อ่งมือพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
ได�พัฒนาต�อยอดมาจากนวัตกรรมเดิมท่ีมีอยู�แล�วคือนวัตกรรม เบ�าหลอม
พลเมืองบนเส�นทางการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของเทศบาลตำบลปร�ก
หร�อนวัตกรรม ครูปรับ เด็กเปล่ียน ซ่ึงเป�นนวัตกรรมท่ีพัฒนาศักยภาพครู
ให�ปรับเปลี่ยนว�ธีการจัดกระบวนการเร�ยนรู�แบบเดิมที่เน�นให�เด็กท�องจำ
และบอกความรู�สำเร็จรูปให�นักเร�ยน มาเป�นการจัดกระบวนการเร�ยนรู�

แบบ (Active Learning) โดยการใช�กระบวนการเร�ยนรู�แบบว�ทยาศาสตร� ส�งผลให�นักเร�ยนมีพัฒนาท้ัง ๔ ด�านดีข�น้ โดยเฉพาะพัฒนาการ
ด�านสติป�ญญา ตลอดจนผู�ปกครอง ชุมชน มีความพ�งพอใจ และมีความรู�ความเข�าใจในทิศทางเป�าหมายการศึกษาปฐมวัยที่ถูกต�อง

โครงการนวัตกรรม
“โครงการสนามเด็กเล�นสร�างป�ญญา
            เคร�อ่งมือพัฒนาการศึกษาปฐมวัย”

      เม่ือคุณครูมีต�นทุนท่ีดี นักเร�ยนมีพัฒนาการท้ัง ๔ ด�านเป�นท่ีน�าพอใจ เทศบาลตำบลปร�กต�องการต�อยอดนวัตกรรมให�มีความย่ังยืน
เนื่องจากสภาพป�ญญาในสถานการณ�ป�จจ�บันมีหลายป�จจัยที่อาจส�งผลด�านลบกับเด็กปฐมวัย และจากการศึกษาผลสำรวจของ
กรมสุขภาพจ�ตพบว�าระดับสติป�ญญาเฉล่ียของเด็กไทยท่ัวประเทศ ท่ีมีอายุ ๖-๑๕ ป� ต่ำกว�าค�ากลางมาตรฐาน (IQ = ๑๐๐)  เท�ากับ ๙๘.๕๙
ร�อยละ ๔๘.๕ ซ่ึงเป�นผลสืบเนืองจากการเล้ียงดู ท่ีเด็กขาดอาหาร และโภชนาการท่ีจำเป�นสำหรับการเจร�ญเติบโต ทำให�สมองเจร�ญเติบโต
ไม�เต็มที่  เด็กถูกทอดทิ�ง จากป�ญหาครอบครัวแตกแยกและอย�าร�าง ส�งผลให�ติดเกมส� ติดโทรศัพท� และติดยาเสพติด ป�ญหามีบุตร
ก�อนวัยอันควร ซึ่งป�ญหาหาดังกล�าวข�างต�นเร��มทว�ความรุนแรงเพ��มมากข�้น ส�งผลเสียต�อสังคม ชุมชนและประเทศชาติ  ซึ่งการป�องกัน
และแก�ไขป�ญหาข�างต�นต�องเร��มที่ปฐมวัยเป�นสำคัญ

๔๐

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๔.๘  ตร.กม.
ประชากร                  ๖,๔๕๐  คน
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑)  ๘๑,๑๘๙,๗๕๙.๕๕ บาท
เบอรโทรศัพท    ๐  ๗๔๒๙  ๘๓๐๐ 

เทศบาลตำบลปร�ก
อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา

ว�สัยทัศน�
“เศรษฐกิจพอเพ�ยง รอยเร�ยงว�ถีชุมชน คนเปนศูนยกลางการพัฒนา ประชาสังคมสันติสุข”

นายสุร�ยา ยีข�น
นายกเทศมนตร�ตำบลปร�ก

เทศบาลตำบล
รางวัลที่ ๑

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



ว�ธีการ/ กลยุทธ�ทางการดำเนินการ

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ

      นวัตกรรมสนามเด็กเล�นสร�างป�ญญาเคร�่องมือพัฒนาการศึกษาปฐมวัยนอกจากช�วยบรรเทาป�ญหาดังกล�าวข�างต�นแบบค�อยเป�น
ค�อยไปแล�วยังช�วยสร�างความเข�มแข็งให�กับคณะครูให�มีทักษะ ว�ธีการในการจัดกระบวนการเร�ยนรู�ที่มุ�งให�เด็กได�เร�ยนรู�ผ�านกระบวนการ
เล�นท่ีมีแบบแผน เป�นการเล�นตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวรัฐกาลท่ี ๙  เป�นการเล�นท่ีเด็กจะได�ใช�ประสาทสัมผัส
ท้ัง ๕ ในการเร�ยนรู�ท่ีใกล�ชิดกับธรรมชาติด�วยของเล�นปลายเป�ด เช�น ดิน หิน ทราย น้ำ โคลน ฯลฯ  ซ่ึงธรรมชาติและสิ�งแวดล�อมรอบตัว
เป�นแหล�งความรู�ที่สำคัญ เป�นครูที่ยิ�งใหญ�และดีที่สุดสำหรับเด็กปฐมวัย เนื่องจากธรรมชาติและสิ�งแวดล�อมรอบตัวเป�นพ�้นฐานของ
องค�ความรู�ทุกศาสตร�สาขาว�ชา และการเล�นของเด็กปฐมวัยภายใต�การจัดสภาพแวดล�อมตามธรรมชาติส�งผลให�เด็กได�รับความสนุกสนาน
เกิดการเร�ยนรู� ลองผิดลองถูก ฝ�กการแก�ป�ญหา ใช�จ�นตนาการ ใช�ความคิดสร�างสรรค� สมองเกิดการเร�ยนรู�แบบไม�ต้ังใจ ไม�รู�ตัว เป�นการ
เร�ยนรู�ท่ีง�าย รวดเร็วและลึกซ้ึง นำไปสู�พัฒนาการของสมองทุกด�าน ท้ังทางด�านร�างกาย อารมณ�จ�ตใจ สังคม สติป�ญญา ความรู�และคุณธรรม

      นอกเหนือจากน้ันแล�วสนามเด็กเล�นสร�างป�ญญาเคร�อ่งมือพัฒนาการศึกษาปฐมวัยยังเป�นพ�น้ท่ีบร�การสาธารณะให�กับให�กับพ�น่�อง
ประชาชนได�ใช�เป�นสถานท่ีพบปะ เป�นพ�น้ท่ีพักผ�อนหย�อนใจและเป�นสถานท่ีออกกำลังกายส�งผลให�พ�น่�องประชาชนในชุมชนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจ�ตที่ดี เป�นการสร�างโอกาสและความเท�าเทียมกันในการเข�าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน เป�นการแบ�งเบา
ภาระทางเศรษฐกิจให�กับผู�ปกครองในการนำเด็กไปเล�นตามสถานท่ีเล�นต�างๆท่ีต�องเสียค�าใช�จ�าย ตลอดจนภาคีเคร�อข�ายได�รับประโยชน�
เป�นแหล�งเร�ยนรู�ที่มีคุณภาพเพ�่อร�วมมือกันพัฒนาการศึกษาปฐมวัยต�อไปได�อย�างยั่งยืน

ใช�เคร�่องมือสนามเด็กเล�นสร�างป�ญญาที่ประกอบด�วยฐานการเร�ยนรู�ทั้ง ๕ ฐาน ได�แก�

๑.

๒.

๓.

- ฐานสระน้ำอิน-จัน
- ฐานสระทารก
- ฐานค�ายกล Spiderman
- ฐานเร�อสลัดลิง
- ฐานหัดว�ายน้ำ

๑. ฐานสระน้ำอิน-จัน ๒. ฐานสระทารก ๓. ฐานค�ายกล Spiderman ๔. ฐานเร�อสลัดลิง ๕. ฐานหัดว�ายน้ำ

              ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียที่เกี่ยวข�องในการนำไปสู�การปฏิบัติประกอบด�วย เด็กปฐมวัยทั้งในสถานศึกษาและในชุมชนท�องถิ�น ครู
ผู�ปกครอง ชุมชน และภาคีเคร�อข�าย ทรัพยากรที่นำมาใช�ในการดำเนินการจัดทำสนามเด็กเล�นสร�างป�ญญาแบบมีส�วนร�วมมีดังนี้

๔๑



        เป�นพ�้นที่บร�การสาธารณะให�กับประชาชน นำบุตรหลานมาทำกิจกรรม และเป�นสถานที่พักผ�อนหย�อยใจ โดยไม�ต�องเสียค�าใช�จ�าย
ซึ่งสอดคล�องกับสภาพทางเศรษฐกิจในป�จจ�บัน ตลอดจนสร�างโอกาสและความเสมอภาคในการเข�าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย�าง
เท�าเทียมกันของพ�่น�องประชาชน

       เป�นการส�งเสร�มความสัมพันธ�อันดีระหว�างองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชน ในการร�วมมือกันพัฒนา
ชุมชนท�องถิ�นให�มีความเจร�ญก�าวหน�า โดยประชาชนมีส�วนร�วมในการจัดทำดูแลสนามเด็กเล�น ทุกคนมีความรัก ความหวงแหน
แสดงความเป�นเจ�าของร�วมกัน

       เป�นแหล�งแลกเปล่ียนเร�ยนรู�ร�วมกันระหว�างองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นในเขตอำเภอ จังหวัด และระดับประเทศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

       สถานศึกษาในระดับปฐมวัย เทศบาลตำบลปร�กมีสถานที่จัดกิจกรรมเสร�มประสบการณ�นอกห�องเร�ยนให�กับนักเร�ยน เพ�่อส�งเสร�ม
ทักษะชีว�ต ทักษะการเร�ยนรู� ส�งเสร�มพัฒนาการทั้ง ๔ ด�านของนักเร�ยนให�เหมาะสมตามวัย มีคุณลักษณะที่พ�งประสงค� เพ�่อเติบโตข�้น
เป�นเยาวชนที่ดี มีคุณภาพของสังคม ประเทศชาติต�อไปได�

       เป�นการสนองการเล�นตามรอยพระยุคลบาท เป�นการเล�นที่เด็กจะได�ใช�ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ในการเร�ยนรู� โดยใกล�ชิดกับธรรมชาติ
ด�วยของเล�นปลายเป�ด เช�น ดิน หิน ทราย น้ำ โคลน ฯลฯ  ซ่ึงธรรมชาติและสิ�งแวดล�อมรอบตัวเป�นแหล�งความรู�ท่ีสำคัญ เป�นครูท่ียิ�งใหญ�
และดีที่สุดสำหรับเด็กปฐมวัย เนื่องจากธรรมชาติและสิ�งแวดล�อมรอบตัวเป�นพ�้นฐานขององค�ความรู�ทุกศาสตร�สาขาว�ชา และการเล�น
ของเด็กปฐมวัยภายใต�การจัดสภาพแวดล�อมตามธรรมชาติส�งผลให�เด็กได�รับความสนุกสนานเกิดการเร�ยนรู� ลองผิดลองถูก ฝ�กการ
แก�ป�ญหา ใช�จ�นตนาการ ใช�ความคิดสร�างสรรค� สมองเกิดการเร�ยนรู�แบบไม�ตั้งใจ ไม�รู�ตัว เป�นการเร�ยนรู�ที่ง�าย รวดเร็วและลึกซึ้ง นำไปสู�
พัฒนาการของสมองทุกด�าน ทั้งทางด�าน ร�างกาย อารมณ�จ�ตใจ สังคม  สติป�ญญา ความรู�และคุณธรรม

       เป�นสถานที่พักพ�งทางใจกับเด็กช�วยแก� ไขและป�องกันป�ญหาที่เกิดจากความเคร�ยดของเด็กแบบค�อยเป�นค�อยไป เช�น เด็กติดเกมส�
ติดโทรศัพท� เป�นต�น

       สนามเด็กเล�นสร�างป�ญญาช�วยส�งเสร�มพัฒนาการเด็กท่ีมีความบกพร�องทางด�านร�างกาย บกพร�องทางการเร�ยนรู�ให�มีพัฒนาการ
ที่ดีข�้นได�อย�างเป�นรูปธรรม

        ช�วยสร�างความเข�มแข็งให�กับคณะครูให�มีทักษะ ว�ธีการในการจัดกระบวนการเร�ยนรู�ที่มุ�งให�เด็กได�เร�ยนรู�ผ�านกระบวนการเล�นที่มี
แบบแผนมีความรู�ความเข�าใจในการจัดบรรยากาศการเร�ยนรู�และประโยชน�ของการเร�ยนรู�นอกห�องเร�ยนในเด็กปฐมวัยมากยิ�งข�้น

๑.

๓.

๒.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

ความโดดเด�นของนวัตกรรม

๔๒



ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ
      เกิดการเร�ยนรู� ลองผิดลองถูก ฝ�กการแก�ป�ญหา ใช�จ�นตนาการ
ใช�ความคิดสร�างสรรค� สมองเกิดการเร�ยนรู�แบบไม�ต้ังใจ ไม�รู�ตัว
เปนการเร�ยนรูที่งาย รวดเร็วและลึกซึ้ง นำไปสูพัฒนาการของ
สมองทุกดาน ทั้งทางด�าน ร�างกาย อารมณ�จ�ตใจ สังคม สติ
ป�ญญา ความรู�และคุณธรรม

      ให�มีทักษะ ว�ธีการในการจัดกระบวนการเร�ยนรู�ที่มุ�งให�เด็ก
ได�เร�ยนรูผานกระบวนการเลนท่ีมีแบบแผน มีความรู�ความเข�าใจ
ในการจัดบรรยากาศการเร�ยนรู�และประโยชน�ของการเร�ยนรู�
นอกห�องเร�ยนในเด็กปฐมวัยมากยิ�งข�้น

     ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยผาน
เคร�่องมือสนามเด็กเลนสรางปญญาพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
และแลกเปลี่ยนเร�ยนรู�ร�วมกันเกี่ยวกับการจัดประสบการณ�
ในฐานการเร�ยนรู�ทั้ง ๕ ฐาน อย�างมีประสิทธิภาพความยั่งยืน
ของการดำเนินโครงการนวัตกรรมการสร�างมิติใหม�ของการ
ขับเคล่ือนนโยบายด�านการจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลปร�ก
ให�มีการศึกษาท่ีย่ังยืน โดยการสร�างพ�น้ฐานกระบวนการเร�ยนรู�

     ให�ผู�ปกครอง ชุมชน และประชาชนใช�เป�นสถานท่ีพักผ�อน หย�อนใจ
และออกกำลังกายและพบปะกัน อีกท้ังช�วยประหยัดค�าใช�จ�ายในการ
นำเด็กเล�นในสถานท่ีต�างๆ อีกท้ังสร�างโอกาสและความเสมอภาค
ในการเข�าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย�างเท�าเทียมกันของพ�น่�อง
ประชาชน

      ผ�านการเล�น ที ่เด็กได�เล�นโดยใกล�ชิดกับธรรมชาติและ
สิ�งแวดล�อมรอบตัว

เกี่ยวกับสนามเด็กเล�นสร�างป�ญญา เพ�่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให�นักเร�ยนระดับปฐมวัยศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปร�ก
(อายุ ๒.๕ – ๓ ขวบ)  และระดับอนุบาล ๑ - ๓ โรงเร�ยนเทศบาลตำบลปร�ก (อายุ ๓ - ๕ ขวบ) ให�มีคุณภาพด�านการศึกษาโดยการสร�าง
สนามเด็กเล�นสร�างป�ญญาและจัดประสบการเร�ยนรู�บูรณาการในหน�วยการเร�ยนรู�แต�ละสัปดาห� การจัดประสบการณ�การเร�ยนรู�ครูผู�สอน
ต�องคำนึงถึงความเหมาะสมกับวัยของนักเร�ยนแต�ละระดับชั้น เพ�่อเป�นการส�งเสร�มความสามารถของผู�เร�ยนในทุกด�าน โดยคำนึง
ศักยภาพของผู�เร�ยนท่ีมีความแตกต�างกัน ให�นักเร�ยนมี เจตคติและทัศนคติท่ีดีต�อการเร�ยนรู�ในสิ�งต�างๆ มีความกระตือร�อร�นอยากเร�ยนรู�
อยากค�นหา อยากทดลอง ฝ�กการสังเกต และจดจำจากสิ�งที่ตนเร�ยนรู� เพ�่อส�งเสร�มให�นักเร�ยนเกิดการเร�ยนรู�และมีประสบการณ�ที่ดี
เพ�่อนำไปใช�ในการศึกษาในระดับต�อไปรวมถึงการใช�ชีว�ตประจำวันของตนเอง
           เทศบาลตำบลปร�กมีความมุงมั่นในการสรางพลเมืองที่ดี สรางประโยชนตอสังคมในระยะใกลและไกล สงเสร�มใหเกิด
การเร�ยนรูและพัฒนาทักษะทางภาษา รวมท้ังสงเสร�มการสรางจิตสำนึก ปลูกฝงความรับผิดชอบ สรางสังคมแหงการเร�ยนรู การบร�หาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัด ใหเกิดประโยชนสูงสุด สนองตอความตองการของเด็ก เยาวชน และประชาชน โดยอยูบนพ�้นฐาน
ความยั่งยืนทามกลางกระแสยุคโลกาภิวัตน บร�หารอนุรักษสิ�งแวดลอม ชวยบรรเทาผลกระทบดานสิ�งแวดลอมในชุมชน และคำนึงถึง
ประโยชนที่สังคม ชุมชน พ�งจะไดรับอยางยั่งยืน และสงเสร�มวัฒนธรรมปกปองสิ�งแวดลอมในชุมชนและระดับประเทศตอไป

๔๓



โครงการนวัตกรรม
“ถังหมักขยะอินทร�ย�ท่ีเป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม”

ความเป�นมาของโครงการ
    เดิมเทศบาลตำบลบ�านคลอง กำจัดขยะโดยว�ธีจ�างเหมาหน�วยงาน
ของรัฐ และเอกชน กำจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากไม�มีสถานที่กำจัด
ขยะมูลฝอยของตนเอง ต�อมาในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เทศบาล
นครพ�ษณุโลก ซ่ึงเป�นหน�วยงานรับกำจัดขยะมูลฝอย  ได�รับแจ�งจาก
องค�การบร�หารส�วนตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพ�ษณุโลก
ซึ่งเป�นท�องที่ตั้งบ�อกำจัดขยะแบบฝ�งกลบ (Sanitary Landfill) ว�ามี
ประชาชนใกล�เคียง ได�รับผลกระทบจากบ�อฝ�งกลบขยะดังกล�าว และ
ได�ออกหนังสือห�ามมิให�เทศบาลนครพ�ษณุโลก อนุญาตให�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ�นอื ่นๆ ใช�บร�การกำจัดขยะมูลฝอย ร�วมกับ
เทศบาลนครพ�ษณุโลก
    ในขณะนั้น เทศบาลตำบลบ�านคลองจ�งได�ดำเนินการแก�ไขป�ญหา
เฉพาะหน�า โดยการนำขยะมูลฝอยที่เกิดข�้น มาฝ�งกลบในพ�้นที่ของ

เทศบาลฯ  บร�เวณด�านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบ�านคลอง ในพ�้นที่เพ�ยง ๑ ไร� ๗๕ ตารางวา หร�อ ๑,๙๐๐ ตารางเมตร และเร�งรัด
จัดหาพ�้นที่อื่นๆ  ทั้งเขตตำบลและนอกเขตตำบล เป�นสถานที่รองรับการจัดการขยะมูลฝอย แต�ไม�สามารถหาพ�้นที่ที่เหมาะสมได� จ�งเร��ม
ตระหนักท่ีจะต�องทำการแก�ไขป�ญหาโดยเร�งด�วนให�มีความย่ังยืน โดยการเร��มสร�างจ�ตสำนึก สร�างความตระหนักในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ให�กับพ�น่�องประชาชนในเขตพ�น้ท่ี โดยได�ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสิ�งแวดล�อมในระยะเร��มแรก และได�ทดลอง
หาแนวทางกำจัดขยะมูลฝอย ท่ีเน�นขยะอินทร�ย�หร�อขยะเป�ยกก�อนเป�นลำดับแรก เน่ืองจากพ�จารณาแล�ว เห็นว�า ขยะเป�ยกเป�นต�นตอป�ญหา
ในการจัดการขยะอันเน่ืองจากมีการเน�าเสีย บูด มีกลิ�นเหม็น หากปะปนกับขยะอ่ืนๆ แล�ว จะมีความยุ�งยากในการคัดแยกหร�อการจัดการขยะ
ในเร��มแรกได�มีการทดลองจัดการขยะด�วยว�ธีเล้ียงไส�เดือนดิน การผลิตก�าซชีวภาพ การออกแบบเตาเผาขยะ เป�นต�น ซ่ึงการแก�ไขป�ญหา
ขยะมูลฝอยหากไม�ร�บดำเนินการจะก�อให�เกิดผลกระทบด�านสิ�งแวดล�อม สุขภาพ อนามัย ของประชาชนในเขตพ�้นที่ รวมผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากในเขตตำบล มีบร�ษัท  ห�างร�าน อพาร�ทเม�นท� หอพัก ห�างสรรพสินค�า บ�านจัดสรร อยู�เป�นจำนวนมาก 
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ว�ธีการ/กลยุทธ�การดำเนินการ
       เทศบาลตำบลบานคลอง  ไดพ�จารณานอมนำศาสตรพระราชา
มาเปนหลักการในการดำเนินการ ไดแก

รูเขา รูเรา เขาใจบร�บท

ศึกษาว�ธีการ แกปญหา ตัดสินใจทางเลือก

กระบวนการพัฒนา เพ�อ่แกปญหาอยางย่ังยืน
เกิดเปนนวัตกรรมการเร�ยนรู

            รวมทั้ง ไดนอมนำ หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพ�ตร
รัชกาลท่ี ๙ มาใชเปนแนวทาง  ไดแก

ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ ใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ
ระเบิดจากขางใน  ใชอธรรมปราบอธรรม
แกปญหาท่ีจ�ดเล็ก ปลูกปาในใจคน
ทำตามลำดับข้ัน  ขาดทุนคือกำไร
ภูมิสังคม   การพ�ง่ตนเอง

องครวม   พออยูพอกิน
ไมติดตำรา   เศรษฐกิจพอเพ�ยง
ทำใหงาย   ทำงานอยางมีความสุข
การมีสวนรวม   ความซ่ือสัตย สุจร�ต จร�งใจตอกัน
ความเพ�ยร   ประโยชนสวนรวม
รู รัก สามัคคี   บร�การรวมท่ีจ�ดเดียว
ประหยัด เร�ยบงาย ไดประโยชนสูงสุด

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ

Lorem ipsum

ขยะอินทร�ย�ท่ีเก็บจากชุมชน (ซ่ึงจะมีท้ังท่ีใส�ในถุงและใส�ในภาชนะรองรับขยะฯ ท่ีทางเทศบาลฯ ได�มอบให�ตามครัวเร�อน โดยจะมีรถเก็บขยะแยกตามประเภทสีในการจัดเก็บแต�ละประเภท ซ่ึงการจัดเก็บขยะอินทร�ย�จะเป�นรถ สีเข�ยว มีการจัดเก็บสัปดาห�ละ ๓ วัน และนำขยะอินทร�ย�ท่ีจัดเก็บได�มายังจ�ดพักขยะฯ ของเทศบาล
คนงาน นำขยะท่ีจัดเก็บได� ท้ังท่ีใส�ในถุงและในถัง มาเทรวมใส�ในถัง ณ บร�เวณจ�ดพักขยะฯ เป�นเวลา ๒ วัน เพ�อ่ให�เกิดไข�ของแมลงวัน ก�อนท่ีจะนำไปเทใส�ในถังหมักซีเมนต� (ถังหมักขยะท่ีเป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม)

          ขยะอินทร�ย�ท่ีเก็บจากชุมชน (ซ่ึงจะมีท้ังท่ีใส�ในถุงและใส�ในภาชนะรองรับขยะฯ ท่ีทางเทศบาลฯ ได�มอบให�ตามครัวเร�อน โดยจะมีรถเก็บ
ขยะแยกตามประเภทสีในการจัดเก็บแต�ละประเภท ซ่ึงการจัดเก็บขยะอินทร�ยจะเปนรถสีเข�ยว มีการจัดเก็บสัปดาห�ละ ๓ วัน และนำขยะอินทร�ย�
ที่จัดเก็บได�มายังจ�ดพักขยะฯ ของเทศบาล  คนงานนำขยะที่จัดเก็บได�ทั้งที่ใส�ในถุงและในถัง มาเทรวมใส�ในถัง ณ บร�เวณจ�ดพักขยะฯ
เป�นเวลา ๒ วัน เพ�่อให�เกิดไข�ของแมลงวัน ก�อนที่จะนำไปเทใส�ในถังหมักซีเมนต�  (ถังหมักขยะที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม)

Lorem ipsum

          นำขยะอินทร�ยที่จัดเก็บไดจากครัวเร�อน มาเทรวมใสในภาชนะรองรับขยะ ณ บร�เวณจ�ดพักขยะฯ เปนเวลา ๒ วัน เพ�่อใหเกิดไข
ของแมลงวัน กอนที่จะนำไปเทใสในถังหมักซีเมนต(ถังหมักขยะที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม)
          หลังจากเทขยะลงในถังหมักฯ ผานไปแลว ๑๕ วัน จะเร�่มเปดเอาน้ำที่ยอยจากขยะอินทร�ยออกทางทอระบายน้ำ PVCและเปดน้ำ
ติดตอกันจนกวาน้ำจะแหง  เพ�่อ
         ๒.๑ ใหพ�้นที่ของขยะอินทร�ยในถังหมักฯ  มีอากาศเพ�่มมากข�้น
         ๒.๒ ใหตัวหนอนที่อยูในถังหมักฯ สามารถยอยขยะไดทั่วถึง
         ๒.๓ ควบคุมน้ำที่ยอยจากขยะอินทร�ย ไมใหลงสูพ�้นดิน และแหลงน้ำธรรมชาติ ที่สงผล กระทบตอสิ�งแวดลอม
          หลังจากนำขยะอินทร�ยใสเต็มถังหมักฯ แลว นำอุปกรณท่ีใชปองกันแมลงวันและน้ำฝนมาปดไวท่ีชองปด-เปด ดานบนของถังหมักฯ
จนกวาจะนำกาก/ใย ของขยะอินทร�ยออกจากถังหมักฯ
          กอนเปดฝา ปด-เปด ชองของการน้ำกาก/ใย ของขยะอินทร�ยออก ใหสังเกตดูจากการหยุดไหลของน้ำ จึงจะสามารถเปดฝาดานขาง
ถังหมักฯ ได การเปดฝาดานขางฯ เพ�่อ
 ๔.๑ ชวยระบายอากาศ
 ๔.๒ ดูความชื้นของขยะอินทร�ยในถังหมัก กอนที่จะนำออกมาใชประโยชนจากกาก/ใย ของขยะอินทร�ย ตอไป

๔๕



ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ

     ระยะเวลาการหมักขยะอินทร�ยใชระยะเวลาประมาณ ๖ เดือน

     ประโยชนที่ไดจากขบวนการจัดการขยะอินทร�ย

๖.๒ กาก/ใย จากขยะอินทร�ย     ผานกระบวนการบด/อัด มีคุณสมบัติเปน
        สารปรับปรุงบำรุงดินจากสำนักว�จัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๒   ไดรับ
        การรับรองไมมีโลหะหนักเจือปน     จากสำนักงานสิ�งแวดลอม ภาคที่ ๓

๖.๑ น้ำที่ยอยจากขยะอินทร�ย     ไดนำไปว�เคราะหจากสำนักว�จัยและพัฒนา
        การเกษตรเขตท่ี ๒ ไดคาเปนปุยน้ำ    ไดมีการรับรองไมมีโลหะหนักเจือปน
        จากสำนักงานสิ�งแวดลอมภาคที่ ๓

ความโดดเด�นของนวัตกรรม
เปนแหงแรกของประเทศไทยท่ีมีการศึกษา พัฒนาและนำระบบการกำจัดขยะอินทร�ย
โดยใชกระบวนการทางชีวภาพแบบผสมผสาน (หนอนแมลงวันและการหมักแบบก่ึง
ใชอากาศ) ภายในถังระบบปดท่ีสามารถควบคุมกลิ�นเหม็นไดภายในรัศมี ๒๐๐ เมตร
และสามารถปองกันปญหามลพ�ษจากน้ำเสีย ตลอดจนควบคุมแมลงวันชนิดตางๆ
ไดภายในรัศมี ๕๐ เมตร ซ่ึงนวัตกรรมท่ีพัฒนาข�น้น้ีเทศบาลตำบลบานคลองไดนำ
ไปใชเปนระบบหลักในการเดินระบบกำจัดขยะอินทร�ยท่ีเกิดข�น้ในเขตเทศบาล

มีฐานความคิดสรางสรรคตามแนวทางแหงศาสตรพระราชา วาดวยหลักการพัฒนาที่ยึดหลักการ “เข�าใจ เข�าถึง พัฒนา”มาเปน
แนวทางในการแสวงหาความรูและขอเท็จจร�ง จนเขาใจถึงธรรมชาติของขยะอินทร�ยท่ีมีการยอยสลายไดตามธรรมชาติโดยหนอนแมลงวัน
เอนไซมและจ�ลินทร�ยท่ีเกิดข�น้ตามธรรมชาติ แลวนำขอเท็จจร�งไปทำการศึกษาทดลองหารูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการกำจัดขยะอินทร�ย
ภายใตหลัก ๓ หวง ๒ เง�่อนไขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ�ยง นำไปสูนวัตกรรม“ถังหมักขยะอินทร�ยที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม”
ที่เกิดข�้นจากการแสวงหาความรูและความจร�งของวงจรชีว�ตและปญหาการเกิดกลิ�นของขยะอินทร�ย นอกจากนี้ยังไดวางระบบการ
เก็บขนขยะอินทร�ยแยกออกจากขยะทั่วไป ซึ่งเปนการพัฒนาคุณภาพบร�การสาธารณะทั้งระบบอยางแทจร�ง

ดานกระบวนการ เร�ม่ตนจากการท่ีผูบร�หารมีแนวคิดท่ีจะแกไขว�กฤติ
ปญหาขยะมูลฝอยของทองถิ�น จึงไดผลักดันใหองคกรมีการขับเคล่ือน
กระบวนการเร�ยนรูท่ีใชปญหาเปนตัวต้ัง(Problem Based Learning)
แบบมีสวนรวม โดยระดมทีมงานคณะผูบร�หาร สมาชิกสภาเทศบาล
เจาหนาท่ี และแกนนำประชาชนเปนแรงบันดาลใจท่ีมาจากความตองการ
แก ไขปญหาทองถิ�น ภายใตบร�บทขอจำกัดดานพ�้นที่ของชุมชน
เขตเมือง ซึ่งมีลักษณะการใชที่ดินสวนใหญเปนการใชที่ดินเพ�่อการ
อยูอาศัย มีแนวโนมอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง ซึ ่งจากการ
ว�เคราะหถึงปญหาหลักของขยะมูลฝอยทำใหทราบวามีสาเหตุ
เน่ืองมาจากกลิ�นเหม็นรบกวนและการปนเปอนน้ำชะขยะสูสิ�งแวดลอม
จึงไดกำหนดใหขยะอินทร�ย เปนประเด็นปญหาท่ีจะตองจัดการเรงดวน
โดยกำหนดขอบเขตเง�อ่นไขท่ีตองจัดการใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค
๒ ประการ คือ
       ๑. เพ�่อกำจัดขยะอินทร�ยใหสามารถควบคุมกลิ�นเหม็นใหอยูในรัศมีไมเกิน ๒๐๐ เมตร เนื่องจากมีขอกำจัดเร�่องสถานที่  
      ๒.เพ�อ่ใหไดรูปแบบการจัดการขยะอินทร�ยท่ีมีประสิทธิภาพ ประหยัด ม่ันคง ย่ังยืน เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ดังน้ัน “ถังหมัก
ขยะอินทร�ยที่เปนมิตรกับสิ�งแวดลอม” จึงเปนเทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่ออกแบบมาเพ�่อแกไขปญหาเทศบาลที่มีลักษณะชุมชนเมืองได
อยางแทจร�ง โดยใชตนทุนต่ำและไมพ�่งเทคโนโลยีราคาแพง

๑. ไมเพ�่มภาระคาใชจายคาธรรมเนียมที่เร�ยกเก็บจากประชาชน      ๒. สามารถกำจัดขยะอินทร�ยไดอยางมีประสิทธิภาพ (zero waste)
    เนื่องจากใชตนทุนต่ำและไมกอใหเกิดผลกระทบสิ�งแวดลอม

๔. ประชาชนไดรับบร�การสาธารณะท่ีมีคุณภาพและมีความพ�งพอใจ
ตอบร�การการเก็บขนขยะมูลฝอย

๓. เกิดผลผลิตที่ไดจากกระบวนการกำจัดขยะอินทร�ย คือ วัสดุ
ปรับปรุงดินชนิดเม็ดและฮอรโมนชนิดน้ำ ซึ่งปราศจากโลหะหนัก
และมีคุณสมบัติใกลเคียงกับปุยอินทร�ย

๖. สามารถประหยัดงบประมาณจากการกำจัดขยะมูลฝอยไปพัฒนา
ดานอื่นๆ

๕. ประชาชนชาวตำบลบานคลองมีว�นัยและความรับผิดชอบ
ตอสังคมดานสิ�งแวดลอม

๔๖



ความเป�นมาของโครงการ ว�ธีการ/กลยุทธ�การดำเนินการ

โครงการนวัตกรรม
“พ�กัดชีว�ต พ�กัดฉุกเฉิน”
สำหรับดูแลผู�สูงอายุท่ีมีภาวะพ�ง่พ�ง เทศบาลตำบลท�าคันโท

      ป ๒๕๖๐ ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุ ๖๐ ปข�น้ไป ๑๑ ลานคน
คิดเปนรอยละ ๑๗ ของประชากร ท้ังหมด ๖๕.๕ ลานคน คาดประมาณ
วาอีกไมเกิน ๔ ป ประเทศไทยก็จะกลายเปนสังคมสูงอายุอยางสมบูรณ
ประชากรสูงอายุไทยยังมีปญหาเร�่องสุขภาพ ในป ๒๕๖๐ ผูสูงอายุ
ท่ีอยูในภาวะชวยตัวเองไมได (ไมสามารถประกอบกิจวัตรพ�น้ฐาน คือ
กินอาหารเอง เขาหองน้ำเอง แตงตัวไดเอง) มากถึงรอยละ ๕ โดยเฉพาะ
ผูสูงอายุวัยปลายที่ไมสามารถชวยตัวเองได มีมากถึงรอยละ ๑๙ 
ของผูสูงอายุในวัยเดียวกันนี้  ปญหาเจ็บปวยดวยโรคเร�้อรังยังเปน
สาเหตุที่ทำใหเกิดขอจำกัด หร�อการสูญเสียความสามารถในการ
ดูแลตนเองของผูสูงอายุ จนนำไปสูภาวะพ�การของผูสูงอายุ ทำให
ผู สูงอายุมีความต องการการพ� ่งพาที ่ เพ� ่มสูงข� ้น โดยเฉพาะ
ความตองการการจัดบร�การทางการแพทยฉุกเฉินในผูสูงอายุ ซึ่งมี
เพ�่มข�้นทุกป
     เทศบาลตำบลทาคันโทในป พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจำนวนประชากร
๙,๑๖๗ คน ผูสูงอายุจำนวน ๑,๑๗๕ คน ผูสูงอายุภาวะพ�ง่พ�ง จำนวน
๖๖ คน มีโรคประจำตัวรอยละ ๕๖ อยูเพ�ยงลำพังจำนวน ๑๘ คน
เคยประสบอุบัติเหตุภายในบานและมีความตองการการดูแลทาง
การแพทยในภาวะฉุกเฉินจำนวน ๕๖ คน ไมไดรับการดูแลหร�อชวยเหลือ
เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย จำนวน ๑๒ คน ซึ่งเปนที่มาของ
การสูญเสียและพ�การทำใหเปนภาระการดูแลแกครอบครัวและญาติ

    นวัตกรรมพ�กัดชีว�ต พ�กัดฉุกเฉิน นี้ เปนการนำระบบบร�การทาง
การแพทยฉุกเฉินมาเช่ือมโยง การดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ�ง่พ�งระยะยาว
โดยนำการดูแลของ Care giver เขามาดูแลเชิงรุกผานกระบวนการ
ดูแลปฐมพยาบาลเบ้ืองตน นำแอปพลิเคช่ัน “พ�กัดชีว�ต พ�กัดฉุกเฉิน”
เขามาเชื่อมโยงสรางเคร�อขายสุขภาพใหครบมิติการดูแล ทั้งในภาวะ
เจ็บปวยฉุกเฉิน และการดูแลตอเนื่อง เพ�่อเพ�่มคุณภาพชีว�ตที่ดีใหทั้ง
ผูสูงอายุ ครอบครัว และชุมชน โดยการลดภาวะแทรกซอนการเจ็บปวย
ท่ีหลีกเล่ียงได เพ�ม่การเขาถึงบร�การทางการแพทยฉุกเฉินแกผูสูงอายุ
อยางมีประสิทธิภาพ เพ�อ่ลดภาวะแทรกซอนการรักษาจากความลาชา
ในการมาโรงพยาบาล

   โดยขับเคลื่อนผานทฤษฎีการบร�หารจัดการ : ทฤษฎีเทคนิคทาง
การบร�หาร ( Reinventing  Government ) ท่ีเสนอโดยเดว�ดและเทด
( David Osborne & Ted Gaebler,1987 ) เปนแนวทางในการพัฒนา
การทำงานของระบบราชการและองคการภาครัฐเพ�่อใหหนวยงาน
ของรัฐสามารถทำงานไดมีประสิทธิผลมากข�้น โดยเนนหลักที่รัฐบาล
จะมุงตอบสนองความตองการของผูรับบร�การเปนหลักไมใชมุง
ตอบสนองความตองการของตัวระบบราชการเอง ( Customer – Driven
Government : Meeting  the Needs of Customer, Not the 
Bureaucracy )
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การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ

กลยุทธนำสูการปฏิบัติ

ขั้น กระบวนการ

    เตร�ยมความพร�อมด�านข�อมูลสภาพป�ญหา ความต�องการ
    รวมถึงสถานการณ�ป�ญหาในพ�้นที่ นโยบาย ว�สัยทัศน�

ดำเนินการและบร�หารจัดการนวัตกรรมตามแผนที่วางไว�

ติดตามประเมินผลประโยชน�ที่ประชาชนได�รับความโดดเด�น
และความยั่งยืน

เป�นพ�้นที่แลกเปลี่ยนเร�ยนรู�

   มีเวทีรับฟ�งความคิดเห็น เวทีประชาคม ค�นหาความต�องการ
ในพ�้นที่
   จัดตั้งคณะทำงานแบบบูรณาการครอบคลุมทุกภาคส�วน
ของภาคีเคร�อข�าย
   ออกแบบเคร�อ่งมือ กระบวนการ เก็บและว�เคราะห�ข�อมูลหา
ทรัพยากรในพ�้นที่
   วางแผนส่ือสาร สร�างการรับรู� ความเข�าใจ ประชาสัมพันธ�

๑.

๒.

๓.

๔.

    มีภาคีเคร�อขายเขามามีสวนรวมในการสงเสร�มและสนับสนุนในการดำเนินการ ซึ่งประกอบดวย
                 มีบทบาทในการประเมินคัดกรอง
สภาพป�ญหาพร�อมให�บร�การตามมิติสุขภาพ พร�อมท้ังเช่ือมโยง
ระบบการดูแลผู�สูงอายุที่มีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย�กับระบบ
ทางการแพทย�ฉุกเฉิน

 รวมวางแผนในการดูแลตนเอง รวมตัดสินใจและ
แกไขปญหา ผลักดันใหเกิดคุณภาพชีว�ตที่ดีทั้งของครอบครัว
และผูปวย 

                    ทำโครงการ  วางแผน และเปนหนวยงาน
ท่ีดำเนินงานและบร�หารจัดการ ท่ีสำคัญคือการสรางเคร�อขายใหเกิด
การดูแลตนเองของชุมชน เชื่อมโยงเคร�อขายอื่นๆในพ�้นที่ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการดูแลผูปวย รวมท้ังการวางระบบใหเกิดความย่ังยืน
ของโครงการในการดูแลผูปวยที่อยูในภาวะพ�่งพ�งระยะยาว

                             เชน เง�น บุคลากร

  บร�ษัทไทยวา จำกัด (มหาชน)  : รวมสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ ระบบ WIFI

                      รวมกันประชาคมในพ�้นที่เพ�่อคนหา
ผูสูงอายุที่เสี่ยงหร�อมีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย ใหขอมูลสำหรับ
การเขารวมการดูแล รวมลงพ�้นที ่ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ
สภาพแวดลอม รวมทั้งการประเมินคุณภาพการทำงาน

๔๘



      ๑) ไดรับการจัดสรรงบประมาณ : จากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท�องถิ�นเทศบาลตำบลท�าคันโท เพ�อ่จัดหา ด�านวัสดุ อุปกรณ� 
      ๒) ดานบุคลากร : เทศบาลตำบลท�าคันโท โรงพยาบาลท�าคันโท จัดสรรบุคลากรปฏิบัติงานกู�ชีพ  และดูแล Application รวมทั้ง
ประเมินคัดกรองผู�สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงต�อการเจ็บป�วยด�วยภาวะฉุกเฉิน และอาสาสมัครโฮมสุข/CG มีบทบาทในการร�วมประเมิน
คัดกรองภาวะสุขภาพรวมทั้งการให�การพยาบาลเบื้องต�น เข�าถึงจ�ดเกิดเหตุก�อนหน�วยกู�ชีพ และเจ�าหน�าที่ตำรวจภูธร ดูแลงานจราจร
ในการเคลื่อนย�ายผู�ป�วยเพ�่อส�งต�อโรงพยาบาล

-  ผูดูแลผูสูงอายุ: ลงพ�้นที่ในการดูแลผูสูงอายุทั้งการคัดกรองหากลุมเสี่ยง การดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย
-  สหว�ชาชีพทางดานสาธารณสุข :  ประเมินคัดกรองติดตามผลการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย
- เจาหนาที่ ems : การพบเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน  การแจงเหตุขอความชวยเหลือ  การออกปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
   การรักษาพยาบาลที่จ�ดเกิดเหตุ  การดูแลระหวางนำสง  การนำสงสถานพยาบาล

       ตนทุนเดิมในพ�้นที่ : ระบบการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ�่งพ�งระยะยาวแบบบูรณาการมีสวนรวมของคนในชุมชน,
ระบบการดูแลผูปวยฉุกเฉินของสาธารณะสุขผานระบบ ๑๖๖๙ , งานกูชีพฉุกเฉิน

ความโดดเด�นของนวัตกรรม
      โครงการนี้เป�นโครงการที่ดำเนินการมาจากการต�อยอด
การดูแลผู�สูงอายุในพ�้นที่มาจากรูปแบบการดูแลผู�สูงอายุที่มี
ภาวะพ�ง่พ�งระยะยาวแบบบูรณาการมีส�วนร�วมกับภาคีเคร�อข�าย
โดยมีภาพรวมในการดูแลผู�สูงอายุภาวะพ�่งพ�งทั้งในมิติการ
ป�องกัน ฟ��นฟ� ทั้งในด�านการเจ็บป�วยเร�้อรังและภาวะฉุกเฉิน
ซึ่งเป�นหัวใจของนวัตกรรมนี้คือการดูแลผู�สูงอายุภาวะพ่ึงพ�ง
ท่ีมีความต�องการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย�ให�เข�าถึงบร�การ
ด�านการแพทย�ได�อย�างมีคุณภาพ โดยเช่ือมโยงระบบการดูแล

ผู�สูงอายุภาวะพึ่งพ�งระยะยาวและการบร�การทางการแพทย�ในภาวะฉุกเฉินสำหรับผู�สูงอายุ มีการนำเทคโนโลยีเข�ามาช�วยในการแจ�งเหตุ
และแผนท่ีการเข�าถึงท่ีรวดเร็วท่ีเร�ยกว�า application ems พ�กัดชีว�ต พ�กัดฉุกเฉิน เทศบาลตำบลท�าคันโท มีการวางระบบผู�ดูแลผู�สูงอายุ
ผ�านแผนการดูแลผู�สูงอายุในภาวะฉุกเฉิน อันเป�นจ�ดเด�นของนวัตกรรมนี้
              นวัตกรรม “พ�กัดชีว�ต พ�กัดฉุกเฉิน” เป�นการเช่ือมโยงระบบการดูแลผู�สูงอายุท่ีมีภาวะพ�ง่พ�งระยะยาว โดยมีผู�ดูแลผู�สูงอายุ 
(Care giver) เป�นผู�ดูแลร�วมกับ ผู�จัดการระบบสุขภาพผู�สูงอายุ (Care Manger) เข�ากับระบบการดูแลภาวะฉุกเฉินทางการแพทย� โดยนำ
Application  “EMS ท�าคันโท” เข�ามาสร�างเคร�อข�ายสุขภาพในการดูแลผู�สูงอายุ เพ�อ่ให�เกิดคุณภาพชีว�ตท่ีดี ครอบคลุมมิติการดูแลท้ัง
ในภาวะปกติ และ ภาวะเจ็บป�วย โดยมีอาสาสมัครด�านสุขภาพ อสม Care giver ทำหน�าที่ดูแลสุขภาพเบื้องต�น มีผู�สูงอายุที่รับผิดชอบ
เป�นหมอครอบครัวภาคประชาชน โดยกำหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นมีศูนย�ปฏิบัติการท่ีเช่ือมโยงข�อมูลการดูแลภาวะฉุกเฉินทาง
การแพทย�กับระบบการดูแลผู�สูงอายุมีการส�งต�อเช่ือมโยงข�อมูลกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องและประชาชนในพ�น้ท่ี เพ�อ่ให�เกิดการพัฒนาระบบ
การดูแลผู�สูงอายุท่ีดีมีคุณภาพ สร�างการมีส�วนร�วมของคนในพ�น้ท่ี ใช�ทรัพยากรทีดีในการดูแล

ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ
              เป�าหมายการดำเนินโครงการนวัตกรรมคือประชากรในเขตเทศบาลตำบลท�าคันโทโดยมีการนำร�องการดำเนินงานในกลุ�ม
ผู�สูงอายุภาวะพึ่งพ�งระยะยาวหร�อกลุ�มผู�ป�วยท่ีมีโรคประจำตัวจำนวน ๑,๑๗๕ คน ในการดำเนินงานป�แรกมีการดำเนินการแยกส�วนการ
ดูแลผู�สูงอายุภาวะพ�่งพ�งระยะยาวและการดูแลภาวะฉุกเฉินทางการแพทย�สำหรับผู�สูงอายุ ผ�านเคร�อข�ายงานกู�ชีพเทศบาลและระบบ 
ems ๑๖๖๙ ต�อมามีการพัฒนาระบบการแจ�งเหตุผ�านผู�ดูแลผู�สูงอายุในพ�น้ท่ีและนำเทคโนโลยีapplication ems พ�กัดชีว�ต พ�กัดฉุกเฉิน
เข�ามาร�วมเพ�่อเพ��มการเข�าถึงบร�การ ให�รวดเร็วข�้น ลดการเสียชีว�ต ลดการเกิดภาวะแทรกซ�อนจากการเข�ารับบร�การที่ล�าช�า

ผูสูงอายุภาวะพ�่งพ�ง
 เจ็บปวยฉุกเฉิน 

 พ�กัด ผูดูแลผูสูงอายุ

เบอร�โทรศัพท�                ๐ ๔๓๘๗ ๗๐๘๘
๔๙



ความเป�นมาของโครงการ

โครงการนวัตกรรม
“การบร�หารจัดการ การท�องเท่ียวโดยชุมชนเชิงสร�างสรรค�
ของกลุ�มท�องเท่ียว โดยชุมชนไตล้ือเมืองลวงเหนือ”

       ตำบลลวงเหนือมีประเพณีวัฒนธรรมและว�ถีชีว�ตที่สวยงาม มีอัตลักษณของคนไตลื้อ และยังคงรักษาประเพณีดั้งเดิมของตนเองไว�
สืบต�อกันมาจนถึงป�จจ�บัน อีกทั้งยังมีสถานที่ท�องเที่ยวที่สำคัญ ได�แก� เข�่อนแม�กวงอุดมธารา สะพานแขวนข�ามเข�่อน น้ำตกป�าสักงาม
เส�นทางศึกษาธรรมชาติป�าซับน้ำ จ�ดชมว�วแผ�นดินหว�ด ถ้ำหลวง กาดผี และมีผลิตภัณฑ�ชุมชนที่หลากหลาย ได�แก� กลุ�มตุ�กตาไม�บ�าน
ลวงเหนือ กลุ�มผลิตภัณฑ�จากกระดาษสา ดอกไม�ประดิษฐ� ผ�าทอไตลื้อ และกลุ�มโคมไฟเส�นด�าย เป�นต�น เพ�่อเป�นการสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลและส�งเสร�มพัฒนาการท�องเท่ียวในตำบลลวงเหนือให�มีประสิทธิภาพมากข�น้ เทศบาลตำบลลวงเหนือได�ส�งเสร�มการท�องเท่ียว
โดยเร��มจากงานว�จัยของมหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม� ท่ีเข�ามาศึกษาประวัติศาสตร�ชาติพันธุ�ไตล้ือบ�านลวงเหนือ จากน้ันเทศบาลตำบล
ลวงเหนือจ�งได�ใช�ข�อมูลประวัติศาสตร�ชาติพันธุ�มาประกอบกับการทำว�จัย เร�่อง แนวทางการจัดการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการ
มีส�วนร�วมของชุมชนบ�านลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม� ร�วมกับสถาบันการท�องเที่ยวโดยชุมชน จ�งมาสู�
การท�องเที่ยวโดยชุมชนมาใช�ในการบร�หารจัดการการท�องเที่ยวของชุมชนที่เป�นรูปธรรมมากข�้น แต�ยังขาดการวางแผนเชื่อมโยงการ
ท�องเที่ยวไประดับตำบล ส�วนคนในชุมชนที่สนใจเข�ามามีส�วนร�วมในการจัดการท�องเที่ยวยังขาดความรู�ความเข�าใจในการจัดการการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชนเชิงสร�างสรรค� และขาดการประสานงานด�านข�อมูลกับองค�กรธุรกิจเอกชนท่ีเข�ามาประกอบธุรกิจการท�องเท่ียวในชุมชน
อีกท้ังเกิดสถานการณ�กลุ�มนายทุนจากต�างประเทศเข�ามาดำเนินธุรกิจการท�องเท่ียวโดยเข�ามาใช�ทรัพยากรท�องเท่ียวของชุมชนแต�ไม�ได�
คืนผลประโยชน�ใด ๆ ให�กับชุมชนเลย 

       ดังนั้น เพ�่อให�เกิดแนวทางการแก� ไขป�ญหาที่เกิดข�้น ประชาชนเข�าใจถึงแนวคิด เร�่องการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนที่เกิดจาก
ความต�องการของชุมชนอย�างแท�จร�ง และเชื่อมโยงการท�องเที่ยวนำไปสู�เส�นทางการท�องเที่ยวตำบลลวงเหนือและอำเภอใกล�เคียง 
เทศบาลตำบลลวงเหนือจ�งส�งเสร�ม สนับสนุนและประสานด�านงบประมาณและมีบุคลากรที่ดำเนินงานโดยตรง เพ�่อส�งเสร�มให�ประชาชน
เกิดการพัฒนาตนเองในรูปแบบต�างๆที่แสดงออกถึงอัตลักษณ�ของชาติพันธุ� ไตลื้ออันมีที่มาจากประวัติศาสตร�อันยาวไกล อีกทั้งนำ
แนวคิดการท�องเท่ียวโดยชุมชนเชิงสร�างสรรค�เป�นเคร�อ่งมือสร�างความเข�มแข็งเพ�อ่จัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมกับป�ญหา
ที่เกิดข�้น โดยการมีส�วนร�วมของชุมชน ทั้งเทศบาลตำบลลวงเหนือ ผู�นำ ผู�แทนชุมชน วัดและโรงเร�ยน เพ�่อบร�หารจัดการการท�องเที่ยว
โดยชุมชนอย�างเป�นระบบ รวมถึงให�ประชาชนในพ�น้ท่ีมีความเข�าใจเก่ียวกับการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน มีส�วนร�วมในการจัดการเพ��มข�น้
และชุมชนมีส�วนร�วมกำหนดทิศทางการพัฒนาและได�รับประโยชน�จากการท�องเที่ยวโดยตรง

นายดวงแก�ว สะอาดล�วน
นายกเทศมนตร�ตำบลลวงเหนือ

ว�สัยทัศน�

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๑๒๕  ตร.กม.
ประชากร                  ๖,๒๐๐  คน
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑)  ๔๙,๓๙๑,๖๖๑.๘๒ บาท 
เบอรโทรศัพท    ๐ ๕๓๑๐ ๔๕๔๘

เทศบาลตำบลลวงเหนือ
อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม�

“เทศบาลตำบลลวงเหนือ บร�หารงานตามหลักธรรมาภิบาล การคมนาคมสะดวกสบาย ส�งเสร�มการศึกษา
ยกระดับคุณภาพชีว�ต พัฒนากลุ�มอาชีพ ประชาชนสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ�  รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
อนุรักษ�ภูมิป�ญญาท�องถิ�น พ�่งพาตนเอง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ�ยง”

เทศบาลตำบล
รางวัลชมเชย

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕๐



                                                     โดยชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ
มีวัตถุประสงค� คือ ๑) เพ�่อรวมพลังในการทำกิจกรรมให�สำเร็จ
๒) เพ�่อแลกเปลี่ยนข�อมูลข�าวสารและประสบการณ�ความคิดเห็น 
๓) เพ�่อเป�นสื่อกลางในการประสาน และ ๔) เพ�่อเพ��มประสิทธิภาพ
ในการทำงาน

ว�ธีการ/ กลยุทธ�ทางการดำเนินการ       เทศบาลตำบลลวงเหนือดำเนินโครงการส�งเสร�มให�ประชาชน
เกิดการพัฒนาตนเองในรูปแบบต�าง ๆ ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ�
ของชาติพันธุ�ไตล้ือ และการท�องเท่ียวของชุมชนไตล้ือเมืองลวงเหนือ
เร��มจากงานว�จัยที่มีนักว�จัยหลักร�วมกันระหว�างเทศบาลตำบล
ลวงเหนือและชุมชน จ�งนำข�อมูลท่ีได�จากงานว�จัยมาจัดเป�นกิจกรรม
การท�องเท่ียว เกิดป�ญหาอุปสรรคหลายคร้ัง เกิดทางแยกทางตัน
ท่ีชุมชนและเทศบาล ฯ ร�วมกันฝ�าฟ�นมาด�วยกัน ทำให�ชุมชนสามารถ
บร�หารจัดการการท�องเท่ียวด�วยตัวเอง แต�เทศบาลฯ ยังคงขับเคล่ือน
การท�องเที่ยวในฐานะพ�่เลี้ยง สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร
และประสานงานไปยังหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง นำการท�องเที่ยวเป�น
เคร�อ่งมือจัดการกับต�นทุนทางวัฒนธรรมและธรรมชาติท่ีมีศักยภาพ
โดยใช�แนวคิดเกี่ยวกับการมีส�วนร�วมของประชาชน ซึ่งป�ทมา
สูบกำป�ง ได�สรุปความหมายของการมีส�วนร�วมของประชาชนไว�
ในรายงานการศึกษา เร�อ่ง การมีส�วนร�วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ ว�าหมายถึง การเป�ดโอกาสให�ประชาชนมีสิทธิ
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในด�านการให�และรับรู�ข�อมูล
ข�าวสาร การให�ความคิดเห็นหร�อข�อเสนอแนะ การร�วมตัดสินใจ
ทั้งในขั้นตอนการร�เร��มนโยบาย การจัดทำแผนงาน โครงการหร�อ
กิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต�อคุณภาพชีว�ตและสิ �งแวดล�อม
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การจัดการสิ�งแวดล�อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังการปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล
ตามนโยบายแผนงานโครงการหร�อกิจกรรมนั้น และบุญเลิศ
จ�ตต้ังวัฒนา ได�ให�ความหมายของการมีส�วนร�วมของชุมชนท�องถิ�น
ทางการท�องเที ่ยวแบบยั ่งยืนไว�ว�าการสนับสนุนส�งเสร�มให�

ชุมชนท�องถิ�นเข�ามามีส�วนร�วมในการจัดการการท�องเท่ียวแบบย่ังยืน  โดยใช�ชุมชนท�องถิ�นได�รับผลประโยชน� และมีรายได�จากการท�องเท่ียว
เพ�่อก�อให�เกิดความรัก ความหวงแหน  การสร�างจ�ตสำนึกในการดูแลปกป�องทรัพยากรท�องเที่ยวและสภาพแวดล�อมให�อยู�อย�างยั่งยืน
    ตลอดระยะเวลาท่ีดำเนินโครงการ เทศบาลตำบลลวงเหนือใชหลัก ๕ ก. เป�นแนวคิดการดำเนินงาน ให�มีแนวทางการบร�หารจัดการกลุ�ม
ได�แก�

     เพ�่อกำหนดบทบาทและหน�าที่ของแต�ละคนในโครงสร�างให�ชัดเจน
ที่คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพสามารถมาร�วมทำการท�องเที่ยวได�
ทำให�การบร�หารจัดการเป�นระบบมากข�้น
                                    และรวมถึงกฎ ระเบียบของ
นักท�องเที่ยว เพ�่อความเป�นระเบียบเร�ยบร�อยของการดำเนินงาน
                 ที่นำการท�องเที่ยวเป�นเคร�่องมือ
จัดการกับต�นทุนทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีศักยภาพ
     เพ�อ่เป�นการจัดระบบบัญชีให�มีมาตรฐาน และกระจายผลประโยชน�ให�แก�สมาชิกอย�างเป�นธรรมและเป�นระบบ

      ซ่ึงการดำเนินงานได�ใช�แนวคิดการท�องเท่ียวโดยชุมชน ซ่ึง พจนา สวนศร�  กล�าวถึงลักษณะการท�องเท่ียวโดยชุมชนว�าสิ�งสำคัญของ
การจัดการท�องเที่ยวโดยชุมชนคือ  ผลจากการดำเนินการท�องเที่ยว  ก�อให�เกิดผลประโยชน�ตามมาทั้งทางตรงและทางอ�อม นั่นคือ
ทางตรง  ก�อให�เกิดการสร�างงาน  สร�างรายได�กับคนในชุมชน  ในทางอ�อมก�อให�เกิดการอนุรักษ�สิ�งแวดล�อมอย�างยั่งยืน คงเอกลักษณ�
และวัฒนธรรมของถิ�นและก�อให�เกิดการพัฒนาสาธารณประโยชน�ของชุมชน ควบคู�ไปกับ ทฤษฎีการท�องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม
ซึ่ง พลอยศร�  โปราณานนท�  กล�าวว�า การท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป�นการท�องเที่ยวโดยมีวัตถุประสงค�ที่ต�องการมีความรู� หร�อมี
ประสบการณ�ในวัฒนธรรมด�านต�าง ๆ ของแหล�งท�องเที่ยวนั้นๆ

๕๑



กิจกรรมการท�องเท่ียวประเภทน้ี จะอยู�ในรูปแบบท่ีได�รับความรู�หร�อประสบการณ�
ด�านวัฒนธรรมจากแหล�งท�องเท่ียว ในขณะเดียวกันก็มีความเพลิดเพลินอยู�ด�วย
เช�น การมีประสบการณ�ด�านอาหาร ดนตร� การละเล�น การเต�นรำท่ีเป�นวัฒนธรรม
แหล�งท�องเที่ยวที่ไปเยือนเป�นต�น เทศบาลตำบลลวงเหนือจ�งนำการท�องเที่ยว
เป�นเคร�อ่งมือในการจัดการองค�ความรู�ให�แก�ชุมชนบ�านลวงเหนือ ได�แก� ว�ถีชีว�ต
ภูมิป�ญญาท�องถิ�น ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร�ถ�ายทอดให�คนรุ�นใหม�
แลกเปลี่ยนเร�ยนรู�องค�ความรู�ซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนกับนักท�องเที่ยว
ต�างวัฒนธรรม ในรูปแบบของการท�องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร�างสรรค�นั ้น
องค�ความรู�ที่เป�นอัตลักษณ�ของชุมชน ได�แก� ภาษาพ�ด การแต�งกาย อาหาร
ความเชื่อประเพณี และศิลปะการแสดง

   โดยผ�านกระบวนการมีส�วนร�วมของชุมชน ทั้งคณะผู�บร�หารและเจ�าหน�าที่เทศบาล ผู�นำชุมชน ผู�แทนชุมชน ประกอบด�วย
กลุ�มผลิตภัณฑ�ชุมชน กลุ�มเกษตรกร ครูภูมิป�ญญา กลุ�มแม�บ�าน วัด โรงเร�ยน หน�วยงานภาครัฐและภาคีเคร�อข�ายมีส�วนร�วม
ในโครงการ กลุ�มที่เข�ามามีส�วนร�วมการดำเนินงานด�านการท�องเที่ยวจ�งได�รวมเข�ามาเป�นกลุ�มท�องเที่ยวโดยชุมชน ฯ

   ได�จัดตั้งศูนย�ข�อมูลการท�องเที่ยวที่สำนักงานเทศบาลตำบลลวงเหนือและที่ทำการกลุ�มท�องเที่ยวตั้งอยู�ในชุมชน รวบรวมข�อมูล
การท�องเที่ยวไว�บนเว็ปไซด�เทศบาลตำบลลวงเหนือและเว็ปไซด�กลุ�มท�องเที่ยว ฯ และมีบุคลากรทำงานเป�นผู�ประสานงานผ�าน
โทรศัพท�และสื่อออนไลน�

.  เทศบาลตำบลลวงเหนือสนับสนุนงบประมาณจากเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายประจำป� และการประสานงานเพ�่อขอสนับสนุน
งบประมาณจากหน�วยงานภาคีท ี ่ดำเนินงานเกี ่ยวข�องกับด�าน
ศิลปวัฒนธรรมและการท�องเที่ยว

   การร�วมงานแสดงนิทรรศการกับหน�วยงาน ได�แก�
     หนวยงานระดับอำเภอ ได�แก� งานซะป�ะของดีดอยสะเก็ด
     หนวยงานระดับจังหวัด ได�แก� งานกาชาดและงานฤดูหนาวจังหวัด
เชียงใหม�,  ร�วมกิจกรรมกับสมาคมไตลื้อ ๗ จังหวัดภาคเหนือ ในงาน
สืบสานตำนานไตลื้อ, กิจกรรมส�งเสร�มการท�องเที่ยวของ ททท., กิจกรรมของหน�วยงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม� และท�องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม�
     หนวยงานระดับประเทศ งานมหกรรมศูนย�รวมอีคอมเมิร�สเคลื่อนที่ทั่วไทย กระทรวงพาณิชย�, ศิลปาชีพประทีปไทย กรมการ
พัฒนาชุมชน ,ร�วมจัดนิทรรศการของกรมส�งเสร�มวัฒนธรรมและกระทรวงอุตสาหกรรม

   การเข�าร�วมอบรมและรับความรู�จากหน�วยงานท่ีดำเนินงานด�านการท�องเท่ียว จ�งได�รับโอกาสท่ีได�รับการสนับสนุนด�านองค�ความรู�
และงบประมาณจากหน�วยงานเหล�าน้ี ได�แก� ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม�, การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย สาชาเชียงใหม�,อพท.,
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม�, กรมส�งเสร�มวัฒนธรรม, สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม�และจังหวัดใกล�เคียง, อุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม� และแรงงานจังหวัดเชียงใหม�       จ�งนำมาสู�กิจกรรมการท�องเที่ยวเชิงสร�างสรรค�ที่นักท�องเที่ยวสามารถ

เข�ามาแลกเปล่ียนเร�ยนรู�โดยตรงผ�านการลงมือปฏิบัติด�วยตัวเอง นักท�องเท่ียว
เกิดความชื่นชมในวัฒนธรรมและผลงานของตัวเอง ได�แก� วัดศร�มุงเมือง
เส้ือบ�าน (เสากลางใจบ�าน)  โรงเร�ยนบ�านลวงเหนือ เฮือนผีหม�อน่ึง ผามข�าวแคบ
ตุ�กตาไม�นายโถ เฮือนปอกระดาษสา ศูนย�เร�ยนรู�ฯบ�านใบบุญ และบ�านสวน
พอเพ�ยงทรัพย�ทองศร� ในพ.ศ.๒๕๖๑ ได�เชื่อมโยงเคร�อข�ายการท�องเที่ยว
ไปยัง ทุ�งนาฟ�ากว�าง  บ�านเย็นตา หมู� ๖ และโคมไฟเส�นด�าย หมู� ๑๐ และใน
พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ เฮือนหอมยาและกลุ�มจักสาน หมู� ๕ เห็นได�ว�ากิจกรรมท่ีนำ
มาเป�นฐานเร�ยนรู�น้ัน ล�วนแต�เป�น ว�ถีชีว�ตท่ีมีอยู�เดิม ประวัติศาสตร�ท่ีสืบทอด
กันมา แต�ชุมชนยังรักษาความเป�นตัวตนของตนเอง จ�งมีอัตลักษณ�ท่ีแตกต�าง
จากชุมชนอ่ืน นักท�องเท่ียวสามารถมาท�องเท่ียวได�ตลอดท้ังป�ไม�ต�องรอให�มี
เทศกาล นักท�องเท่ียวและชุมชนเกิดการพัฒนาไปพร�อมกันเกิดการสร�างสรรค�
ผลงานใหม�ๆ  เกิดรายได�จากการท�องเท่ียวท่ีเป�นรายได�เสร�มให�กับครอบครัว

 เกิดอาชีพให�คนในชุมชนท่ีเป�นผลมาจากการท�องเท่ียว ทำให�ชุมชนมีความกินดีอยู�ดี เกิดความย่ังยืนบนพ�น้ฐานของตนเอง และในป�พ.ศ.
๒๕๖๑ น้ี จ�งเป�นการนำประสบการณ�ท่ีได�มาต�อยอดโครงการเดิมท่ีได�ดำเนินการมาแล�ว ซ่ึงเทศบาลตำบลลวงเหนือได�ร�วมดำเนินโครงการ
กับหน�วยงานภาคีอื่น ๆ จนทำให�การท�องเที่ยวมีรูปแบบการบร�หารจัดการที่ชัดเจนข�้น

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ

๕๒



ความโดดเด�นของนวัตกรรม
        ๑. ตำบลลวงเหนือมีจ�ดแข็งที่เอื้อต�อการจัดการท�องเที่ยว ได�แก� การมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม ชุมชนมีความรักสามัคคีกัน
มีวัฒนธรรมและว�ถีชีว�ตของชาวไตลื้อที่ดีงาม มีวัดศร�มุงเมืองที่เป�นวัดแบบไตลื้อ มีหมู�บ�านป�าสักงามที่เป�นแหล�งท�องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
เป�นท่ีต้ังของเข�อ่นแม�กวงอุดมธารา สะพานแขวนข�ามเข�อ่นแม�กวงอุดมธารา-บ�านป�าสักงาม และมีผลิตภัณฑ�ชุมชนท่ีหลากหลายทุกหมู�บ�าน
จ�งเป�นโอกาสที่เอื้อต�อการจัดการท�องเที่ยว อีกทั้งคนในพ�้นที่ส�วนใหญ�อยากให�มีการจัดการท�องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพ�้นที่
       ๒. เทศบาลตำบลลวงเหนือให�ความสำคัญกับการส�งเสร�มการท�องเที่ยวในชุมชน มีการบรรจ�โครงการส�งเสร�มการท�องเที่ยวใน
แผนพัฒนาตำบลทุกป�ตั้งแต�ป� พ.ศ.๒๕๕๓ เป�นต�นมา และมีเจ�าหน�าที่ที่รับผิดชอบงานการท�องเที่ยวโดยตรง และทำงานร�วมกับชุมชน
ตลอดเวลา
       ๓. การใช�งานว�จัยเป�นจ�ดเร��มต�นของการดำเนินโครงการ ในป� พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลลวงเหนือร�วมกับสถาบัน
การท�องเท่ียวโดยชุมชน (CBT-i) ดำเนินโครงการว�จัย เร�อ่ง “แนวทางการจัดการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม(ไตล้ือ)” โดยการมีส�วนร�วมของ
ชุมชนบ�านลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม�” จากข�อมูลชุมชนท่ีได�จากการดำเนินโครงการว�จัยของนักว�จัยชุมชน
และเทศบาลตำบลลวงเหนือ ได�นำมาสู�การว�เคราะห�ของดีของชุมชนที่สามารถนำมาจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวโดยชุมชนข�้น

       ๔. กลุ�มท�องเที่ยวสามารถเป�นต�นแบบเพ�่อถ�ายทอดความรู� ประสบการณ� และ
ว�ธีการ ให�แก�องค�กรต�าง ๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ

       จ�งเห็นได�ว�าการดำเนินกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านลวงเหนือ มีเทศบาล
ตำบลลวงเหนือให�การสนับสนุนเป�นที่ปร�กษาดำเนินมาอย�างต�อเนื่อง มีการขยาย
กิจกรรม ขยายเคร�อข�าย และเพ��มช�องทางการตลาดโดยใช�เทคโนโลยีทางการส่ือสาร
เข�ามาช�วยในการเป�นส่ือประชาสัมพันธ�ให�เป�นท่ีรู�จักแก�บุคคลท่ัวไป

“วัฒนธรรมเป�นทุน
ชุมชนสร�างสรรค� 

เทศบาลสร�างเสร�ม”

๕๓



ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ
      การท�องเท่ียวโดยชุมชนเชิงสร�างสรรค� มีเป�าหมายการทำงานครอบคลุมพ�น้ท่ี
ตำบลลวงเหนือรวมไปถึงพ�น้ท่ีการท�องเท่ียวโดยชุมชนระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค
ซึ่งผู�ร�วมดำเนินโครงการมาจากหลากหลายตัวแทนกลุ�ม ที่การท�องเที่ยวสามารถ
ดึงศักยภาพของบุคคลเหล�านั้นออกมาผ�านกิจกรรมท�องเที่ยวที่สร�างสรรค�ให�แก�
นักท�องเที่ยวได�ลงมือปฏิบัติเร�ยนรู� ไปด�วยกัน ถือเป�นการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองไปพร�อมกัน และทุกคนในชุมชนได�รับประโยชน�ของการท�องเท่ียวร�วมกันถึงแม�
ไม�ได�รับผลประโยชน�โดยตรง แต�เป�นผลประโยชน�ทางอ�อมที่ประชาชนได�รับ ได�แก�

      ๑. การกระจายรายได�ให�แก�ชุมชน เช�น การขายผลิตภัณฑ�ทางการเกษตรให��แก�
กลุ�มท�องเที่ยวฯ เพ�่อใช�ประกอบอาหาร การขายผลผลิตและผลิตภัณฑ�ชุมชนให�แก�
นักท�องเที่ยว ฯลฯ จ�งถือได�ว�าเป�นการกระจายรายได�ไปให�ชุมชนอย�างแท�จร�ง

    ๒. เกิดการเชื่อมโยงเคร�อข�ายการท�องเที่ยวไปสู�ระดับตำบล เช�น ทุ�งนาฟ�ากว�าง
กลุ�มจักสานบ�านลุงปลัด/เฮือนหอมยา หมู� ๕ บ�านเย็นตา หมู� ๖ และโคมไฟเส�นด�าย
หมู� ๑๐ รวมไปถึงการเกิดเคร�อข�ายด�านการท�องเท่ียวโดยชุมชนท่ีเช่ือมโยงไปในระดับ
จังหวัดและภูมิภาค ซ่ึงกลุ�มท�องเท่ียว ฯ ได�เข�าไปเป�นสมาชิกของสมาคมการท�องเท่ียว
โดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม� เป�นสมาชิกสมาคมไตลื้อแห�งประเทศไทย สาขาจังหวัด
เชียงใหม� และเป�นสมาชิกสมาคมการท�องเที่ยวโดยชุมชน ภาคเหนือ

    ๓. เกิดการจ�างงานในชุมชน เช�น การให�บร�การยานพาหนะเพ�อ่รับส�งนักท�องเท่ียว
การเป�นบ�านพักโฮมสเตย� เพ�่อรองรับนักท�องเที่ยว การเป�นนักสื่อความหมายและ
ครูภูมิป�ญญาในช�วงท่ีว�างจากงานประจำ เพราะการท�องเท่ียวเป�ดโอกาสให�คนทุกเพศ
ทุกวัย ทุกการศึกษา ทุกบทบาทหน�าที่สามารถเข�ามาทำกิจกรรมร�วมกันได� เช�น
คณะกรรมการกลุ�มฯ ครูภูมิป�ญญา นักแสดง นักส่ือความหมายชุมชน และประชาชน
ท่ัวไป เป�นต�น

   ๔. การท�องเท่ียวทำให�เกิดความเข�มแข็งของชุมชนเพ�อ่รักษาอัตลักษณ�ของตนเอง
เกิดการอนุรักษ�ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิป�ญญาท�องถิ�นและวัฒนธรรมอันดีของท�องถิ�น
จ�งก�อให�เกิดการเร�ยนรู�เพ�อ่นำไปสู�ความย่ังยืนของวัฒนธรรมท�องถิ�น

           ๕. เป�นที่แลกเปลี่ยนเร�ยนรู�ทางวัฒนธรรมของชาวไตลื้อในพ�้นที่และชาติพันธุ�อื่น ๆ ทั้งในและต�างประเทศ รวมทั้งเป�นแหล�งเร�ยนรู�
ที่ได�เผยแพร�ว�ถีชีว�ต ศิลปวัฒนธรรมให�กับคนในและต�างประเทศ

๕๔



โครงการนวัตกรรม
“โครงการเตร�ยมความพร�อมรับมือภัยพ�บัติ (น้ำทวม)
โดยมีชุมชนท�องถิ�นเป�นศูนย�กลาง ”

ความเป�นมาของโครงการ
    อำเภอเว�ยงสา อยู�ทางทิศใต�ของจังหวัดน�าน ประกอบด�วย ๑๗ ตำบล
และมี ๗ ตำบล ที่ต�องเผชิญป�ญหาอุทกภัยเกือบทุกป� ได�แก� ตำบล
กลางเว�ยง ซ่ึงมี ๒ องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น,ตำบลข�ง่,ตำบลไหล�น�าน,
ตำบลตาลชุม,ตำบลนาเหลือง,ตำบลส�าน,ตำบลน้ำป��ว ซ่ึงท้ัง ๗ ตำบลน้ี
อยู�ในเขตรับผิดชอบขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น ๘ แห�ง คือ
เทศบาลตำบลเว�ยงสา (ครอบคลุมพ�น้ท่ีบางส�วนของตำบลกลางเว�ยง)
เทศบาลตำบลกลางเว�ยง (ครอบคลุมพ�้นที่ตำบลกลางเว�ยง (เฉพาะ
นอกเขต เทศบาลตำบลเว�ยงสา และตำบลปงสนุกทั้งตำบล) เทศบาล
ตำบลข�่ง (ครอบคลุม พ�้นที่ตำบลข�่งทั้งตำบล) องค�การบร�หารส�วน
ตำบลไหล�น�าน (ครอบคลุมตำบลไหล�น�านทั้งตำบล) องค�การบร�หาร
ส�วนตำบลตาลชุม (ครอบคลุม พ�น้ท่ีตำบลตาลชุมท้ังตำบล) องค�การ
บร�หารส�วนตำบลนาเหลือง (ครอบคลุมพ�น้ท่ีตำบลนาเหลืองท้ังตำบล)
องค�การบร�หารส�วนตำบลส�าน (ครอบคลุม พ�น้ท่ีตำบลส�านท้ังตำบล)
และองค�การบร�หารส�วนตำบลน้ำป��ว (ครอบคลุมพ�น้ท่ีตำบลน้ำป��วท้ังตำบล)

ท้ัง ๗ ตำบล ต�องเผชิญอุทกภัยจากแม�น้ำ ๓ สายหลัก ท่ีไหลผ�าน คือ ๑. แม�น้ำน�านท่ีไหลมาจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ผ�านอำเภอทุ�งช�าง
อำเภอป�ว อำเภอท�าวังผา และอำเภอเมืองน�าน เข�าสู�อำเภอเว�ยงสา  ๒. ลำน้ำว�าท่ีไหลมาจากอำเภอบ�อเกลือ ผ�านอำเภอแม�จร�ม เข�าสู�พ�น้ท่ี
อำเภอเว�ยงสา และ ๓. ลำน้ำสาที่มีต�นน้ำอยู�ในพ�้นที่อำเภอเว�ยงสา (เว�ยงสา มีแม�น้ำไหลผ�านทั้งหมด ๗ สาย ได�แก� แม�น้ำน�าน ลำน้ำว�า
ลำน้ำสา ลำน้ำป��ว ลำน้ำสาคร ลำน้ำฮ�า และลำน้ำแหง) โดยป�ที่เกิดน้ำท�วมหนักล�าสุดคือ พ.ศ. ๒๕๕๔ ก�อนหน�านั้น คือป� พ.ศ. ๒๕๔๙
แต�ป�ที่ท�วมหนักที่สุดคือ พ.ศ. ๒๕๒๔ ที่ท�วมสูงกว�าป� พ.ศ. ๒๕๕๔ มากกว�า ๓ เมตร ซึ่งจะเป�นการท�วมทั่วทั้งพ�้นที่ตำบลต�าง ๆ ที่อยู�
ติดแม�น้ำ ซึ่งเป�นการท�วมในระดับ ๓ ส�วนท�วมปกติที่เป�นประจำนั้น ท�วมระดับ ๑ ทั้งนี้ระดับน้ำท�วมถูกแบ�งเป�น ๓ ระดับ คือ ระดับ ๑
ท�วมบ�านเร�อนท่ีอยู�อาศัยท่ีทำกินร�มฝ��งแม�น้ำ ความสูงระดับไม�เกิน ๓๐ เซนติเมตร  ระดับ ๒ ท�วมถนน เส�นทางการคมนาคม ความสูงระดับ
มากกว�า ๓๐ เซนติเมตร แต�ไม�เกิน ๑.๕ เมตร และระดับ ๓ ซึ่งเป�นระดับสูงสุดคือท�วมทั้งพ�้นที่ ความสูงมากกว�า ๑.๕ เมตร โดยปกติจะ
เร��มมีน้ำท�วมในพ�้นที่ประมาณกลางเดือนมิถุนายน จนถึงสิงหาคม ถ�ามีฝนตกหนักต�อเนื่อง  พ�้นที่ตอนบนจากอำเภอท�าวังผา จะผ�าน
อำเภอเมืองน�านมาถึงเว�ยงสาใช�เวลาประมาณ ๕ - ๖ ชั่วโมงเท�านั้น  โดยเฉพาะถ�ามีปร�มาณน้ำจากแม�น้ำสาขาอื่น ๆ เช�น ลำน้ำว�า และ
ลำน้ำสา มาสมทบในเวลาเดียวกัน ก็จะทำให�เกิดน้ำท�วมใหญ� ระดับ ๓ ได�ไม�ยาก

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๑  ตร.กม.
ประชากร                  ๒,๙๘๑  คน
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑)  ๔๒,๔๒๗,๙๓๘.๖๔ บาท
เบอรโทรศัพท    ๐ ๕๔๗๘ ๑๖๘๑ - ๒

เทศบาลตำบลเว�ยงสา
อำเภอเว�ยงสา  จังหวัดน�าน

ว�สัยทัศน�
“เมืองสา เมืองเกานาอยู เคียงคูวัฒนธรรม นำสูประชาคมอาเซียน”

นายว�โรจน� หวั่นท�อก
นายกเทศมนตร�ตำบลเว�ยงสา

เทศบาลตำบล
รางวัลชมเชย

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕๕



การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ
              เทศบาลตำบลเว�ยงสา  มีบทบาทหน�าที่ตามกรอบอำนาจหน�าที่ในการดูแลทุกข�สุขของประชาชน เช�น ด�านการป�องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะป�ญหาภัยพ�บัติ (น้ำท�วม) ซ้ำซากท่ีเทศบาลตำบลเว�ยงสา ต�องประสบในทุกป� จ�งได�ดำเนินการ ดังน้ี

    ป�ญหาท่ีผ�านมาของการเตร�ยมรับมือภัยพ�บัติของชุมชนท�องถิ�น มีอยู�
ในแทบทุกช�วงเวลาของการเกิดอุทกภัย กล�าวคือ ในช�วงก�อนเกิดอุทกภัย
ก็มีป�ญหาเร�่องความเชื่อถือของข�อมูลข�าวสาร เกี่ยวกับปร�มาณน้ำ และ
การประคองความรุนแรงของอุทกภัยท่ีอาจเกิดข�น้ ประชาชนผู�ประสบภัย
มีการเตร�ยมตัวน�อย รวมถึงขาดการซักซ�อมกับประชาชน ชาวบ�านไม�เช่ือ
ชะล�าใจ คิดว�าน้ำจะมาไม�ถึง หร�อมา ไม�มาก แม�ว�าเจ�าหน�าท่ีหร�อหน�วยงาน
ของรัฐได�พยายามแจ�งเตือน และเฝ�าระวัง โดยใช�การสังเกตระดับน้ำท่ีเพ��มข�น้
ในแต�ละนาที หร�อชั่วโมงก็ตาม
   ในระหว�างเกิดอุทกภัย ก็มีป�ญหาทั้งที่เกี่ยวกับชุมชนและการจัดการ
ช�วยเหลือของหน�วยงาน โดยเฉพาะอย�างยิ�ง เมื่อน้ำมาในเวลากลางคืน
เช�น ขาดเจ�าหน�าที่ในการช�วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะคนแก� ผู�ป�วยที่
อยู�ตามลำพัง การเดินทางเข�าช�วยเหลือลำบากเพราะน้ำไหลเช่ียวและไม�มี
อปุกรณ� เช�น เร�อขนาดใหญ�  บางพ�น้ท่ีถูกป�ดล�อมด�วยน้ำซ่ึงไหลเช่ียวมาก 

ชาวบ�านมักจะรอความช�วยเหลือจากภาครัฐโดยไม�มีการเตร�ยมพร�อมท่ีจะช�วยเหลือตนเองเม่ือเกิดภัย อีกท้ังยังมีความคิดว�าการช�วยเหลือ
จากรัฐไม�ท่ัวถึงมาช�า ข้ันตอนเยอะ เจ�าหน�าท่ีและผู�บร�หารขาดความรู�ในการบร�หารจัดการภัยและการช�วยเหลือ ข�าวของท่ีต�องใช�ขาดแคลน
หาซ้ือยาก การช�วยเหลือจากภายนอก มาถึงล�าช�า

ว�ธีการ/ กลยุทธ�ทางการดำเนินการ
     เทศบาลตำบลเว�ยงสา มีแนวคิดให�ประชาชนมีส�วนร�วมจัดการตนเอง
ในการดำเนินการป�องกันภัยพ�บัติ (น้ำท�วม) โดยมีชุมชนท�องถิ�นเป�น
ศูนย�กลาง โดยมีการอบรมให�ความรู�ด�านภัยพ�บัติแก�ประชาชนในชุมชน
ทำให�ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการพ�ง่พาตนเองให�เตร�ยมพร�อม
ในการรับมือภัยพ�บัติ (น้ำท�วม) จ�งมีการจัดต้ังคณะทำงานป�องกันภัยพ�บัติ
ชุมชน ซ่ึงมีวัตถุประสงค�และเป�าหมายเพ�อ่ป�องกันแก�ไขป�ญหาน้ำท�วมซ้ำซาก
ป�องกันความเสียหายของทรัพย�สินและความปลอดภัยในชีว�ตของประชาชน
ในพ�น้ท่ีได�  ซ่ึงมีการแบ�งคณะทำงานในแต�ละฝ�ายให�มีส�วนร�วมบร�หารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชน ในการเตร�ยมความพร�อมรับมือภัยพ�บัติ ท้ังก�อนเกิด

ระหว�างเกิดและหลังเกิดภัยพ�บัติ  แยกเป�นคณะทำงานชุมชนบ�านกลางเว�ยง  หมู�ที่ ๓ จำนวน ๑๓ ฝ�าย ๑๓๖ คน  และคณะทำงานชุมชน 
บ�านบุญยืน  หมู�ท่ี  ๔  จำนวน  ๙  ฝ�าย  ๘๖  คน  สามารถให�ความช�วยเหลือด�านการป�องกันและเตร�ยมความพร�อมรับมือภัยพ�บัติ  รักษา
พ�น้ท่ีเศรษฐกิจ  โบราณสถาน  สถานท่ีราชการ  ฯลฯ  ในพ�น้ท่ีและสามารถป�องกันไม�ให�น้ำท�วมถนนสายหลักท่ีเป�นเส�นทางคมนาคมขนส�ง
เข�าสู�ตัวเมืองได�

     จัดให�มีคณะทำงานจัดการภัยพ�บัติระดับอำเภอและตำบล
โดยมีนายอำเภอเป�นท่ีปร�กษาและนายกเทศมนตร�ตำบลเว�ยงสา
เป�นประธานขับเคล่ือนงาน

     จัดให�มีการจัดทำบันทึกข�อตกลง (MOU) ร�วมกันของ
ผู�บร�หารทั้ง ๘ อปท. ในการบร�หารจัดการภัยพ�บัติ

     จัดให�มีการอบรมให�ความรู�หัวข�อการว�เคราะห�ความเสี่ยง
และซักซ�อมการจัดทำแผนชุมชนแก�ประชาชนในพ�น้ท่ี โดยประสาน
ทีมว�ทยากรจากสถาบันชุมชนท�องถิ�นพัฒนา (LDI)

     จัดให�มีการอบรมให�ความรู�แก�คณะทำงานระดับหมู�บ�านและ
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ�การเตร�ยมตัวเองจาก
อุทกภัยของชุมชนบ�านภูมินทร�-ท�าลี่ อำเภอเมืองน�าน

     ถ�ายทอดความรู�สู�ชุมชนอ่ืนในเวทีสาธารณะ ผ�านส่ือสาธารณะ

     จัดให�มีศูนย�ประสานงานบร�หารจัดการภัยพ�บัติอำเภอ
ณ เทศบาลตำบลเว�ยงสา และให� อปท. ทั้ง  ๘  แห�ง มีแผนการ
บร�หารจัดการภัยพ�บัติ  นำมาจัดทำเป�นฐานข�อมูลและแผนที่
เฝ�าระวัง  จ�ดเสี่ยง จ�ดอพยพ จ�ดอำนวยการ
     จัดให�มีการทบทวนและสรุปสภาพป�ญหาภัยพ�บัติในป�ท่ีผ�านมา
เพ�อ่ว�เคราะห�ความเส่ียง ค�นหาข�อมูลความเส่ียง ประเด็นป�ญหา
และระดับความรุนแรงของอุทกภัยในพ�น้ท่ี เพ�อ่ร�วมวางแผนแก�ไข
ป�ญหาในอนาคต

     จัดให�มีการซ�อมแผนรับมือ/แผนจัดการภัยพ�บัติเคร�อข�าย
ระดับตำบล/อำเภอ การช�วยเหลือผู�ประสบอุทกภัยและดินโคลน
ถล�ม  โดยประสานทีมว�ทยากร นายโกเมศร�  ทองบุญชู

๕๖



ความโดดเด�นของนวัตกรรม

             ในการดำเนินโครงการเตร�ยมความพร�อมรับมือภัยพ�บัติ (น้ำท�วม) โดยมีชุมชนท�องถิ�นเป�นศูนย�กลาง  เกิดผลลัพธ�อันก�อให�เกิด
ประโยชน�ต�อชุมชนมากมายทั้งประโยชน�ในระยะสั้นและระยะยาว  กล�าวคือ  ในระยะสั้นสามารถป�องกันและรับมือกับภัยพ�บัติ (น้ำท�วม)
ที่เกิดข�้นในชุมชน ในป� พ.ศ. ๒๕๖๑ ได� ๑๐๐ % ซึ่งในชุมชนเขตเทศบาลตำบลเว�ยงสาไม�มีการเกิดอุทกภัยข�้นในชุมชน  ทำให�สามารถ
ป�องกันความเสียหายที่จะเกิดข�้นต�อชีว�ต ทรัพย�สิน สถานที่ราชการ โบราณสถาน ฯลฯ ในพ�้นที่เอาไว� ได� และผลลัพธ�ในระยะยาว คือ 
การเกิดพลังประชาชนอันก�อให�เกิดการเป�นชุมชนที่เข�มแข็ง สามารถพ�่งพาตนเองได� อันจะนำไปสู�การพัฒนาที่ยั่งยืนต�อไปในอนาคต
เน่ืองจากชุมชนเป�นผู�มีบทบาทหลักและสำคัญในการเตร�ยมความพร�อมรับมือภัยพ�บัติ (น้ำท�วม) ด�วยตัวเอง โดยมีเทศบาลตำบลเว�ยงสา
เป�นหน�วยงานสนับสนุนและให�คำปร�กษาแนะนำ สนับสนุนงบประมาณ นอกจากน้ัน การท่ีชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเว�ยงสามีความพร�อม
และสามารถรับมือกับภัยพ�บัติ (น้ำท�วม) ได�จ�งได�รับเลือกให�เป�นชุมชนต�นแบบระดับประเทศที่จะมีชุมชนอื่นๆ เข�ามาศึกษาถึงแนวทางและ
ว�ธีการในการบร�หารจัดการการรับมือภัยพ�บัติ (น้ำท�วม)  รวมทั้งได�รับการประกาศรับรองชุมชนปลอดภัย ระดับสากล International
 Safe Community Certify Centre (ISCCC) ในลำดับ ๔๐๕ ของโลก

“เกิดจากพลังประชาชน
เปนชุมชนที่เขมแข็ง

สามารถพ�่งพาตนเองได”

          โครงการเตร�ยมความพร�อมรับมือภัยพ�บัติ (น้ำท�วม) โดยมชีุมชน
ทองถิ�นเปนศูนยกลาง เปนนวัตกรรมใหมแหงแรกและแหงเดียวของ
จังหวัดนาน ท่ีมีการรวมตัวของ ๘ อปท.ใน ๗ ตำบลท่ีประสบป�ญหาอุทกภัย
เหมือนกัน ร�วมจัดต้ังเป�นเคร�อข�ายศูนย�ดำเนินงานป�องกันภัยพ�บัติอำเภอ
เว�ยงสา โดยนายว�โรจน� หวั่นท�อก  นายกเทศมนตร�ตำบลเว�ยงสา ได�รับ
เลือกให�เป�นประธานเคร�อข�ายฯ และใช�สถานท่ีเทศบาลตำบลเว�ยงสาเป�นท่ีต้ัง
ศูนย�ดำเนินงานเคร�อข�ายป�องกันภัยพ�บัติอำเภอเว�ยงสา ตลอดจนชุมชน
มีการแต�งตั้งคณะทำงานด�านภัยพ�บัติชุมชนข�้นโดยชุมชนเอง เพ�่อเตร�ยม
พร�อมรับมือภัยพ�บัติ ก�อนท่ีจะรอรับความช�วยเหลือจากหน�วยงานภาครัฐ

               จ�ดเดน จากเหตุการณอุทกภัยคร้ังลาสุด (ระหวางวันท่ี ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑) เทศบาลตำบลเว�ยงสา ไดความรวมมือจากชุมชน
คณะทำงานดานภัยพ�บัติชุมชน กลุมพลังจิตอาสาในชุมชน และกลุม องคกร ภาคีเคร�อขายตางๆ ในชุมชน ชวยกันเฝาระวัง ติดตาม
สถานการณ รวมถึงการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยจนสามารถปองกันน้ำทวมในเขตพ�้นที่เทศบาลตำบลเว�ยงสา
ไดเกือบ ๑๐๐%

สามารถป�องกันน้ำท�วม
ในเขตพ�น้ท่ีเทศบาลตำบลเว�ยงสา

ไดเกือบ ๑๐๐ %

“ “
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ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ

ความย่ังยืนของการดำเนินการ

      มีความรู�ความเข�าใจร�วมกันในการเตร�ยมพร�อมรับมือ
ภัยพ�บัติิโดยชุมชนได�ด�วยตนเอง ซ่ึงในป� พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีผ�านมา
ชุมชนสามารถรวมมือกันบร�หารจัดการพ�้นที่เสี่ยงภัยไดอยาง
มีประสิทธิภาพและสามารถปองกันภัยได ๑๐๐ %

      ประยุกต�ใช� ในการว�เคราะหความเสี่ยง และประเมินระดับ
ความรุนแรงของสถานการณ�อุทกภัยท่ีเกิดข�น้ต้ังแต�อดีต จนถึง
ป�จจ�บัน และปรับปรุงข�อมูลพ�้นที่เสี่ยงภัยพ�บัติและพ�้นที่เกิด
ภัยพ�บัติ ให�เป�นป�จจ�บันได�ตรงกับความเป�นจร�งและสถานการณ�
ที่เกิดข�้น

      ชุมชนมีส�วนร�วมในการบร�หารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู�ในชุมชนมาใช�ในการ
บร�หารจัดการภัยพ�บัติ (น้ำท�วม) ในพ�้นที่ได�อย�างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

      โดยชุมชนเองพร�อมทั้งสามารถจัดทำจัดทำแผนที่เสี่ยงภัย (แผนที่เดินดิน)
และร�วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการเตร�ยมความพร�อมรับมือภัยพ�บัติโดยชุมชนได�

      โดยการคัดเลือกและแต�งตั้งโดยชุมชนเอง เป�นการเพ��มบทบาทภาคประชาชนให�มีการช�วยเหลือตนเองในการเตร�ยมความพร�อม
รับมือภัยพ�บัติ ก�อนที่หน�วยงานภาครัฐและหน�วยงานภายนอกจะเข�ามาให�ความช�วยเหลือ โดยให�ชุมชนเกิดการพ�่งพาตนเอง ร�วมคิด
ร�วมทำ เปนสังคมเอื้ออาทร พ�่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

      สามารถแก�ไขป�ญหาภัยพ�บัติ (น้ำท�วม) ในพ�น้ท่ีชุมชนเทศบาลตำบลเว�ยงสาได� โดยในป�พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถลดการสูญเสียท้ังชีว�ต
และทรัพย�สิน ทั้งของประชาชน สถานที่ราชการ และโบราณสถานที่สำคัญในพ�้นที่ อีกทั้งลดภาระค�าใช�จ�ายในการช�วยเหลือเยียวยา
ผู�ประสบภัย ภายหลังน้ำลด

      ในการขับเคลื่อนงานด�านการป�องกันภัยพ�บัติทางธรรมชาติ และเกิดเคร�อข�ายชุมชนปลอดภัยในระดับประเทศ  ระดับนานาชาติ

      จ�ตอาสาภายในตำบลเป�นผู�ประสานงานระหว�างเทศบาลตำบลเว�ยงสา
ผู�นำ และประชาชนในพ�้นที่เสี่ยงภัย

      โครงการเตร�ยมความพร�อมรับมือภัยพ�บัติ (น้ำท�วม) โดยมีชุมชนท�องถิ�นเป�น
ศูนย�กลางนั้นมีความยั่งยืน  โดยหัวใจหลักของการบร�หารจัดการภัยพ�บัติอย�างยั่งยืน คือ ชุมชนต�องมีความตระหนักรู�และเห็นคุณค�า
ของการเตร�ยมความพร�อมรับมือภัยพ�บัติ  โดยหัวหน�า ชุมชนควรเป�นผู�มีว�สัยทัศน�  ซึ่งจะสังเกตุได�จากชุมชนหร�อ ท�องถิ�นใดที่สามารถ
บร�หารจัดการภัยพ�บัติ  เกิดจากการมีว�สัยทัศน�ของผู�นำ ชุมชน ภาครัฐจ�งควรให�อำนาจและความรับผิดชอบแก�ผู�นำชุมชนระดับท�องถิ�น
มีการพ�่งพาตนเองให� ได�ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ�ยง เมื่อประชาชน ชุมชนมีความเข�มแข็งก็จะสามารถรวมกลุ�มกัน มีการระดม
ทรัพยากรต�างๆ ร�วมกันแก�ไขป�ญหาได�หน�วยงานภาครัฐควรส�งเสร�ม ให�ประชาชนตระหนักรู�และเข�าใจป�ญหาภัยพ�บัติได�อย�างกว�างขวาง
โดยใช�ประสบการณ�ในอดีตเป�นตัวกระตุ�น เพราะบางชุมชนเม่ือไม�ประสบภัยก็ขาดการเร�ยนรู�ขาดการ ตระหนักรู�และไม�ใส�ใจ และคาดการณ�
ไม�ถึงว�าจะเกิดเหตุอย�างรุนแรงในอนาคตทำให�การต้ังรับไม�มี ทำให�เม่ือเกิดภัยเกิดการสูญเสียอย�างมาก ดังน้ันโครงการเตร�ยมความพร�อม
รับมือภัยพ�บัติ  (น้ำท�วม)  โดยมีชุมชนท�องถิ�นเป�นศูนย�กลาง  จ�งเป�นนวัตกรรมท่ีย่ังยืน  เพราะทำให�ชุมชนนำไปใช�เกิดการร�วมมือร�วมแรง
ในชุมชนและสามารถป�องกันการเกิดภัยพ�บัติ (น้ำท�วม) ทั้งพ�้นที่เศรษฐกิจ และพ�้นที่การเกษตรของประชาชนได�

๕๘



“ศูนย�ผญ�า” พัฒนาอาชีพจากอัตลักษณ� ก�าวสู�นวัตกรรมใหม�ท่ีย่ังยืน”
โครงการนวัตกรรม

ความเป�นมาของโครงการ
             โครงการนี้มีที่มาจากการที่ประชาชนในตำบลก�อ มีภาระหนี้สินสะสมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หนี้สินครัวเร�อน
ป�ญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติท่ีส�งผลต�อความเป�นอยู�และสภาวะเศรษฐกิจของประชาชนในพ�น้ท่ีอย�างต�อเน่ือง เน่ืองจาก
ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเชิงเด่ียว การบร�หารจัดการน้ำในพ�น้ท่ีเกษตรยังไม�ท่ัวถึง การทำการเกษตรส�วนใหญ�ยังเป�นเกษตรเคมี 
ทำให�ต�นทุนในการผลิตสูง มีรายได�ไม�พอต�อรายจ�าย สินค�าเกษตรยังเป�นข้ันปฐมภูมิและแปรรูปข้ันต�น การมีฐานภูมิป�ญญาท�องถิ�นท่ีมี
อัตลักษณ� แต�ยังไม�สามารถนำมาใช�ประโยชน�ในเชิงพาณิชย�ได�อย�างคุ�มค�า

            และในด�านเอกสารสิทธิท่ีดินทำกินของประชาชนในพ�น้ท่ี สืบเน่ืองจากประชาชนในตำบลก�อ อพยพมาจากการสร�างเข�อ่นภูมิพล
และทางรัฐบาลได�จัดสรรที่ดินแปลงใหญ�ให�กับราษฎรที่อพยพข�้นมา แต�ติดขัดในข�อกฎหมายที่ไม�สามารถดำเนินการให� ได� ซึ่งพ�้นที่ที่
ประชาชนใช� ในการทำกินไม�มีเอกสารสิทธิ  ไม�มีหลักประกันความมั่นคง จากผลกระทบในด�านที่ดินทำกินส�งผลมายังด�านเศรษฐกิจ
ความเป�นอยู� การกินดีอยู�ดีของประชาชนในพ�้นที่  ประกอบกับในพ�้นที่ขาดแคลนแหล�งน้ำเพ�่อการเกษตร ในพ�้นที่ทำการเกษตรของ
ประชาชนไม�มีระบบชลประทานเหมืองฝาย พ�้นที่ป�าต�นน้ำบางส�วนมีสภาพเสื่อมโทรม มีป�ญหาบุกรุกและใช�ประโยชน�พ�้นที่ป�าชุมชน
ผิดประเภทและเผชิญป�ญหามลพ�ษหมอกควันรุนแรง เนื่องจากพ�้นที่มีสภาพเป�นก�นกระทะ ซึ่งส�งผลกระทบต�อการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในพ�้นที่ ได�ผลผลิตน�อย ผลผลิตไม�มีคุณภาพ  ราคาของสินค�าตกต่ำ ทำให�มีรายได� ไม�พอกับรายจ�าย กระทบต�อเศรษฐกิจ
โดยรวมของชุมชน

           จากสภาพป�ญหาดังกล�าว ทางหญิงชาวบ�านจ�งรวมตัวกันเป�นกลุ�มว�สาหกิจชุมชน เพ�่อทำอาชีพเสร�ม ซึ่งได�แก� กลุ�มทอผ�า
กลุ�มปลาย�างรมควัน กลุ�มแปรรูปผลไม� กลุ�มตัดเย็บผ�าบาติก แต�ก็ยังไม�สามารถแก� ไขป�ญหาดังกล�าวได� เนื่องจากระบบการผลิตของ
แต�ละกลุ�มอยู�บนพ�้นฐานของการเกษตรและการแปรรูปเบื้องต�น ซึ่งไม�สามารถสร�างมูลค�าและเป�นที่ต�องการของตลาด ทางกลุ�มจ�งเสนอ
การทำว�ถีการปลูกฝ�ายและการผลิตภัณฑ�จากฝ�าย ซ่ึงเดิมเคยเป�นว�ถีเกษตรกรรมและหัตถกรรมหลักของชุมชนบ�านก�อข�น้มาใหม� ซ่ึงใน
ขั้นตอนนีเ้ทศบาลไดเขามาวางแผนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จนนำไปสูการจัดตั้งศูนยกลางการพัฒนาอาชีพ “ศูนยผญา”

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๕๓๑.๙๒  ตร.กม.
ประชากร                  ๒,๔๒๔   คน
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑)  ๒๗,๖๐๕,๒๗๔.๘๐ บาท  
เบอรโทรศัพท    ๐ ๕๓๐๙ ๖๐๑๑ 

เทศบาลตำบลก�อ
อำเภอลี้ จังหวัดลำพ�น

ว�สัยทัศน�
“เมืองแหงคุณภาพชีว�ต ทุกภาคีรวมคิด นำเกษตรกาวไกล
สรางชุมชนเขมแข็ง บนฐานความพอเพ�ยง”

นายชุมพร มะโน
นายกเทศมนตร�ตำบลกอ

เทศบาลตำบล
รางวัลชมเชย

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ว�ธีการ/กลยุทธ�การดำเนินการ
       โครงการนี้ เกิดจากกลุ�มหญิงชาวบ�านในตำบลก�อรวมตัวกันเป�น
กลุ�มว�สาหกิจชุมชน ๔ กลุ�ม ได�แก� กลุ�มทอผ�า กลุ�มปลาย�างรมควัน
กลุ�มแปรรูปผลไม� และกลุ�มตัดเย็บผ�าบาติก เพ�อ่ทำอาชีพเสร�มหารายได�
เข�าครอบครัว แต�ก็ยังไม�สามารถแก� ไขป�ญหารายได� ไม�พอรายจ�ายได�
โดยทางกลุ�มได�เสนอให�พ�้นว�ถีการปลูกฝ�ายและการผลิตผลิตภัณฑ�
จากฝ�าย ท่ีแต�เดิมเคยเป�นว�ถีเกษตรกรรมและหัตถกรรมหลักของชุมชน
ตำบลก�อข�้นมาใหม�
       โดยในขั้นตอนนี้ทางเทศบาลตำบลก�อได�เข�ามาวางแผนร�วมกับ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง โดยใช�ทฤษฎี Business model canvas (BMC)
และใช� Swot Anlysis เป�นเคร�อ่งมือในการว�เคราะห�กลุ�มเป�าหมายสินค�า
หร�อผลิตภัณฑ� รายละเอียดจ�ดแข็ง จ�ดอ�อนของผลิตภัณฑ�และแนวทาง
การพัฒนา ของกลุ�มว�สาหกิจชุมชนในตำบลก�อ หลังจากว�เคราะห�
กลุ�มว�สาหกิจชุมชนในแต�ละกลุ�มแล�ว  จ�งกำหนด scope of business 
ของกลุ�มอาชีพในตำบลก�อ ซ่ึงมี (๑)กลุ�มลูกค�าคือนักท�องเท่ียว ร�านค�า
ท�องถิ�น (๒)โดยมีคุณค�าที่นำเสนอคือ ภูมิป�ญญาชาวบ�าน การถนอม
อาหาร การแปรรูปผลิตภัณฑ� (๓) ช�องทางการจำหน�ายผ�านแหล�งท�องเท่ียว

พัฒนาอาชีพ

ว�ถี “อะดื้อ”

งานแสดงสินค�า facebook ขายผ�านโรงงาน แม�ค�าในท�องถิ�น (๔) ความสัมพันธ�กับลูกค�า หาตลาดให�กลุ�มสมาชิก (๕) รายได� กำไรจาก
การขาย (๖) ทรัพยากรหลัก กลุ�มผู�สูงอายุ กลุ�มแม�บ�าน ช�างตัดเย็บ อุปกรณ�การแปรรูป (๗) กิจกรรมหลัก ขายในเทศกาลท�องเที่ยว
การแปรรูปผลิตภัณฑ� (๘) โดยมีคู�ค�าหลักทางธุรกิจคือส�วนราชการ กลุ�มนักท�องเที่ยว กลุ�มแปรรูปสินค�า (๙) โครงสร�างต�นทุน ได�แก�
วัตถุดิบ แรงงาน ค�าขนส�งและใช�รูปแบบ (Model) ท่ีได�จากแบบจำลองธุรกิจ(ว�สาหกิจชุมชน) มาเป�นต�นแบบในการดำเนินการซ่ึงประกอบด�วย
สินค�าต�นแบบ โดยเร��มตั้งแต�

          สินค�าต�นแบบ ซ่ึงมีกระบวน
การเร��มตั้งแต�วัตถุดิบ การเพาะปลูก (ต�นฝ�าย ปุ�ยฝ�าย) การเก็บ
รักษา (โกดัง) นำสู �กลุ �ม (กลุ �มทอผ�าฝ�าย/ เคร�อข�ายแปรรูป
ผลิตภัณฑ�จากฝ�าย) ผลิตภัณฑ�ภูก�อ ช�องทางการจำหน�าย
(ตลาดชุมชน ตลาดอิเล็กทรอนิกส� ตลาดตามคำสั่งซื้อ)

๑. ๒.

๓.

๔.

            จากการใช� Business model canvas (BMC) มาเป�นเคร�่องมือ
ในการพัฒนาทุกมิติของกลุ�มว�สาหกิจชุมชนตำบลก�อ จ�งนำไปสู�การก�อต้ัง
ศูนยกลางพัฒนาอาชีพในนาม”ศูนยผญา” ในการเร�ยนรู� เพ��มทักษะ
ด�านอาชีพ การนำเทคโนโลยีมาประยุกต�ใช�ให�เหมาะสมเข�ากับภูมิป�ญญา
ท�องถิ�น การพัฒนาผลิตภัณฑ� การสร�างมูลค�าเพ��มให�กับผลิตภัณฑ�กลุ�ม
อาชีพ  การมีหลักสูตรการเร�ยนรู�ภายในศูนย�เพ�่อให�หน�วยงานภายนอก
เข�ามาศึกษาเร�ยนรู�รวมถึงกลุ�มอาชีพในพ�้นที่ และเป�นสถานที่ในการจัด
จำหน�ายสินค�าและผลิตภัณฑ�ของกลุ�มอาชีพและประชาชน ซึ่งภายใน
“ศูนย�ผญ�า” มีกระบวนการดำเนินการตั้งแต �ตนน้ำ คือกระบวนการ
ผลิต  กลางน้ำ คือ การแปรรูป การออกแบบผลิตภัณฑ ปลายน้ำ คือ
การจัดจำหนาย นอกจากน้ียังพัฒนาเป�นแหล�งท�องเท่ียวเชิงนิเวศ เพ�อ่ให�
นักท�องเที่ยวเข�ามาเที่ยวในชุมชน ก�อเกิดรายได�ให�กับประชาชนในพ�้นที่
ยกระดับคุณภาพชีว�ต และสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชน

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ
     ในการดำเนินโครงการ เทศบาลไดใช Business Model Canvas (BMC)  คือการจำลองธุรกิจ มาปรับใชกับกลุมว�สาหกิจชุมชน
โดยได�เก็บรวบรวมข�อมูลจากการดำเนินการ มีการสัมภาษณ�ผู�เข�าร�วมโครงการ รวมถึงการประชุมกลุ�มของกลุ�มอาชีพในศูนย�และ
ว�สาหกิจชุมชนตำบลก�อ การศึกษาดูงานของต�นแบบที่ประสบผลสำเร็จ(บร�ษัทจ�นไหมไทย) การประชุมเชิงปฏิบัติการของกลุ�มว�สาหกิจ
ชุมชนตำบลก�อ และการทำเวทีสัมมนาร�วมกัน โดยใช�การสนทนา สัมภาษณ� การสังเกตการณ� การใช�แบบสอบถาม และนำรูปแบบ (model)
ของพ�น้ท่ีมาเป�นสินค�าต�นแบบ (product) ในกระบวนการผลิต ตัวสินค�า ตัวบรรจ�ภัณฑ� และ Design and Branding เพ�อ่ใช�พัฒนาด�าน
การผลิต การตลาด เง�นทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ�ของกลุ�มว�สาหกิจชุมชนตำบลก�อ
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ความโดดเด�นของนวัตกรรม

            กลุมอาชีพและกลุมว�สาหกิจชุมชน รวมจำนวน ๖๒๐ คน
เทศบาลตำบลก�อ ภาคีเคร�อข�ายภาครัฐ  ภาคประชาสังคม

            ในการบร�หารจัดการโครงการ ทางเทศบาล และ “ศูนย�ผญ�า
ได� ใช�ข�อมูลที่ได�จากการศึกษากลุ�มว�สาหกิจชุมชนในพ�้นที่ตำบลก�อ
โดยในด�านการผลิต มีหน�วยงานร�วมในการผลิตต�นน้ำ เช�น เกษตรจังหวัด
เกษตรอำเภอ ในด�านการเพาะปลูกฝ�ายให� ได�ผลผลิตและคุณภาพ
ตรงตามความต�องการของผลิตภัณฑ�เป�าหมาย หน�วยงานด�านการ
พัฒนาคุณภาพเส�นด�ายและใยฝ�าย ผ�านการศึกษาดูงาน ณ บร�ษัท
จ�นไหมไทย และการเช่ือมโยงเคร�อข�ายเส�นด�ายต้ังของการทอฝ�าย เพ�อ่ให�
เป�นสินค�า ๑๐๐% natural products ด�านการตลาด การสราง
ตราสินคาใหมภายใตแบนด “ภูกอ” การพัฒนา Facebook เพ�่อสร�าง
การรับรู� ให�กับลูกค�าในตลาดอิเล็กทรอนิกส� รวมถึงการแสวงหาลูกค�า
ด�านเง�นทุน มีธนาคาร ธกส.สาขาลี้ มาให�ความรู� ข�อเสนอแนะ แนวทาง
ในการการเข�าถึงแหล�งทุน รวมถึงแนวทางการสนับสนุน SMEs ด�านการ

พัฒนาผลิตภัณฑ� กำหนด Positioning ของสินค�าและผลิตภัณฑ� การใช�ระบบการรวมกลุ�มผลิตและจัดจำหน�ายในรูปแบบว�สาหกิจชุมชน
กำหนด positioning ของสินค�าในกลุ�มผู�รักสุขภาพ 
 และการจัดตั้งศูนย�ผญ�า ในการพัฒนาอาชีพ ซึ่งภายในศูนย�มีกลุ�มว�สาหกิจชุมชน จำนวน ๔ กลุ�ม ซึ่งได�แก�กลุ�มทอผ�า
กลุ�มปลาย�างรมควัน กลุ�มแปรรูปผลไม� และกลุ�มตัดเย็บผ�าบาติก ดำเนินการร�วมกันทั้งในด�านกระบวนการผลิต การแปรรูปสินค�าและ
ผลิตภัณฑ� การจัดจำหน�ายและช�องทางการตลาด โดยการบร�หารจัดการในรูปของคณะกรรมการดำเนินงานของศูนย�ผญ�า และมีการ
พัฒนาต�อยอดหลักสูตรการเร�ยนรู�ภายในศูนย�และการประยุกต�ใช�เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข�ากับภูมิป�ญญาท�องถิ�น ในด�านการผลิตและ
การเพ��มคุณสมบัติพ�เศษของผลิตภัณฑ� 

      การดำเนินการโครงการดังกล�าวมีจ�ดเร�ม่ตนจากการระเบิดภายใน
ของชุมชน โดยคนบ�านก�อได�ลุกข�้นมาสร�างพ�้นที่การพ�ดคุยแลกเปลี่ยน
หาว�ถีทางในการแก� ไขป�ญหาหนี้สินที่สะสมจากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และป�ญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  โดย
การร�เร��มเกิดจากการรวมตัวของกลุ�มหญิงชาวบ�านในตำบลก�อท่ีมีความ
ต�องการท่ีแสวงหาความรู�และมีความกระตือร�อร�นท่ีจะแก�ไขป�ญหาร�วมกัน
ภายในชุมชนบ�านก�อ นำไปสู�การรวมตัวกันของคนในชุมชนและเกิดผู�นำชุมชน
ท่ีมีความสามารถในการพัฒนาองค�ความรู�ท่ีหลากหลายในการพัฒนา
อาชีพ เมื่อมีจำนวนสมาชิกมากข�้น ทำให�เกิดพลังในการขับเคลื่อนการ
ทำงาน ท่ีนำไปสู�แนวทางในการแก�ไขป�ญหาภายในชุมชน ซ่ึงเป�นการรวมพลัง
คนในชุมชนที่ยกระดับการพัฒนามาสร�างแนวทางร�วมกับท�องถิ�นที่เป�น
กลไกท่ีอยู�ใกล�สุดและเป�นหน�วยงานท่ีมีงบประมาณในการดำเนินการแก�ไข
ป�ญหา จ�งเกิดการรวมตัวของกลุ�มว�สาหกิจชุมชน จำนวน ๔ กลุ�ม ได�แก
กลุ�มทอผ�า กลุ�มปลาย�างรมควัน กลุ�มแปรรูปผลไม� กลุ�มตัดเย็บผ�าบาติก
โดยทางกลุ�มได�เสนอให�พ�้นว�ถีการปลูกฝ�ายและการผลิตภัณฑ�จากฝ�าย
ท่ีแต�เดิมเคยเป�นว�ถีเกษตรกรรมและหัตถกรรมของชุมชนตำบลก�อข�น้ใหม�

              ดังนั้นเทศบาลตำบลก�อจ�งได�เข�ามามีบทบาทในการผลักดันและส�งเสร�มการดำเนินการของกลุ�มอาชีพให�เข�มแข็ง โดยเทศบาล
เข�ามาวางแผนการดำเนินการและบูรณาการร�วมกับหน�วยงานที่เกี ่ยวข�อง จนนำไปสู�การก�อตั้งศูนย�กลางพัฒนาอาชีพในนาม
“ศูนยผญา” ซ่ึงเปนศูนยรวมของอาชีพ ซ่ึงภายในศูนยมีการดำเนินการของกลุมอาชีพจำนวน ๔ กลุม และว�สาหกิจชุมชนตำบลก�อ
โดยมีการเร�ยนรู�ทักษะอาชีพร�วมกันและดำเนินการส�งเสร�มให�ครัวเร�อนมีการรวมกลุ�มช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน เป�นศูนย�จัดจำหน�ายสินค�า
ที่ผลิตโดยกลุ�มอาชีพต�าง ๆ ภายในตำบลก�อ มีการนำเทคโนโลยีมาช�วยเสร�มภูมิป�ญญาเดิมเพ�่อสร�างมูลค�าเพ��มให�ผลิตภัณฑ� เกิดการ
พัฒนาผลิตภัณฑ�ที่ลดวัตถุดิบ ลดต�นทุน และสามารถผลิตสินค�าได�มากข�้น
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            การมีองค�ความรู� ทักษะและความสามารถในการผลิต การ
ตลาด และการจัดการอย�างมีประสิทธิภาพ โดยมีภาคีเคร�อข�าย
หนุนเสร�ม โดยกลุ�มเป�าหมายได�รับการพัฒนาศักยภาพในด�านต�างๆ
ท้ังในด�านกระบวนการผลิต กระบวนการแปรรูป ออกแบบผลิตภัณฑ�
กระบวนการส�งเสร�มการขาย ช�องทางการจำหน�าย/การตลาด ส�งผล
ให�ผลิตภัณฑ�มีมูลค�าเพ��ม สร�างรายได�ที่เพ��มข�้นให�แก�สมาชิกในกลุ�ม
และสรางระบบเศรษฐกิจฐานรากท่ีม่ันคง

          ในด�านการรวมกลุ�มของกลุ�มอาชีพเพ�่อช�วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ การมีรายได�อย�างเน่ือง
ซึ่งจะเห็นได�จากการที่มีว�สาหกิจชุมชน จำนวน ๗ กลุ�ม ซึ่งกลุ�ม
ว�สาหกิจชุมชนสามารถดำเนินการผลิต แปรรูป และจำหน�ายสินค�า
หร�อผลิตภัณฑ�ของกลุ�มในศูนย� และการจัดตั้งกองทุนส�งเสร�ม
อาชีพให�กับสมาชิกในกลุ�ม ในชุมชน ให�สามารถมีรายได�จากการ
จำหน�ายสินค�า เพ�่อสร�างความเข�มแข็งจากการมีส�วนร�วมของ
สมาชิก “สรางเง�น”และรายไดใหแกสมาชิกในกลุม 

           การมีศูนย�กลางการเร�ยนรู�ด�านอาชีพในตำบล ส�งผลให�
กลุ�มว�สาหกิจชุมชนสามารถก�าวเข�าสู�การเป�นผู�ประกอบการชุมชน
ยกระดับการผลิตและการสร�างมูลค�าเพ��มให�แก�ผลิตภัณฑ� สามารถ
แขงขันในตลาดระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

           การเชื่อมโยงสู�การเป�นแหล�งเร�ยนรู� แบบบูรณาการ ใน
เชิงเกษตรและพัฒนาอาชีพว�ถี “อะด้ือ” เพ�อ่พัฒนาพ�น้ท่ีเกษตร
ปลอดภัยโดยเร��มจากชุมชนต�นแบบของกลุ�มผู�ปลูกฝ�าย ขยายสู�
เกษตรในพ�้นที่ และปรับกระบวนการคิดให�เกิดความตระหนักใน
การทำเกษตรปลอดภัย ซ่ึงจะส�งผลให�ประชาชนดำรงชีว�ตได�ดีข�น้
อย�างต�อเนื่อง และมีสุขภาพตลอดจนคุณภาพชีว�ตที่ดี

           การมีศูนย�จำหน�ายสินค�าท่ีผลิตโดยกลุ�มอาชีพต�างๆ ในตำบล
ทำให�กลุ�มอาชีพสามารถดำเนินการผลิตสินค�าได�อย�างต�อเน่ือง ส�งผล
ให�ผลิตภัณฑ�ท่ีผลิตออกมามีตลาดสำหรับจำหน�ายให�กับนักท�องเท่ียว
และประชาชนทั่วไป ทำใหเศรษฐกิจของชุมชนดีข�น้

          การมีหลักสูตรการเร�ยนรู�ภายในศูนย� ทำให�สามารถถ�ายทอด
องค�ความรู � แนวทางการบร�หารจัดการเกิดการพัฒนาทักษะ
ผู�ประกอบการ กลุ�มอาชีพ และถ�ายทอดไปสู�ประชาชนในชุมชน ส�งผล
ให�ชุมชนมีความเข�มแข็ง สามารถพ�่งตนเองได�

ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ
          โครงการนี้ก�อให�เกิดประโยชน�แก�ประชาชนโดยรวม คือ ช�วยส�งเสร�มอาชีพในท�องถิ�นให�เข�มแข็งข�้น  พัฒนาความเข�มแข็งของชุมชน
ลดความเหล่ือมล้ำ เช่ือมโยงเศรษฐกิจสู�ชุมชน โดยสมาชิกของกลุ�มและประชาชนมีรายได�ท่ีเพ��มข�น้ มีอาชีพเสร�ม คุณภาพชีว�ตดีข�น้ ส�งผล
ให�เศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนมีผลเปลี่ยนแปลงในทางบวก และเกิดประโยชน�ต�อกลุ�มเป�าหมายและชุมชนโดยรวม คือ

๖๒



องค�การบร�หารส�วนตำบล
รางวัล

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

คุณค�าอันทรงเกียรติ
แห�งการบร�หารจัดการที่โดดเด�น
มีนวัตกรรม เป��ยมด�วยธรรมาภิบาล

๖๓



รางวัลที่  ๑
เง�นรางวัล

๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย
เง�นรางวัลละ

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

องค�การบร�หารส�วนตำบลรางจรเข�
โครงการนวัตกรรม 
“ตำบลร�มเย็น”

รางวัลที่  ๒
เง�นรางวัล

๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

องค�การบร�หารส�วนตำบลหนองมะเข�อ
โครงการนวัตกรรม 
“อยู�ดีเพราะป�ายัง ป�ายังเพราะคนดี” โคกห�วยวังแสง

รางวัลที่  ๓
เง�นรางวัล

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

องค�การบร�หารส�วนตำบลนาพู�
โครงการนวัตกรรม 
“โรงเร�ยนผู�สูงอายุตำบลนาพ��”

องค�การบร�หารส�วนตำบลแก�วแสน
โครงการนวัตกรรม 
“น้ำหมักมหัศจรรย�  แบ�งป�นสู�ชุมชน”

องค�การบร�หารส�วนตำบลท�าชะมวง
โครงการนวัตกรรม 
“แค�เปล่ียนความคิด ชีว�ตก็เปล่ียน”

องค�การบร�หารส�วนตำบลนครชุม
โครงการนวัตกรรม 
“โครงการส�งเสร�มการเร�ยนรู� Active Learning เพ�่อส�งเสร�มทักษะ Executive Functions (EF)
สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก

องค�การบร�หารส�วนตำบล
รางวัล

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ความเป�นมาของโครงการ
โครงการนวัตกรรม

“ตำบลร�มเย็น”          โครงการนวัตกรรมตำบลร�มเย็น เป�นโครงการที่ร�เร��มใหม�ใน
ป�งบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งได�มีการประชาคมหมู�บ�านเพ�่อให�ทราบถึง
ป�ญหาและความต�องการ โดยประชาชนส�วนใหญ�ต�องการให�ดูแลใน
เร�อ่งการแก�ไขป�ญหายาเสพติด ป�ญหาการขาดโอกาสทางการศึกษา
ป�ญหาสภาพแวดล�อมท่ีอยู�อาศัย และป�ญหาความยากจน ซ่ึงผู�บร�หาร
เห็นความสำคัญของป�ญหาดังกล�าว จ�งนำมาบรรจ�ไว�ในแผนพัฒนา
ท�องถิ�นและข�อบัญญัติฯ หลังจากดำเนินการมาระยะหน่ึง มีประชาชน
ร�องทุกข�มาทางเฟสบุ�คของนายกฯ ว�า “แม�กับน�องสาวติดยาเสพติด
อย�างหนัก ถึงขั้นเป�นบ�าเผาบ�านตัวเอง ได�แจ�งไปหลายหน�วยงาน
แต�ไม�มีใครมาช�วย” หลังจากน้ันได�ส�งเจ�าหน�าท่ีลงพ�น้ท่ีตรวจสอบพบ
ว�าเป�นเร�อ่งจร�ง โดยครอบครัวผู�ร�องทุกข�น้ัน มีพ�อแก�ชราไม�มีรายได�
แม�ติดยาเสพติด ซ่ึงแม�มีลูกท้ังหมด ๘ คน คนแรก คือ คนท่ีร�องทุกข�
คนท่ี ๒ ติดยาเสพติด คนท่ี ๓ แยกครอบครัว คนท่ี ๔ ทำงานรับจ�าง คนที่ ๕,๖ และ ๗ ขาดโอกาสทางการศึกษา และคนที่ ๘ อายุเพ�ยง
๑ ขวบ ซ่ึงครอบครัวมีฐานะยากจนและมีคุณภาพชีว�ตท่ีแย� ซ่ึงป�ญหาดังกล�าวไม�ได�เป�นเพ�ยงครอบครัวน้ีครอบครัวเดียวเท�าน้ัน ซ่ึงตำบล
รางจรเข� หมู�ท่ี ๗  สำนักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามยาเสพติดได�ประกาศให�เป�นพ�น้ท่ีสีแดง และป�ญหาขยายไปในวงกว�าง
ซ่ึงถ�าไม�มีโครงการน้ี จะก�อให�เกิดผลเสียทางด�านสุขภาพโดยตรงกับผู�เสพยาเสพติดและเด็กท่ีเกิดในขณะพ�อแม�ติดยาเสพติด ด�านสังคม
ก�อให�เกิดป�ญหาอาชญากรรม เด็กส�วนใหญ�ขาดโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากผู�ปกครองติดยาเสพติดไม�ยอมให�ลูกมาเร�ยน แถมยัง
ให�เด็กค�ายาเสพติด เด็กป�วยและมีป�ญหาทางสมอง เน่ืองจากมารดาเสพยาในขณะต้ังครรภ� ด�านเศรษฐกิจ เกิดป�ญหาการไม�ทำงานสุจร�ต
แต�ค�ายาเสพติดเป�นอาชีพหลัก มีสภาพแวดล�อมที่อยู�อาศัยทรุดโทรมตลอดจนคุณภาพชีว�ตที่ตกต่ำขั้นรุนแรง

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๑๘.๘๐ ตร.กม.
ประชากร                  ๒,๗๓๓  คน
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑)  ๒๖,๕๕๕,๒๙๖.๙๘ บาท 
เบอรโทรศัพท    ๐  ๓๕๒๔  ๖๙๔๐

องค�การบร�หารส�วนตำบลรางจรเข� 
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศร�อยุธยา

ว�สัยทัศน�
“เปนองคกรหลักในการพัฒนาทองถิ�น เกษตรอินทร�ยปลอดสารพ�ษ
 พัฒนาคุณภาพชีว�ตประชาชน”

นายพงศกร  มงคลหมู�
นายกองค�การบร�หารส�วนตำบลรางจรเข�

องค�การบร�หารส�วนตำบล
รางวัลที่ ๑

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๖๕



ว�ธีการ/ กลยุทธ�ทางการดำเนินการ

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ

๑.

ความโดดเด�นของนวัตกรรม

               โครงการนวัตกรรม ตำบลร�มเย็น นำแนวคิดการมีส�วนร�วมจากทุกหน�วยงานที่เกี่ยวข�องกับการดำเนินโครงการฯ
ต้ังแต�ต�นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยมีกระบวนการการป�องกันและแก�ไขป�ญหายาเสพติดแบบบูรณาการเชิงรุก ต้ังแต�การป�องกัน การแก�ไข
และปราบปราม รวมทั้ง การส�งเสร�มด�านการศึกษา ส�งเสร�มอาชีพ ปรับปรุงสภาพแวดล�อมที่อยู�อาศัย ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีว�ต
ในทุก ๆ ด�าน ซ่ึงหัวใจสำคัญของการดำเนินโครงการฯ คือ การมีส�วนร�วมของประชาชนและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงถ�าหากต�างฝ�ายต�าง
ดำเนินการโดยไม�บูรณาการร�วมกันนั้น  ไม�อาจจะทำให�การแก� ไขป�ญหาเกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนได� และกลยุทธ�ที่ขาดไม�ได� คือ
การดำเนินการอย�างต�อเน่ือง เพ�อ่ความย่ังยืนของโครงการ เพราะการแก�ป�ญหายาเสพติด ป�ญหาด�านการศึกษา ป�ญหาด�านท่ีอยู�อาศัย
ป�ญหาด�านสาธารณสุข และป�ญหาคุณภาพชีว�ต ไม�อาจแก�ไขป�ญหาในช�วงเพ�ยงระยะส้ัน ๆ ได� ต�องแก�ไขในระยะยาวและต�อเน่ือง ประกอบกับ
การนำเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นตาสับปะรดตำบลรางจรเข� ไลน�กลุ�มหมู�บ�าน และช�องทางสื่อสารออนไลน�อื่น ๆ นำมาช�วยอำนวยความ
สะดวกในการรับแจ�งเหตุร�องเร�ยน ร�องทุกข�ต�าง ๆ ให�มีความรวดเร็วมากยิ�งข�้น

         เร��มตั้งแต�การประชุมเคร�อข�ายความร�วมมือจากทุกหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
เพ�อ่ขับเคล่ือนงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช�กระบวนการการป�องกันและแก�ไข
ป�ญหายาเสพติดแบบบูรณาการเชิงรุก เบ้ืองต�นดำเนินการตรวจค�นหาสารเสพติด
โดยการลงพ�น้ท่ีตรวจสารเสพติดทุกคนในหมู�บ�าน โดยต้ังจ�ดปฏิบัติการในพ�น้ท่ี
อย�างน�อย ๑๕ วัน ๑๕ คืน เมื่อพบสารเสพติดจะมีการประเมินว�า ควรนำไป
บำบัดที่ใดตามความเหมาะสม โดยแบ�งได�ดังนี้

ผูคาจะถูกดำเนินคดีแบบไมมีขอยกเวน

๓. ผูเสพที่มีความบกพรองทางสมอง สงบำบัด รพ.ธัญญารักษ หร�อ
ศร�ธัญญา 

๒. ผูเสพที่กอความวุนวายเปนปญหาสังคม สงบำบัดที่คายทหาร

๔. ผูเสพที่มีงานทำ มีภาระเลี้ยงครอบครัว ไมกอความวุนวาย บำบัดโดย
ชุมชนบำบัด CBTx

และเม่ือผ�านการบำบัดแล�วจะติดตามผลอย�างต�อเน่ือง โดยตรวจสารเสพติดทุกเย็นวันศุกร� เม่ือตรวจพบสารเสพติดติดต�อกันสามคร้ัง
จะถูกนำส�งเข�าค�ายทหารทันที และหากตรวจไม�พบสารเสพติด ติดต�อกันจำนวน ๑๖ ครั้ง จะได�รับเง�นทุนไปประกอบอาชีพ จำนวน 
๒๐,๐๐๐ บาท จากสำนักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามยาเสพ (ป.ป.ส) และไม�เพ�ยงแค�การตรวจและส�งบำบัดเท�านั้น แต�ยัง
ส�งเสร�มด�านการศึกษาให�กับเด็กท่ีไม�ได�เร�ยน ดูแลเด็กท่ีพ�อแม�ค�ายาและถูกจับติดคุก อีกท้ังนำเด็กท่ีมีป�ญหาทางสมองเน่ืองจากแม�เสพยา
ในขณะต้ังครรภ� หร�อเด็กท่ีมีป�ญหาทางสมองจากสาเหตุอ่ืนไปรักษาและนำมาเร�ยน ประกอบกับมีการสนับสนุนให�เกิดโอกาสในการฝ�กฝน
งานอาชีพ และช�องทางในการดำรงชีพอย�างสุจร�ต และปรับปรุงสภาพแวดล�อมซ�อมแซมท่ีอยู�อาศัยให�ใหม�ซ่ึงการแก�ไขป�ญหา ส�งเสร�มและ
พัฒนาในทุกๆมิติที่เชื่อมโยงกัน จะทำให�ชุมชนมีคุณภาพชีว�ตที่ดีข�้น และไม�ไปยุ�งเกี่ยวกับยาเสพติดแบบยั่งยืน

      ความโดดเด�นของนวัตกรรม คือ เคร�อข�ายความร�วมมือในการขับเคล่ือน
โครงการนวัตกรรมตำบลร�มเย็น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ที่บูรณาการงานเชิงรุกร�วมกันอย�างทุ�มเท และมีจ�ตใจเป�นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกัน
ท่ีอยากเห็นคนในชุมชนมีคุณภาพชีว�ตที่ดีข�้น ชุมชนปราศจากยาเสพติด
และเปนตำบลรมเย็นอยางแทจร�ง ซ่ึงนวัตกรรมตำบลร�มเย็น ไม�ใช�เพ�ยงการ
แก�ไขป�ญหายาเสพติดเพ�ยงอย�างเดียวเท�าน้ัน แต�เป�นการบูรณาการงานทุกด�าน
ท้ังด�านท่ีอยู�อาศัย ด�านการศึกษา ด�านสาธารณสุข ด�านการป�องกันและแก�ไข
ป�ญหายาเสพติด ด�านการส�งเสร�มอาชีพ ต�องทำไปพร�อมกัน เพราะทุกงาน
ต�างเชื่อมโยงกันทั้งสิ�น และสิ�งนี้เองเป�นความโดดเด�นของโครงการนวัตกรรม

๖๖



ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ
๑.

ชุมชนปราศจากยาเสพติด อาชญากรรมลดน�อยลง

๓.
ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพท่ีสุจร�ตไม�ค�ายาเสพติด และ
มีรายได�ท่ีเพ�ยงพอ

๕.
ผู�ติดยาเสพติดได�รับการบำบัดฟ��นฟ� ทำให�มีสุขภาพกาย
และใจท่ีดีข�น้ เด็กมีป�ญหาทางสมองเน่ืองจากตอนต้ังครรภ�
แม�ติดยาเสพติด หร�อป�ญหาทางสมองจากสาเหตุอื่น
ได�รับการรักษาและได�เร�ยนตามปกติ

๔.
ประชาชนได�รับการปรับปรุงสภาพแวดล�อมซ�อมแซมท่ีอยู�อาศัยใหม�

๖.

ผู�ท่ีได�รับการบำบัดมีพฤติกรรมท่ีดีข�น้ ทำให�ครอบครัวมีความอบอุ�น
มากข�้น ลดป�ญหาความรุนแรงในครอบครัว 

๒.
เด็กท่ีไม�ได�เร�ยน ได�รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย�างเท�าเทียมกันทุกคน 

  จากการขับเคล่ือนงานหลายดานใหเช่ือมโยงไปพรอมๆกันทำใหประชาชนมีคุณภาพชีว�ตท่ีดีข�น้
และทำใหเกิดตำบลรมเย็น
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โครงการนวัตกรรม
“อยู�ดีเพราะป�ายัง ป�ายังเพราะคนดี” โคกห�วยวังแสง

ความเป�นมาของโครงการ
      ในพ�้นที่องค�การบร�หารส�วนตำบลหนองมะเข�อ มีที่สาธารณะ
ลักษณะเป�นป�าหลายแห�งโดยมีป�าโคกห�วยวังแสง หร�อป�าชุมชน
บ�านป�าพร�าวเป�นป�าพ�้นราบประเภทป�าเต็งรัง ซึ่งได�ข�้นทะเบียน
ป�าชุมชน จำนวนท้ังสิ�น ๑,๒๖๗ ไร� เป�นแหล�งทรัพยากรท่ีสำคัญท่ี
ประชาชนทั้งในเขตพ�้นที่และนอกเขตพ�้นที่ ฯ เข�าใช�ประโยชน� (พ�ช
แมลง หร�อสัตว�ที่ใช�เป�นอาหาร,ยาสมุนไพร และเป�นที่ใช�เลี้ยงสัตว� 
ฯลฯ) โดยท่ีผ�านมาปรากฏพฤติกรรมในการเข�าใช�ประโยชน�ในลักษณะ
บ�อนทำลายความอุดมสมบูรณ� และการบุกรุกทำการเกษตร ท่ีอาจ
เกิดข�้นจากความไม�เข�าใจถึงหลักการที่ถูกต�อง หร�อเกิดข�้นจาก
ความมักง�าย เห็นแก�ตัว ทำให�ป�าเส่ือมโทรม ทรัพยากรลดน�อยลง
ถึงแม�บร�บทของชุมชนบ�านป�าพร�าวเองได�ให�ความสำคัญดูแลรักษา
มาโดยตลอด แต�ด�วยด�านศักยภาพของชุมชนค�อนข�างน�อย
เม่ือเทียบกับภาระหน�าท่ีท่ีจะต�องดำเนินงาน ด�วยข�อจำกัดในด�านคน,
งบประมาณ, อุปกรณ� และหลักว�ชาการ/ความรู�ที่จำเป�นต�องใช�

ในการบร�หารจัดการ  หากป�าผืนดังกล�าวถูกทำลายโดยสิ�นเชิงจะส�งผลกระทบโดยตรงต�อชุมชนที่ใช�เป�นแหล�งอาหารโดยรอบพ�้นที่
จำนวน ๓ ตำบล ในเขต ๒ จังหวัด (บ�านป�าพร�าว ตำบลหนองมะเข�อ, บ�านห�วยโจด ตำบลโนนข�า อำเภอพล จังหวัดขอนแก�น และ
บ�านศาลาดิน ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา) มูลค�าความเสียหายของพ�ชพันธุ�ท่ีถูกทำลายไม�น�อยกว�า ๑๐๐ ล�านบาท
และจะสูญเสียแหล�งผลิตออกซิเจนปร�มาณ ๑,๓๗๙,๓๐๖ กก./ป�  องค�การบร�หารส�วนตำบลหนองมะเข�อ จ�งได�จัดทำโครงการ “อยู�ดี
เพราะป�ายัง ป�ายังเพราะคนดี” ป�าโคกห�วยวังแสงข�น้ เพ�อ่สร�างระบบการบร�หารจัดการในรูปแบบการมีส�วนร�วมของภาคส�วนต�าง ๆ เข�ามา
เสร�มสร�างศักยภาพให�กับชุมชน (คน, งบประมาณ, อุปกรณ� และการบร�หารจัดการ)

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๓๗  ตร.กม.
ประชากร                  ๔,๐๐๔  คน
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑)  ๓๔,๓๗๐,๐๔๙.๓๒  บาท 
เบอรโทรศัพท    ๐  ๔๓๐๐  ๙๖๒๒

องค�การบร�หารส�วนตำบลหนองมะเข�อ
อำเภอพล จังหวัดขอนแก�น

ว�สัยทัศน�
“องค�กรแห�งการเร�ยนรู�  เน�นสร�างนวัตกรรม และธรรมาภิบาล ประสานประโยชน�
ร�วมใจพัฒนารักษาสิ�งแวดล�อม”

หม�อมหลวงเดชชัย  สุประดิษฐ�
นายกองค�การบร�หารส�วนตำบลหนองมะเข�อ

องค�การบร�หารส�วนตำบล
รางวัลที่ ๒

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ว�ธีการ/กลยุทธ�การดำเนินการ

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ

         หลักแนวคิดในว�ธีปฏิบัติ : การแก� ไขป�ญหาป�าไม�ที่มีพ�้นที่ขนาดใหญ�ในขณะที่ผู�ดูแลรักษามีจำนวนน�อย และอาจลดจำนวน
ลดน�อยลงด�วยป�จจัยต�าง ๆ (ภาระหน�าท่ี, ขวัญกำลังใจ หร�อทัศนคติ ฯลฯ)  ถือเป�นความท�าทายในการสร�างความเช่ือม่ันและความเข�มแข็ง
ให�กับคณะทำงานที่มีอยู�เดิม และสามารถขยายเคร�อข�ายเพ��มข�้น จนนำไปสู�การขยายการมีส�วนร�วมจากหน�วยงานและประชาชน
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทั้งในและนอกพ�้นที่ ซึ่งต�องอาศัยความจร�งใจในการแก� ไขป�ญหา การสร�างสัมพันธภาพที่เกิดจากความเสียสละ
ของหน�วยงาน การไม�มองข�ามป�ญหา

          การกำหนดกลยุทธการดำเนินโครงการ : โดยเร��มจาก
การเข�าสืบสภาพด�วยว�ธีการสัมภาษณ�เชิงลึก (Focus Group) พร�อมการ
จัดทำแบบสอบถาม เพ�อ่นำมาว�เคราะห�ให�เข�าใจป�ญหาความต�องการของ
ประชาชนอย�างแท�จร�งในทุกมิติ โดยอาศัยหลักแนวความคิดในการมอง
ป�ญหาจากภาพใหญ�ลงสู�ป�ญหาย�อย (Forest Thinking) นำเข�าสู�การ
ว�เคราะห�แก�ไขด�วยกระบวนการ SWOT Analysis ทำให�สามารถจัดลำดับ
ความสำคัญของป�ญหาและออกแบบกิจกรรมให�เหมาะสมกับป�ญหา ซ่ึงได�
กำหนดยุทธศาสตร� และกลยุทธ�ในการดำเนินงานออกเป�น ๔ ยุทธศาสตร�
 ได�แก� ยุทธศาสตร�เชิงรุก, เชิงรับ, เชิงแก� ไข และยุทธศาสตร�เชิงว�กฤติ
ประกอบด�วย ๗ กลยุทธ�ในการดำเนินงานในแต�ละยุทธศาสตร�  ดังนี้

๑. กลยุทธท่ีตอบสนองยุทธศาสตรเชิงรุก ประกอบดวย (๑) การเสร�มสรางเคร�อขายความรวมมือ, (๒) การเสร�มสราง
องคความรู และ (๓) การเสร�มความอุดมสมบูรณ
๒. กลยุทธท่ีตอบสนองยุทธศาสตรเชิงรับ ประกอบดวย (๔) การสรางมาตรการการเฝาระวัง และ (๕) การสรางมาตรการ
ทางกฎหมาย  
๓. กลยุทธท่ีตอบสนองยุทธศาสตรเชิงแกไข  ประกอบดวย (๖) การปรับปรุงสิ�งแวดลอมในการดำเนินงาน

๔. กลยุทธท่ีตอบสนองยุทธศาสตรเชิงว�กฤติ   ประกอบดวย (๗) การลดความเส่ียง

      การดำเนินโครงการ ฯ โดยเร��มจากการสร�างการมีส�วนร�วม
ซึ่งเป�นยุทธศาสตร�เชิงรุก โดยได�มีการจัดตั้ง คณะทำงานจาก
ทุกภาคส�วน และมอบหมายอำนาจหน�าที่อย�างชัดเจนให�เกิดข�้น
อย�างเป�นรูปธรรม พร�อมจัดโครงการอบรมศึกษดูงานด�าน
พันธุกรรมพ�ช และกิจกรรมเสร�มสร�างทัศนคติเชิงบวก โดยมี
เป�าหมายให�คณะทำงานมีขวัญกำลังใจและมีองค�ความรู�ท่ีจำเป�น
ต�องนำไปใช� ในการดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ�ของป�า 
ในขณะเดียวกัน จะต�องมีการเฝ�าระวังการบุกรุกทำลายเพ��มเติม
โดยการป�องปรามซ่ึงเป�นกลยุทธ�ท่ีสำคัญของยุทธศาสตร�เชิงรับ
ด�วยการจัดกิจกรรมฝ�กลาดตระเวน เพ�่อเสร�มศักยภาพให�กับ
ชุมชนได�รู�จักการสืบหาข�อมูลความเปล่ียนแปลงท่ีเป�นสถานการณ�
ป�จจ�บันของป�า เพ�อ่การเฝ�าระวัง พร�อมการทบทวนกฎกติกาของ
ชุมชนให�มีความเหมาะสมต�อสถานการณ� และเพ�่อความยั่งยืน
โดยการเป�ดโอกาสให�คนรุ�นต�อไปเข�ามาดำเนินงานต�อยอดได�
อย�างมีประสิทธิภาพ จ�งมีความจำเป�นในการอำนวยความสะดวก

ด�วยการแก� ไขป�จจัยบางประการที่เป�นป�ญหาและอุปสรรคต�อการดำเนินงาน เป�นกลยุทธ�ในยุทธศาสตร�เชิงแก� ไข อาทิ ความปลอดภัย
ในการคมนาคม โดยจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาเส�นทางเข�าสู�พ�น้ท่ีปฏิบัติการ, การจัดต้ังด�านป�าชุมชน เพ�อ่สังเกตการณ� จัดเก็บ
ข�อมูลทรัพยากรท่ีนำออก และพฤติการณ�บุคคล ฯลฯ  ซ่ึงนอกจากการดำเนินงานใน ๓ ยุทธศาสตร�ท่ีกล�าวมาแล�ว การลดความรุนแรง
หร�อการสูญเสียจากป�ญหาในสถานการณ�ฉุกเฉินที่อาจเกิดข�้น ก็จะต�องมีการเตร�ยมความพร�อมเป�นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร�
เชิงว�กฤต  ซึ่งจะต�องกำหนดผู�ปฏิบัติการตอบโต�ในแต�ละเหตุให�ครบถ�วน ได�แก� หน�าที่/การแบ�งมอบพ�้นที่/ว�ธีดำเนินการในแต�ละขั้นตอน
ตลอดจนการใช�เคร�่องไม�เคร�่องมือที่เกี่ยวข�องจำเป�นในแต�ละสถานการณ� อาทิ เช�น อุปกรณ�ดับไฟป�า ฯลฯ
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ความโดดเด�นของนวัตกรรม

รูปแบบการจัดการกับปญหาความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียอยางตรงจ�ด ภายใตการดำเนินงานในรูปแบบ
การมีสวนรวมเขามาหนุนเสร�มทรัพยากรใหชุมชน และคณะทำงานมีความเขมแข็ง “ “

ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ

      ทำให�ชุมชนได�ลดรายจ�ายในการดำรงชีพตามว�ถีของชุมชนที่เคยเป�นมา
อีกทั้งเป�นการส�งเสร�มคุณภาพชีว�ตของประชาชนในด�านสุขภาพกาย และ
สุขภาพจ�ต โดยเฉพาะประชาชนท่ีมีส�วนร�วมในการดำเนินงานก็ได�เกิดความ
ภาคภูมิใจจากการมีส�วนร�วมในการดำเนินงานแก�ไขป�ญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล�อม ซึ่งเป�นป�ญหาใหญ�ของสังคม

ความยั่งยืนของการดำเนินงานและบทเร�ยนที่ได�รับ
    การเปดโอกาสใหคนรุนใหมไดเขามาเร�ยนรูสรางเสร�มประสบการณ � สร�างทัศนคติเชิงบวก
ทำให�เกิดความพร�อมในการเข�ามาทดแทน หร�อหนุนเสร�มให�การป�องกันและแก� ไขป�ญหา
สิ�งแวดล�อม ให�กับป�าชุมชนได�เป�นไปอย�างต�อเน่ือง และสามารถพัฒนารูปแบบการบร�หารจัดการ
ให�สอดคล�องกับสภาวะความเปล่ียนแปลงในอนาคตได� แต�ท่ีขาดไม�ได� คือ การขยายการมีส�วนร�วม
หร�อการขยายเคร�อข�ายใปสู�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในชุมชนต�าง ๆ

    บทเร�ยนที่ไดรับ ความมุงหวังของประชาชนตอหนวยงานองคกรที่จะนำพาใหชุมชนแกไข
ปญหา นอกจากจะเป�นสัมพันธ�ภาพระหว�างผู�บร�หารองค�กรแล�ว ยังจะต�องมีนโยบายหร�อ
แผนงานในการดำเนินงานที่ชัดเจน ชุมชนจะเกิดความเชื่อมั่นและเกิดความเสียสละเข�าร�วม
ดำเนินการอย�างเข�มแข็ง ทั้งนี้องค�กรจะต�องแสดงออกซึ่งความจร�งใจในการแก�ไขป�ญหา หร�อ
พัฒนางานนั้นโดยการเกาะติดการดำเนินงานอย�างใกล�ชิดทุกขั้นตอน 
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ความเป�นมาของโครงการ

โครงการนวัตกรรม
“โรงเร�ยนผู�สูงอายุตำบลนาพ��”

                  องค�การบร�หารส�วนตำบลนาพ�� อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ดำเนินงานในการบร�การสาธารณะด�านการสังคมสงเคราะห�
การพัฒนาคุณภาพชีว�ตเด็ก สตร� คนพ�การ ผู�สูงอายุ และผู�ด�อยโอกาส ให�มีสภาพการดำรงชีว�ตด�วยศักดิ์ศร�ของความเป�นมนุษย�
โดยเท�าเทียมกัน โดยเฉพาะอย�างยิ�งกลุ�มผู�สูงอายุ ที่มีอัตราที่เพ��มข�้นทุกป� ในป� พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู�สูงอายุตำบลนาพ�� มีจำนวน ๑,๒๑๑ คน
จากจำนวนประชากรในพ�้นที่ ๑๑,๖๙๑  คน คิดเป�นร�อยละ ๑๐.๓๖  นับวันกลุ�มติดบ�านและติดเตียงมีตัวเลขที่เพ��มข�้นเร�่อยๆ ซึ่งประเด็น
ป�ญหาท่ีพบในพ�น้ท่ี ผู�สูงอายุส�วนใหญ� ได�แก� ป�ญหาสุขภาพ ป�ญหาอยู�โดดเด่ียวอยู�ตามลำพัง ป�ญหาท่ีอยู�อาศัย ป�ญหาอยู�ในภาวะพ�ง่พ�ง
ป�ญหารายได�ไม�เพ�ยงพอ จำเป�นต�องได�รับการดูแล

                 องค�การบร�หารส�วนตำบลนาพ�� อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ได�รับการประสานงานจากเคร�อข�ายว�ทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีอุดรธานี ในการเป�นหน�วยพ�น้ท่ีในการปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล ช้ันป�ท่ี ๔ จำนวน ๒ รุ�นๆ ละ ๑๒๐ คน และผลจากการ
ศึกษาและการเก็บรวบรวมข�อมูลสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลที่ลงฝ�กภาคปฏิบัติ พบว�า ผู�สูงอายุในตำบลนาพ��ทุกหมู�บ�านจำนวน
ร�อยละ ๘๐ อยู�บ�านตามลำพังในตอนกลางวัน อันสืบเน่ืองมาจากการเดินทางเข�าทำงานในเมืองของสมาชิกในวัยแรงงาน ซ่ึงอาจเป�นสาเหตุ
ให�ผู�สูงอายุดังกล�าวมีความเส่ียงต�อการเกิดโรคซึมเศร�า ในปร�มาณเพ��มข�น้ได� ประกอบกับข�อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
พบผู�ป�วยในโรคซึมเศร�าในตำบลนาพ�� จำนวน ๔๙ ราย

                  จากป�ญหาเหล�านี้เป�นตัวแปรที่จะทำให�สภาพสังคมเปลี่ยนไปซึ่งจะเชื่อมโยงให�เกิดป�ญหาอื่นๆตามมา โดยเฉพาะอย�างยิ�ง
ป�ญหาโรคซึมเศร�าในวัยผู�สูงอายุ เป�นสิ�งที่ต�องให�ความสำคัญและจำเป�นต�องได�รับการแก�ไขให�ถูกทิศทาง อันจะส�งผลให�เกิดผลสัมฤทธิ์
และประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนำไปขยายผลไปสู�การปฏิบัติในสังคมท่ีย่ังยืนต�อไป ซ่ึงกระบวนการต�างๆเกิดข�น้จากการระดมเคร�อข�าย
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมขององค�การบร�หารส�วนตำบลนาพ�� ผ�านกระบวนการร�วมคิด ร�วมขับเคลื่อน ผ�านเวทีโรงเร�ยน
ผู�สูงอายุตำบลนาพ�� ในการเสร�มสร�างบทบาทในมิติต�าง ๆ ตามกรอบความรับผิดชอบร�วมแก�ไขป�ญหาโรคซึมเศร�าในผู�สูงอายุ

                   องค�การบร�หารส�วนตำบลนาพ��ได�ตระหนักเห็นป�ญหาดังกล�าว จ�งได�ประสานงานกับหน�วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม
อาทิเช�น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย�จังหวัดอุดรธานี  ศูนย�คุ�มครองคนไร�ที่พ�่งจังหวัดอุดรธานี บ�านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ว�ทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอเพ็ญ สาธารณสุข
อุดรธานี โรงเร�ยนในสังกัดสำนักงานประถมศึกษาเขตพ�้นที่ ในตำบลนาพ�� จำนวน ๕ แห�ง สโมสรโรตาร�่อุดรธานี หอการค�าอุดรธานี
กลุ�มข�าราชการบำนาญในตำบลนาพ�� ชมรมผู�สูงอายุจังหวัดอุดรธานี สภาเด็กและเยาวชนในตำบลนาพ�� สมาคมผู�สูงอายุจังหวัดอุดรธานี
กลุ�มจ�ตอาสาในตำบลนาพ�� ได�ร�วมปร�กษาหาร�อในการแก�ไขป�ญหาโรคซึมเศร�าท่ีอาจจะเกิดข�น้ในอนาคต และได�มีแนวทางในการแก�ไขป�ญหา
ร�วมกัน โดยการก�อตั้งโรงเร�ยนผู�สูงอายุตำบลนาพ��
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    การระดมผู�สูงอายุในชุมชน ๑๗ หมู�บ�าน ร�วมกันกำหนด
แนวทาง นโยบาย วางแผน ดำเนินการ ในการขับเคลื่อน
โรงเร�ยนผู�สูงอายุ 
    การระดมหน�วยงานภาคีเคร�อข�ายสนับสนุนแนวคิด และ
มีส�วนร�วมในการกำหนดหลักสูตร การเป�นว�ทยากรจ�ตอาสา
และขับเคลื่อนโรงเร�ยนผู�สูงอายุ 
    การระดมทรัพยากร ภูมิป�ญญาของผู�สูงอายุ วัสดุอุปกรณ�
ที่มีในพ�้นที่มาใช� ในการจัดการเร�ยนการสอนในโรงเร�ยน
ผู�สูงอายุ
    การดึงเคร�อข�ายท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด�านมาให�ความรู�
ในโรงเร�ยนผู�สูงอายุ
    การดึงศักยภาพของผู�สูงอายุ ในการถ�ายทอดองค�ความรู�
ในโรงเร�ยนผู�สูงอายุ
    การส�งเสร�มสนับสนุนของผู�บร�หารท�องถิ�นในการขับเคล่ือน
โรงเร�ยนผู�สูงอายุ

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

ว�ธีการ/ กลยุทธ�ทางการดำเนินการ
                      แนวทางแกไขปญหาผูสูงอายุในตำบลนาพ�่ เพ�่อว�เคราะห คนหา จ�ดแข็ง จ�ดดอย โอกาส และอุปสรรคที่เกิดข�้น
โดยมีการใชเคร�่องมือ SWOT Analysis เพ�่อว�เคราะหและหาว�ธีพัฒนาหร�อแกไขปญหาที่เกิดข�้นดังนี้

                   คือ การรวมของคนในชุมชนท่ีเข�มแข็ง 
การให�ความร�วมมือของคนในชุมชน ผู�สูงอายุมีองค�ความรู�และ
ภูมิป�ญญาที่หลากหลายและโดดเด�น มีทรัพยากรในท�องถิ�นที่
เพ�ยงพอและหลากหลาย ผู�บร�หารท�องถิ�นให�ความสำคัญในการ
พัฒนาผู�สูงอายุ

      คือ ขาดบุคลากรในการดูแล
ผู�สูงอายุในตำบล ขาดพ�้นที่ในการจัดกิจกรรมให�กับผู�สูงอายุใน
ตำบล งบประมาณในการพัฒนาผู�สูงอายุไม�เพ�ยงพอ และชุมชน
ระยะทางที่ห�างไกลกัน

          คือ มีหน�วยงานเคร�อข�าย
ในการพัฒนาตำบลที่หลากหลาย เช�น สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นของมนุษย�จังหวัดอุดรธานี ว�ทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีอุดรธานี โรงพยาบาลส�งเสร�มสุขภาพประจำตำบล
นาพ�� สาธารณสุขอำเภอเพ็ญ กศน.เพ็ญ เป�นต�น

               คือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม
ผู�สูงอายุในป�จจ�บัน ผู�สูงอายุมีความเส่ียงเก่ียวกับป�ญหาสุขภาพ
การเพ��มจำนวนประชากรผู�สูงอายุในตำบลนาพ��ที่สูงข�้น

               องคการบร�หารสวนตำบลนาพ�่มีแนวทางในการแกปญหาผูสูงอายุ โดยการจัดตั้งโรงเร�ยนผูสูงอายุตำบลนาพ�่ข�้น
โดยมีกลยุทธในการดำเนินการดังนี้

“ต�นแบบแห�งการเร�ยนรู�ของผู�สูงอายุ”

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ
       การจัดต้ังโรงเร�ยนผู�สูงอายุตำบลนาพ�� เกิดข�น้ในป� พ.ศ.๒๕๕๘ โดยความร�วมมือระหว�างผู�สูงอายุในตำบลนาพ�� ผู�นำชุมชน องค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ�น และเคร�อข�ายในพ�น้ท่ี ร�วมกันกำหนดแนวทางในการขับเคล่ือน วางแผน จัดทำหลักสูตร กำหนดทิศทางการพัฒนา
โรงเร�ยนผู�สูงอายุ มีหลักสูตรท่ีใช�ในโรงเร�ยน จำนวน ๓ หลักสูตร ๆ ละ ๒ ป� รวมระยะการศึกษาท้ังสิ�น ๖ ป� มีจำนวนนักเร�ยนท้ังสิ�น ๔๐๘ คน
มีผู�สำเร็จการศึกษาหลักสูตรท่ี ๑ (ป�ญญาชีว�ตระดับตร�) จำนวน ๒๗๓ คน มีการขับเคล่ือนโรงเร�ยนโดยคณะกรรมการบร�หารโรงเร�ยน
มีครูใหญ�เป�นผู�บร�หารโรงเร�ยน มีคณะกรรมการนักเร�ยนเป�นผู�ช�วยกำกับดูแลนักเร�ยนในแต�ละชุมชน นักเร�ยนนำอาหารและน้ำด่ืม ตลอดจน
วัสดุอุปกรณ�การเร�ยนมาด�วยตนเอง มีเคร�อข�ายเป�นครูจ�ตอาสาหมุนเว�ยนมาให�ความรู�ตลอดหลักสูตร มีการจัดทำคู�มือว�ทยากร และ
ฝ�กอบรมแกนนำนักเร�ยนเพ�อ่เป�นว�ทยากรในโรงเร�ยน จำนวน ๔๐ คน เกิดการต�อยอดองค�ความรู�ท่ีหลากหลาย เกิดกลุ�มท่ีนำองค�ความรู�
ไปต�อยอดในการสร�างอาชีพของตนเอง เช�น กลุ�มจักสานตะกร�าพลาสติก กลุ�มแจ�วบองสมุนไพร กลุ�มทำขนมพ�้นบ�าน กลุ�มผลิตภัณฑ�
จากกล�วย กลุ�มตามรอยพ�อตามหลักเศรษฐกิจพอเพ�ยง  กลุ�มจักสานไม�ไผ�และต�นกก ซึ่งแต�ละกลุ�มสามารถเป�นหน�วยการเร�ยนรู� ให�กับ
นักเร�ยนและคนในชุมชนได� เกิดศูนย�เร�ยนรู�ตามหลักเศรษฐกิจพอเพ�ยงในพ�้นที่ ที่เป�นฐานเร�ยนรู�ของโรงเร�ยนผู�สูงอายุ จำนวน ๘ แห�ง
มีจัดทำคู�มือการออกกำลังกายตามหลักธรรมชาตินิยม ท่ีนักเร�ยนผู�สูงอายุนำไปใช�กับตนเอง และถ�ายทอดให�กับคนในชุมชนได� ผลจาก
การขับเคล่ือนโรงเร�ยนผู�สูงอายุ พบว�า นักเร�ยนได�แสดงออกถึงการมีความสุขในการร�วมกิจกรรม มีภาวะความเป�นผู�นำ กล�าแสดงออก
สามารถช�วยเหลือตนเองได� มีการนำความรู�ที่ได� ไปปรับใช�ในชุมชน มีจำนวนผู�สูงอายุที่หายจากโรคซึมเศร�า จำนวน ๒๐ คน (วัดจาก
แบบประเมิน 2Q9Q) มีจำนวนผู�สูงอายุที่หายจากโรคความดันโลหิตสูง จำนวน ๒๔ คน มีคณะศึกษาดูงาน ๑๒๙ แห�ง ๑๓,๑๔๖ คน 
ได�รับรางวัลจากสถาบันพระปกเกล�าจำนวน ๒ ป�ซ�อน ด�านการเสร�มสร�างเคร�อข�ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม (รางวัลพระปกเกล�า
ทองคำ ๑ รางวัล) 
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           แต�ถึงอย�างไรก็ยังเกิดป�ญหาที่เป�นความท�าทายในการร�วมกันแก�ไข เช�น ป�ญหาเร�่องสุขภาพของผู�สูงอายุ เนื่องจากความแก�ชรา
ป�ญหาเศรษฐกิจและค�าครองชีพที่เพ��มสูงข�้น คณะผู�บร�หารท�องถิ�น คณะผู�บร�หารโรงเร�ยนผู�สูงอายุ และนักเร�ยนผู�สูงอายุ ตลอดจนภาคี
เคร�อข�ายท่ีเก่ียวข�อง ได�ระดมความคิดร�วมกันในการสร�างเสร�มศักยภาพให�กับผู�สูงอายุให�สามารถพ�ง่พาตนเองได� โดยสร�างฐานความคิด
ในการปลูกพ�ชผักสวนครัวในครอบครัวตนเอง เพ�่อบร�โภคและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารในท�องตลาดลดน�อยลง
ส�งเสร�มการใช�สมุนไพรในชุมชนในการรักษาตนเองเบื้องต�น ส�งเสร�มการปรุงอาหารในครอบครัวตามหลักโภชนาการ ส�งเสร�มแนวคิด
ในการรักษาสิ�งแวดล�อม เช�น การใช�ใบตองแทนถุงพลาสติก การใช�ตะกร�าแทนถุงพลาสติก อันส�งผลให�ผู�สูงอายุมีสุขภาพร�างกายและ
จ�ตใจที่ดี ผู�สูงอายุมีรายจ�ายลดน�อยลง มีรายได�เพ��มข�้นจากอาชีพเสร�มตามที่ตนเองถนัด สามารถเป�นแบบอย�างที่ดีให�กับคนในชุมชน
ได�เป�นอย�างดี

ความโดดเด�นของนวัตกรรมมีหลักสูตรการเร�ยนรู�สำหรับผู�สูงอายุที่ชัดเจนสามารถนำ
ไปใช�ในโรงเร�ยนผู�สูงอายุทั่วประเทศ

มีการจัดทำคู�มือการพัฒนาว�ทยากรแกนนำสามารถนำ
ไปปรับใช�ในโรงเร�ยนผู�สูงอายุเพ�่อสร�างว�ทยากรจ�ตอาสาใน
โรงเร�ยนผู�สูงอายุให�เกิดความยั่งยืน

โรงเร�ยนผู�สูงอายุตำบลนาพ��ขับเคล่ือนโดยผู�สูงอายุในตำบล
นาพ�� เคร�อข�าย และองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น โดยระดม
สรรพกำลังทุกภาคส�วนทมีการบูรณาการทรัพยากรร�วมกัน
อันส�งผลให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต�อผู�สูงอายุ สามารถ
ประหยัดงบประมาณรายจ�ายท่ีใช�ในการจัดการเร�ยนการสอน
ตลอดหลักสูตร เช�น ค�าอาหาร ค�าว�ทยากร ค�าวัสดุ และ
ค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ ได�ถึง ๕,๘๗๕,๒๐๐ บาท โดยวงเง�นดังกล�าว
ไม�ได�ใช�งบประมาณของหน�วยงานแต�อย�างใด

นักเร�ยนผู�สูงอายุที่ป�วยในโรคซึมเศร�าและผู�สูงอายุที่มีความเสี่ยงต�อการเกิดโรคซึมเศร�าหายจากอาการป�วย

นักเร�ยนผู�สูงอายุในโรงเร�ยนผู�สูงอายุตำบลนาพ��หายจากโรคความดันโลหิตสูง จำนวน ๒๔ คน 

เกิดศูนย�เร�ยนรู�ตามหลักเศรษฐกิจพอเพ�ยงในตำบลนาพ��ที่เป�นฐานเร�ยนรู�ของโรงเร�ยนผู�สูงอายุ จำนวน ๘ แห�ง 

มีคณะศึกษาดูงานตลอดระยะเวลาการขับเคลื่อนโรงเร�ยนผู�สูงอายุจนถึงป�จจ�บัน ๑๒๙ แห�ง ๑๓,๑๔๖ คน

ได�รับรางวัลจากสถาบันพระปกเกล�าจำนวน ๒ ป�ซ�อน ด�านการเสร�มสร�างเคร�อข�ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม (รางวัลพระปกเกล�า
ทองคำ ๑ รางวัล)

ได�รับรางวัลองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด�น (ด�านพัฒนาคุณภาพชีว�ตผู�สูงอายุ) ประจำป� พ.ศ.๒๕๖๑
จาก กระทรวงมหาดไทย

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๗๓



ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ
          มีการสร�างคุณค�าให�กับสังคมและเป�นเคร�อข�าย
เฝ�าระวังในสังคม ดูแลผู�พ�การ ผู�ป�วยติดเตียงในชุมชน
๑.

          นักเร�ยนผู�สูงอายุมีสุขภาพกาย อารมณ� สังคม
และจ�ตใจ อยู�ในสังคมอย�างมีความสุข
๒.

          สามารถนำความรู�ด�านเศรษฐกิจพอเพ�ยงที่ได�รับ
จากการเร�ยนในโรงเร�ยนผู�สูงอายุไปปรับใช�ในการดำรงชีว�ต

          ผู�สูงอายุมีการจัดตั ้งกลุ �มจ�ตอาสา เพ� ่อร�วม
ขับเคลื่อนชุมชน

          ผู�สูงอายุเกิดการพ�ง่พาตนเองไม�เป�นภาระของสังคม
สามารถมีอาชีพทางเลือกของตนเองได�อย�างเหมาะสม
๕.

ความยั่งยืนของการดำเนินการและบทเร�ยนที่ได�รับ

                    โรงเร�ยนผู�สูงอายุตำบลนาพ��มีจ�ดประสงค�ใน
การเสร�มสร�างสุขภาพท่ีดีของผู�สูงอายุในทางด�านร�างกาย
และจ�ตใจ ตลอดจนการสร�างคุณค�าให�กับผู�สูงอายุให�เป�น
ที่ยอมรับแก�ชุมชนและสังคม มีการจัดทำหลักสูตรของ
โรงเร�ยนผู�สูงอายุจำนวน ๓ หลักสูตร ซึ่งแต�ละหลักสูตร
เน�นในเร� ่องสุขภาพกาย และจ�ตใจ ตลอดจนการสร�าง
จ�ตสำนึกในการดูแลสังคมผู�สูงอายุในท�องถิ�นของตนเอง
รวมทั้ง การเพ��มศักยภาพผู�สูงอายุให�มีองค�ความรู� ใน
การดำรงชีว�ตมีการขับเคล่ือนผู�สูงอายุในพ�น้ท่ีของตนเอง
ในการดูแลซึ่งกันและกันได�อย�างมีคุณภาพและยั่งยืน

๓.

๔.

๗๔



โครงการนวัตกรรม

“น้ำหมักมหัศจรรย�  แบ�งป�นสู�ชุมชน”
ความเป�นมาของโครงการ

            ประเด็นป�ญหาความสำคัญ ที่นำมาสู�โครงการนวัตกรรมของ
อบต.แก�วแสน คือ พ�้นที่ของตำบลแก�วแสนมีบ�อฝ�งกลบขยะของเทศบาล
ตำบลนาบอนตั้งอยู�ในพ�้นที่หมู�ที่ ๒ ตำบลแก�วแสน จากสถิติการสำรวจ
ปร�มาณขยะ ซึ่งขยะส�วนใหญ�จะเป�นขยะอินทร�ย�ประมาณ ๕๐% พลาสติก
๒๐% กระดาษ ๑๐% อื่น ๆ ๒๐% ป�จจ�บันเกิดป�ญหาขยะล�นบ�อขยะ ซึ่งมี
การเทกองและฝ�งกลบเป�นคร้ังคราว ทำให�มีขยะสะสมเทกองไว� ประกอบกับ
ข�อจำกัดด�านพ�้นที่ของบ�อ และตั้งอยู�ใกล�ชุมชนและแหล�งน้ำธรรมชาติ
(คลองลำสาว) เมื่อฝนตกหนักหร�อเกิดอุทกภัยขยะเหล�านั้นก็จะไหลลงสู�
ลำคลอง และพ�้นที่การเกษตรของประชาชน ก�อให�เกิดน้ำเสียทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อม เกิดขยะตกค�างสะสม สร�างป�ญหามลภาวะ
ส�งกลิ�นเหม็น เป�นแหล�งเพาะพันธุ�เช้ือโรค ก�อให�เกิดป�ญหาด�านสุขภาพ สร�างความเดือดร�อนให�กับประชาชนท่ีอาศัยหร�อประกอบอาชีพ
ในพ�น้ท่ีใกล�เคียงบ�อขยะ ได�รับผลกระทบโดยตรงประมาณ ๒๐๕ คน เกิดป�ญหาการร�องเร�ยนและต�อต�านการนำขยะไปทิ�ง เพ�อ่เป�นการแก�ไข
ป�ญหาที่เกิดข�้น องค�การบร�หารส�วนตำบลแก�วแสน จ�งคิดค�นว�ธีแก�ป�ญหา เพ�่อลดปร�มาณขยะและสามารถนำกลับมาใช�ประโยชน�ได�
โดยไม�มีขยะอินทร�ย�เหลือเป�นขยะตกค�าง ซ่ึงเป�นสาเหตุหลักของการเกิดป�ญหาต�าง ๆ จ�งดำเนินการโครงการอบรมให�ความรู�และขับเคล่ือน
แนวทางการจัดการขยะอินทร�ย� ด�วยการทำน้ำหมักชีวภาพ ประจำป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ “น้ำหมักมหัศจรรย แบงปนสูชุมชน”
โดยการนำหลักการมีสวนรวมของภาคประชาชนเพ�่อขับเคลื่อนการบร�หารจัดการขยะอินทร�ย ซึ่งเกิดข�้นจากแหลงกำเนิดครัวเร�อน
(ตนทาง) ใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการบร�หารจัดการขยะ ว�ธีการและประโยชน�ของน้ำหมักชีวภาพ เพ�อ่เป�นการเพ��มมูลค�าให�กับขยะ
เพ��มรายได�ลดรายจ�าย ส�งเสร�มให�เกิดศูนย�เร�ยนรู� ในการถ�ายทอดองค�ความรู�ขยายผลไปสู�ชุมชนและองค�กรภายนอก สร�างความยั่งยืน
ในการแก�ป�ญหาด�านสิ�งแวดล�อมในพ�้นที่ตำบลแก�วแสน และพ�้นที่ใกล�เคียงในระยะยาว

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๔๖ ตร.กม.
ประชากร                  ๗,๑๓๐  คน
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑)  ๔๔,๒๐๕,๔๐๕.๔๕ บาท
เบอรโทรศัพท    ๐ ๗๕๔๙ ๑๔๒๕

องค�การบร�หารส�วนตำบลแก�วแสน
อำเภอนาบอน  จังหวัดนครศร�ธรรมราช

ว�สัยทัศน�
“แกวแสน เร�ยนรู นาอยู  ยั่งยืน”

นายคนึง  ชูพงศ�
นายกองค�การบร�หารส�วนตำบลแก�วแสน

องค�การบร�หารส�วนตำบล
รางวัลชมเชย

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๗๕



ว�ธีการ/ กลยุทธ�ทางการดำเนินการ

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ

                  องคการบร�หารสวนตำบลแกวแสนดำเนินการโครงการอบรมใหความรู และขับเคลื่อนแนวทางการจัดการขยะอินทร�ย
ดวยการทำน้ำหมักชีวภาพ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ “น้ำหมักมหัศจรรย แบงปนสูชุมชน” ภายใตกลยุทธดังนี้

๑.
   โดยยึดหลักความรับผิดชอบและการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนตามแนวทางประชารัฐ
(ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคการศึกษา) โดยใช�ว�ธีบันทึกข�อตกลง
(MOU) ในการบร�หารจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3RS ระหว�าง องค�การบร�หารส�วน
ตำบลแก�วแสน กับครัวเร�อนต�นแบบ กลุ�มอาสาสมัครท�องถิ�นรักษ�โลก ผู�อำนวยการ
สถานศึกษา ผู�อำนวยการโรงพยาบาลส�งเสร�มสุขภาพตำบล ประธานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู�บ�าน กลุ�มชมรมผู�สูงอายุ กลุ�มสตร� ผู�นำชุมชน ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
เจ�าของสถานประกอบการ และกรรมการวัดทุกแห�ง เพ� ่อให�ครอบคลุมเต็มพ�้นที่
ตำบลแก�วแสน

๒.

๒.

๓.

    โดยการนำโปรแกรม GIS (แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย�สิน) มาใช�ให�เกิดความคุ�มค�า
และประโยชน�สูงสุด เพ�่อกำหนดเส�นทางการออกประชาสัมพันธ�ให�ความรู� จำนวน ๑๐
หมู�บ�าน แบ�งออกเป�น ๑๙ โซน ๑๔๔ บล็อก เพ�่อให� ได�ข�อมูลที่ไม�ซ้ำซ�อนสามารถดำเนิน
การได�รวดเร็วประหยัดเวลาและค�าใช�จ�าย ใช�กลยุทธ�การระเบิดจากภายใน หมายถึง
ผู�บร�หาร ต�องมีความเข�าใจและสามารถบร�หารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจำกัดตาม
บร�บทของตนเองได�อย�างมีประสิทธิภาพและคุ�มค�า โดยการวางแผนกำลังคนแบ�งพ�้นที่
รับผิดชอบกำหนดให�พนักงานในองค�กรทุกคนตลอดจนคณะผู�บร�หารและสมาชิกสภา
องค�การบร�หารส�วนตำบลดำเนินการ เชิงรุกใช�ว�ธีเคาะประตูบ�านเพ�อ่ให�ความรู�การบร�หาร
จัดการขยะมูลฝอย โดยให�รายงานข�อมูลปร�มาณขยะว�ธีการบร�หารจัดการขยะอินทร�ย�
ผ�านสื่อออนไลน�

          มี ๓ ว�ธีการ คือ ๑) ประสานความรู�ความเข�าใจกับทุกภาคส�วน ๒) การสร�างองค�กรเป�นแหล�งเร�ยนรู�โดยถ�ายทอดความรู�จาก
ครัวเร�อนต�นแบบสู�ชุมชนและองค�กรภายนอก ๓) สร�างองค�ความรู�ตั้งแต�เยาว�วัยโดยจัดทำแผนการจัดประสบการณ�การเร�ยนรู�ปฐมวัย
ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค�กรบร�หารส�วนตำบลแก�วแสน และโรงเร�ยนในพ�้นที่สังกัดตำบลแก�วแสน

          กระบวนการในการดำเนินการโครงการอบรมให�ความรู� และขับเคล่ือนแนวทางการจัดการขยะอินทร�ย� ด�วยการทำน้ำหมักชีวภาพ
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ “น้ำหมักมหัศจรรย แบงปนสูชุมชน” ใช�กลยุทธ�ในการดำเนินการโครงการโดยการน�อมนำแนวคิดหร�อ
หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่มีความน�าสนใจที่ประชาชนทุกคนควรปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ซึ่งสามารถนำ
หลักการทรงงานของพระองค�ไปปรับใช�ให�เกิดประโยชน�ได� ดังนี้

๑.
         องค�การบร�หารส�วนตำบลแก�วแสน ได�ดำเนินการศึกษาข�อมูล
รายละเอียดอย�างเป�นระบบจากข�อมูลเบื้องต�นในการว�เคราะห�ป�ญหา
ที่เกิดในตำบลแก�วแสน โดยสำรวจข�อมูลจากประชาชนในพ�้นที่ให� ได�
รายละเอียดท่ีถูกต�อง เพ�อ่นำข�อมูลน้ันไปใช�ประโยชน�ได�จร�งอย�างถูกต�อง
รวดเร็วและตรงตามเป�าหมาย

       โดยการว�เคราะห�บร�บทและเตร�ยมความพร�อม การบร�หารแบบ
มีส�วนร�วม โดยรู�จักบร�บท และรู�จักผู�อื่นด�วยการเข�าใจ เข�าถึงอย�าง
มีเหตุผล  เร��มต�นการดำเนินการโครงการจากคนที่เกี่ยวข�อง โดยการสร�างความเข�มแข็งจากภายในให�เกิดความเข�าใจและอยากทำ
ไม�ใช�การสั่งให�ทำ คนที่ไม�เข�าใจก็อาจจะไม�ทำก็เป�นไปได� โดยมีการประชุมอบรมให�ความรู� เร��มต�นจากคณะผู�บร�หาร พนักงานในองค�กร
ผู�นำชุมชน กลุ�มอาสาสมัครท�องถิ�นรักษ�โลก ผู�อำนวยการสถานศึกษา ผู�อำนวยการโรงพยาบาลส�งเสร�มสุขภาพตำบล ประธาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู�บ�าน กลุ�มชมรมผู�สูงอายุ กลุ�มสตร� ผู�นำชุมชน ศพด.สังกัดองค�การบร�หารส�วนตำบลแก�วแสน
เจ�าของสถานประกอบการ และตัวแทนประชาชนในตำบลแก�วแสนในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลักการ 3Rs : Reduce Reuse
Recycle หร�อ ๓ ช. ใช�น�อยลงใช�ซ้ำ และนำกลับมาใช�ใหม� การนำขยะมูลฝอยไปใช�ให�เกิดประโยชน� และเพ��มเป�นมูลค�า เกิดกลไกความเช่ือมโยง
การปฏิบัติงานและกระบวนการมีส�วนร�วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะขยะอินทร�ย� ณ แหล�งกำเนิด คือ ครัวเร�อน สมาชิกในครัวเร�อน
ส�งเสร�มการบร�โภคท่ีพอประมาณ สอดคล�องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ�ยง ซ่ึงให�ความสำคัญกับว�ถีชีว�ตท่ีสมดุลสร�างความรับผิดชอบ
ต�อสิ�งแวดล�อมในฐานะที่เป�นผู�ผลิตและผู�บร�โภค และมีการเติบโตที่เป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม
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๓.

                การดำเนินการโครงการนวัตกรรมได�คำนึงถึงสภาพภูมิประเทศของตำบลแก�วแสน ลักษณะนิสัยใจคอของประชาชน ตลอดจน
วัฒนธรรมประเพณีของตำบลแก�วแสน  โดยดำเนินการลงพ�้นที่สำรวจความต�องการที่แท�จร�ง  แนะนำเพ�่ออธิบายให�เข�าใจหลักการของ
การบร�หารจัดการขยะอินทร�ย�และการนำขยะอินทร�ย�กลับมาใช�ประโยชน�

๔.

๕.

                การดำเนินการโครงการแก�ป�ญหาขยะอินทร�ย�ด�วยความเร�ยบง�ายประหยัดไม�มีข้ันตอนยุ�งยาก ประชาชนสามารถทำเองได�
หาได�ในท�องถิ�นและประยุกต�ใช�สิ�งท่ีมีอยู�ในตำบลแก�วแสนน้ันมาแก�ไขป�ญหา ปรับปรุง โดยไม�ต�องลงทุนสูงหร�อใช�เทคโนโลยีท่ียุ�งยากมากนัก
ดังพระราชดำรัส ตอนหนึ่งวา

“ใหปลูกปาโดยไมตองปลูกปลอยใหข�้นเองตามธรรมชาติจะไดประหยัดงบประมาณ”

                การแก�ไขป�ญหาขยะอินทร�ย�ของ องค�การบร�หารส�วนตำบลแก�วแสน จ�งใช�ว�ธีที่ไม�ยุ�งยากซับซ�อนและที่สำคัญอย�างยิ�ง คือ
สอดคล�องกับสภาพความเป�นอยู�ของประชาชนและระบบนิเวศโดยรวม ทำได�ง�าย

            เร��มต�นจากการปลูกจ�ตสำนึกของประชาชนในตำบลแก�วแสน
โดยให�เห็นถึงประโยชน�ของการนำขยะอินทร�ย�มาทำน้ำหมักชีวภาพ
เพ�อ่นำมาใช�ให�เกิดประโยชน� การปลูกจ�ตสำนึกให�กับประชาชนในชุมชน
โดยถ�ายทอดความรู�จากครัวเร�อนต�นแบบสู�ชุมชนและองค�กรภายนอก
ให�รู �ถึงป�ญหาและรู�ถึงประโยชน�ในการบร�หารจัดการขยะมูลฝอย
ปลูกฝ�งจ�ตสำนึกตั้งแต�เยาว�วัยโดยจัดทำแผนการจัดประสบการณ�
การเร�ยนรู�ปฐมวัยของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค�การบร�หาร
ส�วนตำบลแก�วแสน และโรงเร�ยนในพ�้นที่สังกัดตำบลแก�วแสน

     รู คือ รู�ป�ญหาและรู�ว�ธีการแก�ป�ญหา รัก คือ เม่ือองค�การบร�หาร
ส�วนตำบลแก�วแสนรู�ถึงป�ญหาและว�ธีแก� ไขแล�ว ต�องมีความรัก ที่จะ
ลงมือทำ ลงมือแก�ไขป�ญหาท่ีเกิดข�น้ สามัคคี คือ การแก�ป�ญหาต�าง ๆ
ไม�สามารถลงมือทำคนเดียวได� ต�องอาศัยความร�วมมือร�วมใจกัน
จากหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ดังกล�าวข�างต�น องค�การ
บร�หารส�วนตำบลแก�วแสนได�ดำเนินการโครงการอบรมให�ความรู� และขับเคล่ือนแนวทางการจัดการขยะอินทร�ย� ด�วยการทำน้ำหมักชีวภาพ
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ “น้ำหมักมหัศจรรย� แบ�งป�นสู�ชุมชน” และประสบผลสำเร็จเป�นอย�างดี สามารถบร�หารจัดการขยะอินทร�ย�
ที่เกิดข�้นได� ๑๐๐% โดยไม�มีขยะอินทร�ย�เหลือตกค�าง

                   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนเป�นเร�่องที่ทำได�ยาก ทำให�ขาด
ความร�วมมือไม�ให�ความสำคัญ ป�ญหากลิ�นอันไม�พ�งประสงค�ของน้ำหมักชีวภาพ ขยะอินทร�ย�บางชนิดไม�สามารถทำน้ำหมักชีวภาพได�
ทั้งหมด เช�น เปลือกผลไม�ที่มีขนาดใหญ�ย�อยสลายได�ยาก

      ต�องใช�ความอดทนและใช�ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดหา
ภาชนะถังน้ำหมักที่เก็บกลิ�นอันไม�พ�งประสงค�และปรับปรุงภาชนะ เพ�่อนำ
น้ำหมักมาใช� ได�อย�างสะดวก พยายามคิดค�นสูตรใหม� ๆ เพ�่อลดกลิ�นที่
ไม�พ�งประสงค� สำหรับขยะอินทร�ย�ที่ไม�สามารถนำมาทำน้ำหมักชีวภาพได�
เพ�อ่เป�นการแก�ป�ญหาขยะอินทร�ย�ในระยะยาว องค�การบร�หารส�วนตำบลแก�วแสน
ได�ดำเนินการโครงการบร�หารจัดการขยะในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงเป�น
โครงการท่ีดำเนินการสอดคล�องกับนโยบายของรัฐบาลและตามหนังสือส่ังการ
ของจังหวัดนครศร�ธรรมราช ให�ดำเนินการจัดทำถังขยะเป�ยกให�ครบ
ทุกครัวเร�อน ซึ่งองค�การบร�หารส�วนตำบลแก�วแสนได�ดำเนินการครบ
ทุกครัวเร�อน ทำให�โครงการนวัตกรรมประสบผลสำเร็จและบร�หารจัดการ
ขยะอินทร�ย�ได� ๑๐๐%
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ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ

ความโดดเด�นของนวัตกรรม
เป�นโครงการท่ีร�เร��มข�น้ใหม�เพ�อ่แก�ป�ญหาขยะอินทร�ย�โดยดำเนินการก�อนหนังสือส่ังการมีความสอดคล�องกับแผนแม�บทการบร�หาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙   - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” คณะผู�บร�หาร
มีนโยบายการบร�หารจัดการขยะอย�างจร�งจัง เพ�่อแก�ป�ญหาเร�่องขยะมูลฝอยที่เกิดข�้นในตำบลแก�วแสนซึ่งเป�นป�ญหาระดับประเทศ
และระดับโลก 
องค�การบร�หารส�วนตำบลแก�วแสน ใช�กลยุทธ�โดยน�อมนำแนวคิดหร�อหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่มีความน�าสนใจ
ที่ประชาชนทุกคน ควรปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ซึ่งสามารถนำหลักการทรงงานของพระองค�ไปปรับใช�ให�เกิดประโยชน�
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย�างเห็นผลได�ชัดเจนเป�นการเพ��มมูลค�าให�กับขยะอินทร�ย�
มีการสร�างแรงจ�งใจให�ประชาชนมีความสนใจในการทำน้ำหมักชีวภาพ โดยว�ทยากรกิตติมศักดิ์ บุคคลที่ได�รับรางวัลแมกไซไซ
สาขาผู�นำชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗ ได�รับคำแนะนำโดยปราชญ�ชาวบ�านจากนายมโน ชำนาญกิจ ผู�ซึ่งประสบผลสำเร็จในการบร�หาร
จัดการขยะมาถ�ายทอดองค�ความรู� สร�างศูนย�เร�ยนรู�จากครัวเร�อนต�นแบบในการถ�ายทอดองค�ความรู�สู�ชุมชนและองค�กรภายนอก
มีน้ำหมักชีวภาพหลากหลายสูตร สามารถแบ�งป�นสู�ชุมชนและบุคคลที่เข�ามาศึกษาดูงานทั้งในพ�้นที่และนอกพ�้นที่  
มีการนำหลักธรรมาภิบาล มาใช�ในดำเนินการโครงการใช�โดยนำหลักการมีส�วนร�วมจากประชาชนทุกระดับในพ�น้ท่ีตำบลแก�วแสน
เป�นการสร�างภาคีเคร�อข�าย โดยจัดทำบันทึกข�อตกลง (MOU) ระหว�าง องค�การบร�หารส�วนตำบลแก�วแสนกับภาคประชาชนและ
ภาคีเคร�อข�ายต�างๆ ในการบร�หารจัดการยะอินทร�ย�เพ�อ่ขยายผลวงกว�างไปสู�ชุมชนเต็มพ�น้ท่ีท้ัง ๑๐ หมู�บ�าน ขยายผลไปสู�องค�กร
ภายนอก
เสร�มสร�างองค�ความรู�และปลูกฝ�งจ�ตสำนึกในการบร�หารจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต�เยาว�วัย โดยจัดทำแผนการจัดประสบการณ�
การเร�ยนรู�ปฐมวัยใช�ฐานการเร�ยนรู� ไปใช�สอนนักเร�ยนในชั่วโมงการเร�ยน ทำให�นักเร�ยนได�รับความรู�และนำความรู� ไปถ�ายทอดสู�
ครัวเร�อนและชุมชน ถ�ายทอดองค�ความรู�จากครูสู�นักเร�ยนและขยายผลไปยังผู�ปกครอง (ครัวเร�อน) 
มีการนำเทคโนโลยียุคไทยแลนด� ๔.๐ มาปรับใช�กับโครงการฯ โดยการนำโปรแกรม GIS (แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย�สิน) มาใช�ให�
เกิดความคุ�มค�าและประโยชน�สูงสุด เพ�อ่กำหนดเส�นทางการออกประชาสัมพันธ�ให�ความรู� จำนวน ๑๐หมู�บ�าน แบ�งออกเป�น ๑๙ โซน
๑๔๔ บล็อก เพ�่อให� ได�ข�อมูลที่ไม�ซ้ำซ�อนรวดเร็วประหยัดเวลาและค�าใช�จ�าย ดำเนินการ “เชิงรุกใช�ว�ธีเคาะประตูบ�าน” เพ�่อให�ความรู�
การบร�หารจัดการขยะมูลฝอย โดยให�รายงานข�อมูลปร�มาณขยะว�ธีการบร�หารจัดการขยะอินทร�ย�ผ�านสื่อออนไลน� 
เกิดความคุ�มค�าของโครงการ ประหยัดงบประมาณ สามารถบร�หารจัดการขยะอินทร�ย�ด�วยตัวเองซ่ึงสามารถประหยัดงบประมาณ
เก็บขนขยะ ประหยัดงบประมาณไม�ต�องจัดซื้อถังขยะเพ��ม ประหยัดค�าแรงในการจ�างบุคลากรในการบร�หารจัดการขยะมูลฝอย

        ประชากรในเขตองค�การบร�หารส�วนตำบลแก�วแสน ได�รับ
ประโยชน� จำนวน ๑,๖๓๖ ครัวเร�อน ภาคีเคร�อข�ายกลุ�มองค�กร
ต�าง ๆ รวมถึงองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นอ่ืนท่ีมาทิ�งขยะร�วมท่ี
บ�อฝ�งกลบขยะของเทศบาลตำบลนาบอน มีความรู�ความเข�าใจ
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางการลดปร�มาณ
ของเสียให�น�อยลง (Less Waste) จนมีการจัดการขยะเหลือศูนย�
(Zero Waste) ชุมชนและทุกครัวเร�อนท่ีเข�ารับการฝ�กอบรมได�รับ
ความรู� เกิดกระบวนการเร�ยนรู� และมีความสามารถในด�านการ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ�งแวดล�อมในท�องถิ�นมีการคัดแยกขยะ
จากแหล�งที่เกิด มีการทำปุ�ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ไว� ใช�เองใน
ชุมชนและครัวเร�อน และมีรายได�จากการขายขยะร�ไซเคิล มีเคร�อข�าย
ในการจัดการป�ญหาขยะมูลฝอยในครัวเร�อนและชุมชน  องค�การ
บร�หารส�วนตำบลแก�วแสน มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย�าง
ครบวงจรอย�างมีประสิทธิภาพ

       ลดปร�มาณขยะที่ตองฝงกลบ ลดขยะตกคาง ทำใหลด
มลภาวะจากขยะชุมชนลง ไดมีการนำผลิตภัณฑที่ไดจากขยะ
อินทร�ย ไดแก ปุยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ซ่ึงเปนมิตรกับสิ�งแวดลอม
ไปใชทางการเกษตร คืนธรรมชาติสูธรรมชาต ิ ประโยชน�ของ
น้ำหมักชีวภาพ มีดังน้ี ดานการเกษตร ช�วยปรับสภาพความเป�น
กรด – ด�างในดินและน้ำ ช�วยปรับสภาพโครงสร�างดินให�ร�วนซุย
อุ�มน้ำและอากาศได�ดียิ�งข�้น ช�วยย�อยสลายอินทร�ยวัตถุในดิน
ให�เป�นธาตุอาหารพ�ช พ�ชสามารถดูดซึมไปใช�ได�เลย ช�วยเร�งการ
เจร�ญเติบโตของพ�ชให�สมบูรณ�แข็งแรงตามธรรมชาติ ต�านทาน
โรคและแมลง ช�วยสร�างฮอร�โมนพ�ช ทำให�ผลผลิตสูงและคุณภาพ
ผลผลิตดีข�น้ช�วยให�ผลผลิตคงทนเก็บรักษาไว�ได�นาน ดานปศุสัตว 
ช�วยกำจัดกลิ�นเหม็นจากฟาร�มสัตว� ไก� สุกรได�ภายใน ๒๔ ชม.
ช�วยกำจัดน้ำเสียจากฟาร�ม ได�ภายใน ๑-๒ สัปดาห� ช�วยกำจัด
แมลงวันด�วยการตัดวงจรชีว�ตของหนอนแมลงวันไม�ให�เข�าดักแด�
เป�นตัวแมลงวัน ด�านการประมง ช�วยควบคุมคุณภาพน้ำในบ�อ
เล้ียงสัตว�ได� ช�วยลดปร�มาณข�เ้ลนในบ�อและไม�เน�าเหม็น สามารถ
นำไปผสมเป�นปุ�ยหมักกับพ�ชต�าง ๆ ได�ดี ด�านสิ�งแวดล�อม ช�วย
กำจัดกลิ�นเหม็นจากกองขยะการเล้ียงสัตว� การประมง โรงงาน
อุตสาหกรรม ชุมชน และสถานประกอบการท่ัวไป กำจัดขยะด�วย
การย�อยสลายให�มีจำนวนน�อยลงสามารถนำไปใช�ประโยชน�ได�
ช �วยปรับสภาพอากาศที ่ เส ียให�สดชื ่นและมีสภาพดีข � ้น 
เกิดทัศนียภาพที่สวยงามในชุมชน
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องค�การบร�หารส�วนตำบลท�าชะมวง
อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา

ว�สัยทัศน�
“ประชาชนมีคุณภาพชีว�ตที่ดีในป ๒๕๖๕”

ความเป�นมาของโครงการ

โครงการนวัตกรรม
“แค�เปล่ียนความคิด ชีว�ตก็เปล่ียน”

ว�ธีการ/ กลยุทธ�ทางการดำเนินการ

นายสมาน  หมุดยะฝา
นายกองคการบร�หารสวนตำบลทาชะมวง

         จากการสำรวจข�อมูลป�ญหาของคนพ�การองค�การบร�หาร
ส�วนตำบลท�าชะมวง ปรากฏว�ามีคนพ�การส�วนหนึ่งที่ไม�ออกสู�
สังคม เนื่องจากรับสภาพความพ�การไม�ได� ครอบครัวไม�ยอมรับ
ว�าเป�นคนพ�การ ไม�มีความเช่ือม่ันในการช�วยเหลือจากหน�วยงาน
ของรัฐ ฯลฯ จากป�ญหาดังกล�าวส�งผลให� คนพ�การบางส�วนไม�
สามารถเข�าถึงสิทธิและสวัสดิการของคนพ�การ คนพ�การต�องพ�ง่พ�ง
ครอบครัวค�อนข�างสูง ไม�ได�รับโอกาสในการพัฒนา ผู�ดูแลคนพ�การ
มีภาระในการดูแลคนพ�การทำให�ไม�สามารถประกอบอาชีพได� หร�อ
ไม�สามารถประกอบอาชีพได�อย�างเต็มที่ ทำให�รายได� ไม�เพ�ยงพอ
ต�อการดำรงชีว�ต คนพ�การไม�สามารถอยู�ในสังคมอย�างปกติ
เหมือนคนท่ัวไปเกิดภาวะเคร�ยดและความรุนแรงในครอบครัวส�งผล
กระทบต�อสังคมโดยภาพรวม การแก�ไขป�ญหาดังกล�าว ต�องร�วมมือ
จากหลายภาคส�วน ทั้งจากหน�วยงานของรัฐและชุมชน

          องค�การบร�หารส�วนตำบลท�าชะมวง จ�งได�ประสาน
ความร�วมมือกับภาคีเคร�อข�าย เช�น โรงพยาบาลส�งเสร�มสุขภาพตำบล
ผู�นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู�บ�าน (อสม.) อาสา
สมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� (อพม.) และเคร�อข�าย
อื่นในตำบล เข�ามามีส�วนร�วมในการค�นหาและเข�าถึงคนพ�การ
กลุ�มดังกล�าว โดยกระบวนการสร�างความไว�เน้ือเช่ือใจ สร�างความ
เช่ือม่ันว�า คนพ�การสามารถมีคุณภาพชีว�ตท่ีดีข�น้ หากก�าวออกมา
สู�สังคม ส�งผลให�คนพ�การและครอบครัวมีความเข�าใจ ไว�วางใจ
และยอมออกสู�สังคม  เข�าร�วมกิจกรรมขององค�การบร�หารส�วน
ตำบลและชุมชน เป�นโอกาสให�องค�การบร�หารส�วนตำบลสามารถ
เข�าถึงคนพ�การและครอบครัว ส�งผลให�องค�การบร�หารส�วนตำบล
สามารถพัฒนาศักยภาพคนพ�การได�เท�าที่คนพ�การสามารถ
พัฒนาได� เพ�่อให�คนพ�การได�อยู�ในสังคมอย�างมีศักดิ์ศร�ต�อไป

           หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ นั้น  “ทรงใช�หลัก
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” น่ันคือ ก�อนทำอะไรต�องมีความเข�าใจเสียก�อน
เข�าใจผู�คนในหลากหลายป�ญหาและระหว�างการดำเนินการนั้น
จะต�องทำให�ผู�ท่ีเราจะไปทำงานกับเขาหร�อทำงาน ให�เขาน้ัน“เขาใจ”
เราด�วย เพราะถ�าเราเข�าใจเขาแต�ฝ�ายเดียว โดยที่เขาไม�เข�าใจเรา
ประโยชน�คงจะไม�เกิดข�น้ตามท่ีเรามุ�งหวังไว� “เขาถึง” ก็เช�นกัน เม่ือรู�
ป�ญหาแล�ว เข�าใจแล�วก็ต�องเข�าถึง เพ�่อให�นำไปสู�การปฏิบัติให� ได�
และเม่ือเข�าถึงแล�ว จะต�องทำอย�างไรก็ตามให�เขาอยากเข�าถึงเราด�วย
ถ�าสามารถทำสองประการแรกได�สำเร็จเร�อ่ง “การพัฒนา” จะลงเอย
ได�อย�างดี เพราะเม่ือต�างฝ�ายต�างเข�าใจกัน ต�างฝ�ายอยากจะเข�าถึงกัน
แล�วการพัฒนาจะเป�นการตกลงร�วมกันท้ังสองฝ�าย ท้ังผู�ให�และผู�รับ”
ในการพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ

           องค�การบร�หารส�วนตำบลท�าชะมวง ได�น�อมนำหลักการ
ทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ ๙ “เข�าใจ เข�าถึง พัฒนา” มาเป�น
ต�นแบบในการทำงาน โดยใชกลยุทธ “คนหา เขาถึง เขาใจ พัฒนา”
โดยการคนหาคนพ�การท่ีมีปญหาทำความเขาใจปญหาคนพ�การ
และครอบครัวอยางรอบดาน  เน่ืองจากทุกอย�างมีมิติเช่ือมต�อกัน
สร�างความเข�าใจให�คนพ�การและครอบครัวถึงจ�ดประสงค�การทำงาน
ขององค�การบร�หารส�วนตำบลท�าชะมวงและเคร�อข�ายที่จะช�วยแก�
ป�ญหาและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ เข�าถึงคนพ�การ และเข�าถึง
ป�ญหาเพ�่อนำป�ญหา เพ�่อนำไปสู�การปฏิบัติหาแนวทางแก�ไขอย�าง
เชื่อมโยง และขั้นต�อไป ก็คือ การพัฒนาให�คนพ�การสามารถอยู�
ในสังคมได�ตามสภาพแวดล�อมและสามารถพ�่งตนเองได�ในที่สุด
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๑.

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ

ความโดดเด�นของนวัตกรรม

ปร�กษาหาร�อเพ�่อรวมกันวางแผนแนวทางการดำเนินงาน
๒. คนหากลุมเปาหมายโดยความรวมมือจากภาคีเคร�อขายในพ�้นที่
๓. รวมกันว�เคราะหปญหากลุมคนพ�การท่ีไมออกสูสังคม โดยอาศัยขอมูล

ที่ไดรับจากคนพ�การ บุคคลใกลชิด เพ�่อนบาน หร�อภาคีเคร�อขาย
๔. รวมกันหาแนวทางแกไขปญหาโดยว�เคราะหจากสาเหตุของปญหา ดังนี้

๕.       จากการดำเนินงาน เดิมท่ีคนพ�การไมออกสูสังคมเม่ือไดรับการเอ้ืออาทรจากสังคม ไดเปล่ียนความคิดและสามารถออกสูสังคม
รวมกิจกรรมกับชุมชน มีอาชีพเพ�่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว บางรายสามารถถายทอดความรูใหกับบุคคลในชุมชน รวมเปน
คณะกรรมการของกลุมองคกรตางๆ ซ่ึงสรางความภาคภูมิใจใหแกคนพ�การและครอบครัวและเปนแบบอยางใหแกคนพ�การรายอ่ืนตอไป

       ๔.๑ การเข�าไปทำความเข�าใจให�แก�คนพ�การและครอบครัว โดยใช�
กระบวนการสร�างความไว�เนื้อเชื่อใจว�ามีความปรารถนาดีต�อคนพ�การ
และครอบครัว
              ๔.๑.๑ กรณีคนพ�การและครอบครัวมีความเข�าใจ/ยอมรับจะดำเนินการแก�ไขป�ญหาต�อไป
              ๔.๑.๒ กรณีคนพ�การและครอบครัวไม�มีความเข�าใจ/ไม�ยอมรับ จะนำป�ญหาดังกล�าวมาร�วมกันว�เคราะห�ป�ญหา และเข�าไป
 ทำความเข�าใจใหม�อีกครั้ง
      ๔.๒ แก�ไขป�ญหาตามสาเหตุของป�ญหาแต�ละรายเพ�่อให�คนพ�การได�ออกสู�สังคม

ใช�หลักท่ีว�า “เราใหใจ  เขาเปดใจ” เพ�อ่ดึงคนพ�การออกมาสู�สังคม
ยอมรับความพ�การของตนเอง โดยการสร�างความไว�เนื้อเชื่อใจ
และเสร�มสร�างกำลังใจให�แก�คนพ�การและครอบครัว ว�าคนพ�การ
มีศักยภาพ ท่ีสามารถพัฒนาได� โดยองค�การบร�หารส�วนตำบล
ท�าชะมวงมีบุคลากรและเคร�อข�ายที่มีความมุ�งมั่นทำงานด�าน
คนพ�การ มีความตั้งใจและทุ�มเทถึงแม�จะต�องใช�ระยะเวลานาน
ในการชักชวนให�คนพ�การออกสู�สังคมและไม�มีความย�อท�อจน
ประสบความสำเร็จ เช�น อาสาสมัครพัฒนาสังคมดูแลคนพ�การ
(อพมก.), อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย�
(อพม.)  หน�วยงานต�าง ๆ ฯลฯ

โครงการวันคนพ�การ
      องค�การบร�หารส�วนตำบลท�าชะมวงมีกลไก เพ�่อเป�น
สิ �งกระตุ �นให�คนพ�การเปลี ่ยนความคิดออกมาสู �สังคม
ผ�านกิจกรรม เช�น โครงการวันคนพ�การ เน่ืองจากคนพ�การ
จะมีความรู�สึกว�าคนพ�การมีความสำคัญ ซ่ึงเป�นกลไกสำคัญ
มากท่ีเป�นจ�ดเร��มต�นให�คนพ�การบางรายท่ีไม�เคยออกสู�สังคม
ออกมาสู�สังคมแล�วสามารถทำให�องค�การบร�หารส�วนตำบล
ท�าชะมวง ได�มีโอกาสเข�าถึงคนพ�การและสามารถพัฒนา
คนพ�การได�มากข�้น

        มีการจัดตั้งกองทุนส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การองค�การบร�หารส�วนตำบลท�าชะมวงข�้นเมื่อป� ๒๕๕๗  โดยมี
วัตถุประสงค� เพ�อ่ส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ ประสานความร�วมมือกับหน�วยงานและองค�กรต�าง ๆ  ช�วยเหลือดูแล
ซึ่งกันและกันแก�คนพ�การในชุมชน  เป�นแหล�งทุนและรองรับการสนับสนุนงบประมาณในการส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ต
คนพ�การ กองทุนฯ นี้ เป�นกองทุนที่เป�นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานด�านคนพ�การ

“

“

๘๐



ความยั่งยืนของโครงการ

ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ
      คนพ�การมีความภาคภูมิใจในตนเอง มีสุขภาพกายและใจท่ีดีข�น้
สามารถใช�ชีว�ตตามศักยภาพที่มีได�

      คนพ�การเข�าถึงสิทธิและสวัสดิการของคนพ�การ 

      คนพ�การได�รับการพัฒนาศักยภาพสามารถพ�่งพาตนเองได�
และอยู�ในสังคมได�อย�างมีความสุข

      ครอบครัวคนพ�การมีคุณภาพชีว�ตท่ีดีข�น้ ลดภาวะพ�ง่พ�งครอบครัว
ของคนพ�การ ลดความตึงเคร�ยดในครอบครัว 

       ชุมชนมีความเข�าใจคนพ�การ เห็นความสำคัญของคนพ�การ
เกิดความเอื้ออาทรในสังคม

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

   มีแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับคนพ�การอย�างต�อเนื่อง มีการติดตามผลการดำเนินงาน มีการสร�างภาคีเคร�อข�ายในการทำงานด�าน
คนพ�การ มีการพัฒนาระบบข�อมูลคนพ�การ การเสร�มสร�างความเข็มแข็งของคนพ�การ

๘๑



องค�การบร�หารส�วนตำบล
รางวัลชมเชย

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการนวัตกรรม
“โครงการส�งเสร�มการเร�ยนรู� Active Learning เพ�อ่ส�งเสร�มทักษะ Executive Functions (EF)
สำหรับเด็กปฐมวัย ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบร�หารสวนตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ความเป�นมาของโครงการ
      ในป�จจ�บันนี้ ป�ญหายาเสพติด ป�ญหาอาชญากรรม ป�ญหา
ด�านสุขภาพ  ป�ญหาท�องก�อนวัยอันควร ซึ่งเป�นป�ญหาสังคม
จะเห็นได�ว�าป�ญหาเหล�านี้ ถ�าเราได�มาว�เคราะห�ถึงสาเหตุต�าง ๆ 
ที่แท�จร�งพบว�า จังหวัดกำแพงเพชร มีป�ญหาท�องก�อนวัยอันควร
ที่มีแม�วัยใสอายุน�อยที่สุด เป�นอันดับ ๑ ของประเทศที่ (ข�อมูลจาก
สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร) และตำบลนครชุม มีป�ญหามากท่ีสุด
คือ ป�ญหายาเสพติด ป�ญหาสังคมท่ีส�งผลกระทบต�อสังคมโดยรวม
ต�องได�รับการแก�ไขอย�างเป�นรูปธรรมและอย�างย่ังยืน สาเหตุเกิดจาก
มนุษย�ที่ใช�แต�สมองส�วนหลัง คือ ใช�อารมณ�มากกว�าเหตุผล 

    ดังนั้น การแก� ไขป�ญหาดังกล�าวจะต�องแก� ไขตั้งแต�ช�วงวัยเด็ก
๐-๕ ป�  ซ่ึงงานว�จัยของมหาว�ทยาลัย harvard ว�าเด็กจะมีพัฒนาการ
ทางด�านสมองสูงสุด ถ�าจัดสภาวะแวดล�อมท่ีดีให�เด็กเร�ยนรู�ด�วยตัวเอง
หาคำตอบเองเป�น จะช�วยส�งเสร�มให�เกิดกระบวนการคิดท่ีดี ดังน้ัน
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กจ�งจำเป�นต�องจัดประสบการณ�ให�เด็กเร�ยนรู�

แบบลงมือกระทำ เป�นการจัดการเร�ยนรู�ที่สอดคล�องกับหลักการทำงานของสมอง และเป�นการจัดการเร�ยนรู�ที่เน�นเด็กเป�นศูนย�กลาง
หร�ออาจจะเร�ยกว�าการส�งเสร�มการเร�ยนรู� Active Learning เพ�อ่ส�งเสร�มทักษะ EF หร�ออีกนัยหน่ึงว�า การช�วยสร�างพฤติกรรมเชิงบวก
          องค�การบร�หารส�วนตำบลนครชุม จ�งมีความคิดร�เร��มบร�หารจัดการศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให�มีคุณภาพและได�มาตรฐาน
และส�งเสร�มพัฒนาการของเด็กทั้งด�าน ร�างกาย อารมณ� สังคม และสติป�ญญาให�เจร�ญเติบโตสมวัยเพ�่อให�ผู�ปกครองมีความมั่นใจ
ว�าการส�งบุตรหลานเข�าเร�ยนในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กแห�งนี้ บุตรหลานจะเป�นเด็กดีมีพัฒนาการ และสามารถดำรงอยู�ในสังคมได�
อย�างปกติสุข สามารถแบ�งเบาภาระการดูแลเด็กและ สามารถประกอบอาชีพได�อย�างผาสุก และลดรายจ�ายในการส�งบุตรหลานไป
เร�ยนในเมืองได�

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๖๕  ตร.กม.
ประชากร                  ๑๐,๔๑๑   คน
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑)  ๖๓,๓๗๑,๕๘๑.๓๔  บาท 
เบอรโทรศัพท    ๐๘  ๓๙๖๒  ๕๒๗๗

องค�การบร�หารส�วนตำบลนครชุม
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ว�สัยทัศน�
“สิ�งแวดล�อมดี ประชาชนมีการศึกษา พัฒนาตำบลน�าอยู� ควบคู�คุณภาพชีว�ต”

นายชนะนันท�  ร��วตระกูลไพบูลย�
นายกองค�การบร�หารส�วนตำบลนครชุม

๘๒



ว�ธีการ/กลยุทธ�การดำเนินการ

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ

          การจัดทำโครงการสงเสร�มการเร�ยนรู Active Learning เพ�่อสงเสร�มทักษะ Executive Functions (EF)
มีว�ธีดำเนินการ โดยใชทฤษฎีกระบวนการแกปญหาของกิลฟอรด  (Guilford, 1967)  มีดังนี้

           ช�วยกันค�นหาสาเหตุของป�ญหาต�างๆ เช�น เด็กที่มาอยู�ในศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กมักเอาแต�ใจตนเอง ก�าวร�าวไม�มีระเบียบว�นัย ขาดความ
ยั้งคิดไตร�ตรอง ครอบครัวแตกแยก เด็กขาดความอบอุ�น ผู�ปกครอง
ไม�ใสใจดูแล

๑.

๒.
           จะพบว�าเด็กในช�วง ๐-๕ ป� เด็กมักใช�อารมณ�ในการตัดสินใจ
มากกว�าใช�เหตุผล หร�ออาจกล�าวว�าเด็กใช�สมองส�วนหลังมากกว�า
สมองส�วนหน�า ซ่ึงเด็กไม�ได�รับการพัฒนาหร�อฝ�กฝนในสมองหน�าหร�อ
เร�ยกว�าขาดลักษณะ EF ในด�านใดด�านหนึ่ง ก็จะกระทบกับพัฒนาการ
น้ันๆ เช�น จะเป�นเด็กท่ีขาดทักษะการย้ังคิดไตร�ตรอง ไม�สามารถควบคุม
อารมณ�ได�  เด็กก็อาจจะเป�นเด็กก�าวร�าว ขาดว�จารณญาณ ไม�มีเหตุผล

๓.
          รับทราบป�ญหาในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค�การบร�หารส�วนตำบลนครชุม จ�งได�การจัดทำโครงการส�งเสร�มการเร�ยนรู�
Active Learning เพ�่อส�งเสร�มทักษะ Executive Functions (EF) ผ�านการจัดกิจกรรมต�างๆเพ�่อให�เด็กได�ฝ�กปฎิบัติจร�งและเพ�่อพัฒนา
ทักษะ EF

๔.
          ขณะดำเนินโครงการผ�านการจัดทำกิจกรรมต�างๆเพ�่อพัฒนา
ทักษะ EF และใช�แบบประเมินพัฒนาการ DSPM เมื่อเราพบป�ญหาก็จะ
ดำเนินการแก�ไข

๕.
          เมื่อพบป�ญหานำไปศึกษาเพ�่อแก� ไขหร�อเพ�่อหาทิศทางใหม�

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ

                เมื่อไดรับทราบปญหาและว�เคราะหปญหาตางๆ จึงไดจัดทำ
โครงการการสงเสร�มการเร�ยนรู Active Learning เพ�่อสงเสร�มทักษะ
Executive Functions (EF)  สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
คือ จัดการเร�ยนรูโดยใหเด็กไดลงมือกระทำ โดยผานการจัดกิจกรรม/โครงการ ตางๆ เพ�่อพัฒนาทักษะทางสมอง ดังตอไปนี้

โครงการสื่อสรางสรรคสำหรับเด็กปฐมวัยดวยภูมิปญญาทองถิ�น ปการศึกษา ๒๕๖o
โครงการสงเสร�มคุณธรรม จร�ยธรรม ประจำปการศึกษา ๒๕๖๐
โครงการรากฐานและความพอเพ�ยงของเด็กปฐมวัย ปการศึกษา ๒๕๖๐
โครงการสงเสร�มสุขภาพอนามัย ประจำปการศึกษา ๒๕๖๐

              โครงการเร�ยนรูสงเสร�มการเร�ยนรู Active Learning โดยผานทักษะ EF  คือ กระบวนการจัดการเร�ยนรูท่ีผูเร�ยนไดลงมือกระทำ
เพ�อ่สงเสร�มพัฒนาการดานตางๆ ท้ังรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาไปพรอมๆ กัน โดยผานกิจกรรมตางๆของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และการจัด เพ�อ่ใหผูเร�ยนไดใชกระบวนการคิดไดการว�เคราะห และการประเมินตนเองในแตละกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมตาง ๆ ทางศูนย
ไดรับความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการศูนยเปนอยางดี

๘๓



ความโดดเด�นของนวัตกรรม

ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ

ส�งเสร�มการเร�ยนรู� Active Learning
“การเร�ยนรู�ท่ีผู�เร�ยนได�ลงมือกระทำ”

เพ�อ่สงเสร�มพัฒนาการดานตาง ๆ

                 ด�วยในป�จจ�บันพบว�าเด็กปฐมวัยที่เข�ามาเร�ยนในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค�การบร�หารส�วนตำบลนครชุม ส�วนมากจะ
พบป�ญหา คือ พ�อแม�ผู�ปกครองตามใจเด็ก จ�งทำให�เด็กเอาแต�ใจตนเอง เจ�าอารมณ� ขาดระเบียบว�นัย เมื่อเด็กมาอยู�ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
จ�งเป�นเด็กเจ�าอารมณ� ประกอบกับ พ�อแม�ผู�ปกครอง ว�าเมื่อเด็กมาอยู�ศูนย�จะต�องอ�านออกเข�ยนได� “ป�ญหาที่ทำให�การเร�ยนการสอน
ไม�ได�ผล เพราะมุ�งหวังให�เด็กปฐมวัย อ�านออกเข�ยนได�มากเกินไป แต�แท�ท่ีจร�งแล�ว ในช�วง ๐-๕ ป� เด็กจะมีพัฒนาการทางด�านสมองสูงสุด
ถ�าจัดสภาวะแวดล�อมท่ีดีให�เด็กเร�ยนรู�ด�วยตัวเอง หาคำตอบเองเป�น จะช�วยส�งเสร�มให�เกิดกระบวนการคิดท่ีดี ดังน้ัน ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด องค�การบร�หารส�วนตำบลนครชุม จ�งได�จัดทำโครงการการส�งเสร�มการเร�ยนรู�ส�งเสร�มการเร�ยนรู� Active Learning เพ�อ่ส�งเสร�ม
ทักษะ Executive Functions (EF) ในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กข�น้มา เพ�อ่พัฒนาการทำงานของสมอง และเพ�อ่ให�เด็กปฐมวัยท่ีเข�ารับการศึกษา
ในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นได�รับการพัฒนาท้ังทางด�านร�างกาย อารมณ� สังคมและสติป�ญญา มีความพร�อม
ที่จะเข�ารับการศึกษาต�อในระดับการศึกษาขั้นพ�้นฐาน และเติบโตเป�นทรัพยากรมนุษย�ที่มีคุณค�าของประเทศชาติ มีว�นัย มีคุณธรรมและ
จร�ยธรรมและมีความพอเพ�ยง โครงการมีความโดดเด�น คือเด็กได�เร�ยนรู�จากการปฏิบัติจร�ง มีทักษะพ�้นฐาน มีทักษะปฏิบัติและมีทักษะ
กำกับตนเอง พร�อมทั้งเด็กมีพัฒนาการทั้งสี่ด�าน  ด�านร�างกาย  อารมณ� สังคม  และสติป�ญญา

                 ผูปกครองสามารถแบงเบาภาระในการดูแลบุตรหลานสามารถลดรายจายในการสงบุตรหลานไปเร�ยนในตัวเมืองไดและผูปกครอง
มีความมั่นใจวาการสงบุตรหลานเขาเร�ยนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงนี้ สงผลใหบุตรหลานเปนเด็กดีมีพัฒนาการ

ดานสังคมและดานเศรษฐกิจ

       โครงการการส�งเสร�มการเร�ยนรู� Active Learning เพ�อ่ส�งเสร�ม
ทักษะ Executive Functions (EF)  สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย�พัฒนา
เด็กเล็กมีความยั่งยืน ทั้งทางด�านสังคม เศรษฐกิจและ สิ�งแวดล�อม
และด�านสุขภาพ

       ๑. เมื่อเด็กคิดเป�น แก�ป�ญหาเป�น เมื่อเด็กออกไปอยู�ในสังคม
เด็กสามารถปรับตัวอยู�กับผู�อ่ืนได�อย�างมีความสุขไม�นำความเดือดร�อน
ให�กับผู�อื่น มีความเอื้อเฟ��อเผื่อแผ� และมีน้ำใจ แก�ผู�ด�อยโอกาส
      ๒. เมื่อเด็กรู�จักการปฏิบัติตน รู�จักคุณงามความดี รู�จักการทำ
ความดี เป�นคนดีมีคุณธรรม เก�ง ดี มีสุข และสามารถเป�นแบบอย�าง
ที่ดีให�แก�ผู�อื่น เด็กเหล�านี้เมื่อโตมาจะไม�เป�นป�ญหาของสังคม

        ๓. เมื่อเด็กรู�จักนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ�ยงสามารถนำไปปฏิบัติในชีว�ตประจำวันได� เด็กรู�จักประหยัดเก็บออม ใช�สิ�งของที่ตนเอง
มีได�อย�างคุ�มค�า

       ๑. การจัดศึกษาปฐมวัยในแผนการจัดประสบการณ�ให�สอดคล�อง
ให�ความสำคัญต�อการจัดสภาพแวดล�อมที่ส�งเสร�มการเร�ยนรู� เช�น
เด็กจะรู�จักการอนุรักษ�สิ�งแวดล�อม การรักษาความสะอาด การปลูก
ต�นไม� เป�นต�น 
      ๒. เด็กมีพัฒนาการท้ังส่ีด�าน ด�านร�างกาย ด�านอารมณ�ด�านสังคม
และสติป�ญญา

๘๔



คุณค�าอันทรงเกียรติ
แห�งการบร�หารจัดการที่โดดเด�น
มีนวัตกรรม เป��ยมด�วยธรรมาภิบาล

องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นขนาดใหญ� 
รางวัล

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๘๕



รางวัลที่  ๑
เง�นรางวัล

๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เทศบาลนครสุราษฎร�ธานี
โครงการนวัตกรรม 
“โครงการเตียงพยาบาล ๑,๐๐๐ เตียงท่ีบ�าน”

รางวัลที่  ๒
เง�นรางวัล

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เทศบาลเมืองเขารูปช�าง
โครงการนวัตกรรม 
“บันได ๔ ข้ันสู�สุขภาวะท่ีดีของผู�สูงวัยเมืองเขารูปช�าง (2SHL)”

รางวัลที่  ๓
เง�นรางวัล

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เทศบาลเมืองบ�านบึง
โครงการนวัตกรรม 
“ธาราบำบัด บร�บทบ�านบึง”

รางวัลชมเชย
เง�นรางวัลละ

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

เทศบาลเมืองแพร�
โครงการนวัตกรรม 
“ศูนย�การเร�ยนรู�โรงเร�ยนปลอดขยะ (Zero Waste School)”

เทศบาลเมืองไร�ข�ง
โครงการนวัตกรรม 
“โครงการสร�างรอยยิ�ม ให�กำลังใจ สร�างเสร�มสุขภาพ ผู�สูงอายุ คนพ�การ ผู�ด�อยโอกาส”

องค�การบร�หารส�วนจังหวัดสุพรรณบุร�
โครงการนวัตกรรม 
“โครงการการแข�งขันฟ�ตบอลเยาวชนเง�นล�าน อบจ.สุพรรณบุร�”

องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นขนาดใหญ� 
รางวัล

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๘๖



ความเป�นมาของโครงการ

โครงการนวัตกรรม
“โครงการเตียงพยาบาล ๑,๐๐๐ เตียงท่ีบ�าน”

             โครงการเตียงพยาบาล ๑,๐๐๐ เตียงที่บาน มุงดูแลสุขภาพใหแก
ผูปวยเร�อ้รังกลุมติดบาน ติดเตียง ความสำคัญท่ีนำมาสู�การจัดทำโครงการ
สืบเน่ืองจากการดำเนินงานเย่ียมบ�าน ของศูนย�บร�การสาธารณสุขเทศบาล
นครสุราษฎร�ธานี พบสภาพป�ญหาผู�ป�วยติดบ�านติดเตียง ยังขาดการดูแล
ท่ีเหมาะสมจากผู�ดูแลและครอบครัว สภาพท่ีพบเจอบ�างก็นอนกับพ�น้ มีภาวะ
แทรกซ�อน แผลกดทับ ข�อติดแข็ง บางรายมีการติดเชื้อที่ปอดจากการสำลัก
อาหาร ทำให�ผู�ป�วยต�องเข�ารับการรักษาในโรงพยาบาลบ�อยครั้ง เกิดผลเสีย
แก�สุขภาพผู�ป�วย และทำให�เกิดความแออัดของโรงพยาบาล ผู�ดูแลมีความเคร�ยด
จากค�าใช�จ�ายในการดูแล จากการสำรวจข�อมูลผู�ป�วย ก�อนทำโครงการจำนวน
๑๔๕ ราย พบว�ามีป�ญหาภาวะแทรกซ�อน ร�อยละ ๘๔ รับเข�าการรักษาซ้ำใน
โรงพยาบาล ร�อยละ ๖๘ ผู�ดูแล ครอบครัว มีความเคร�ยดต�อการดูแลและ
ค�าใช�จ�ายในการดูแล ร�อยละ ๑๐๐ ป�ญหาสุขภาพผู�ดูแล ร�อยละ ๗๐ ซ่ึงสภาพ
ป�ญหาดังกล�าว หากไม�ได�รับการแก�ไข จะมีความรุนแรงส�งผลกระทบด�านสังคม
และเศรษฐกิจ จากภาระค�าใช�จ�ายในการดูแลรักษาทั้งภาครัฐและประชาชน
เนื่องจากป�ญหาโรคเร�้อรังที่เพ��มมากข�้น จากสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ
ท่ีไม�เหมาะสมของประชาชนในป�จจ�บัน ประกอบกับการเคล่ือนเข�าสู�สังคมสูงอายุ

ซึ่งผู�สูงอายุจัดเป�นกลุ�มที่มีความเสื่อมของร�างกายที่เป�นไปตามอายุ ทำให�พบการเจ็บป�วยเร�้อรังมากข�้น ประกอบกับแนวทาง รูปแบบ
ในการดูแลผู�ป�วยเร�้อรังกลุ�มติดบ�านติดเตียง ยังขาดความชัดเจนและต�อเนื่อง และไม�ตอบสนองต�อป�ญหาและความต�องการของผู�ป�วย
และผู�ดูแล เทศบาลนครสุราษฎร�ธานี เล็งเห็นถึงความสำคัญของป�ญหาดังกล�าว จ�งได�จัดทำโครงการเตียงพยาบาล ๑,๐๐๐ เตียงข�้น

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๖,๘๗๙ ตร.กม.
ประชากร                  ๑๓๑,๘๓๕  คน
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑)  ๑,๑๘๐,๒๘๘,๑๖๔.๕๖  บาท 
เบอรโทรศัพท    ๐ ๗๗๒๗ ๒๕๑๓

เทศบาลนครสุราษฎร�ธานี 
อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร�ธานี

ว�สัยทัศน�
“เมืองนาอยู  สูสังคมแหงความสุข”

นายธีระกิจ  หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตร�นครสุราษฎร�ธานี

องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นขนาดใหญ� 
รางวัลที่  ๑

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๘๗



ว�ธีการ/ กลยุทธ�ทางการดำเนินการ

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ

ความโดดเด�นของนวัตกรรม

       จากการได�ศึกษา สำรวจ สภาพป�ญหาของผู�ป�วยโรคเร�้อรังกลุ�มติดบ�านติดเตียง จ�งได�จัดสนทนากลุ�มผู� ให�บร�การที่เกี่ยวข�องกับ
การดูแลผู�ป�วยโรคเร�้อรังกลุ�มติดบ�านติดเตียงครบทุกสหว�ชาชีพ จำนวน ๒๒ คน ประกอบด�วย แพทย� เภสัชกร พยาบาลว�ชาชีพ
นักกายภาพบำบัด แพทย�แผนไทย นักว�ชาการสาธารณสุขเพ�อ่ร�วมว�เคราะห�สถานการณ� กำหนด และพัฒนารูปแบบการดูแลผู�ป�วยเร�อ้รัง
กลุ�มติดบ�านติดเตียง สรุปแนวทางได� ๕ ประเด�น   คือ

การพัฒนา
ศักยภาพ
“ทีมดูแล”

การพัฒนา
“ระบบการ

ติดตามเย่ียม”

การพัฒนา
“การมีสวนรวม

ของ
เคร�อขายดูแล”

การสนับสนุน
“การดูแลตนเอง”

การสนับสนุน
“ทางสังคม”

๑. ๒. ๓. ๔. ๕.
         โดยรูปแบบการพัฒนา ๕ ประเด็น ดังกล�าว ได�กำหนดข�น้จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง ได�แก� แนวคิดเก่ียวกับ
การเจ็บป�วยเร�อ้รัง แนวคิดเก่ียวกับความรู� แนวคิดทฤษฎีการเร�ยนรู�ของเบนจามิน บลูม (Bloom) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการมีส�วนร�วม
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการดูแลตนเองของโอเร็ม (Orem) แนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม ตลอดจนงานว�จัยที่เกี่ยวข�องกับ
การดูแลผู�ป�วยเร�้อรังกลุ�มติดบ�านติดเตียง

    การดำเนินงานโครงการพยาบาล ๑,๐๐๐ เตียงท่ีบ�าน ดูแลผู�ป�วยอย�าง
ครอบคลุมทั้งทางด�านร�างกาย จ�ตใจ สังคม และจ�ตว�ญญาณ ดูแลทั้ง
ตัวผู�ป�วยและครอบครัว โดยทีมสหว�ชาชีพที่ครบครันทุกว�ชาชีพ นำทีม
ติดตามเยี่ยม โดย แพทย� พยาบาลว�ชาชีพ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด
แพทย�แผนไทย และนักว�ชาการสาธารณสุข โดยทีมดูแลได�รับการพัฒนา
องค�ความรู� ในการดูแลผู�ป�วยที่บ�าน แพทย� ได�รับการอบรม “หลักสูตร
เวชศาสตร�ครอบครัว” การติดตามเยี่ยมนำทีมโดยแพทย� ในการติดตาม
ประเมินสภาพผู�ป�วยครั้งแรกทุกราย และวางแผนการรักษาร�วมกับทีม
สั่งตรวจทางห�องปฏิบัติการเพ�่อการว�นิจฉัย และการจ�ายยาในการรักษา
ตามอาการและโรคของผู�ป�วยแต�ละราย ส�งเสร�มให�เกิดการมีส�วนร�วมใน

การดูแลผู�ป�วย ของเคร�อข�ายในชุมชน ได�แก� กลุ�มอาสาสมัครในชุมชน อสม. Caregiver มีส�วนร�วมในการติดตามดูแลผู�ป�วย เคร�อข�าย
หน�วยบร�การปฐมภูมิในพ�้นที่ ร�วมติดตามดูแลและส�งต�อข�อมูล เคร�อข�ายภาคประชาชน เอกชน องค�กร มูลนิธิ สถานศึกษา กาชาด
ร�วมบร�จาคครุภัณฑ�ต�างๆ เตียงฟลาวเลอร� เก�าอี้รถเข็น เคร�่องผลิตออกซิเจน เพ�่อให�ผู�ป�วยยืมไปใช�ที่บ�าน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ�
เช�น อุปกรณ�ทำแผล อาหารเหลว แผ�นรองซับ สายสวนป�สสาวะ สายให�อาหารแก�ผู�ป�วย เพ�อ่ช�วยลดค�าใช�จ�าย การสนับสนุนการดูแลตนเอง
ของผู�ป�วย ให�ผู�ป�วยรู�สึกมีคุณค�า มีศักด์ิศร�ความเป�นมนุษย� ดูแลด�านสิทธิต�างๆ  เช�น สิทธิผู�พ�การ สิทธิผู�อายุ ให�กำลังใจ ติดตามเย่ียม
โดยคณะผู�บร�หาร ให�ผู�ป�วยได�รับรู�ว�าเทศบาลนครสุราษฎร�ธานีจะไม�ทิ�งใครไว�ข�างหลัง จากการดำเนินงาน ได�มีการศึกษา ภาวะสุขภาพ
ของผู�ป�วย ภายหลังการดูแลเปร�ยบเทียบกับก�อนการดูแล พบว�าภายหลังการดูแลผู�ป�วยมีการรับรู�ภาวะสุขภาพที่ดีข�้น การเกิดภาวะ
แทรกซ�อนลดลง การ Readmit ลดลง ความเคร�ยดและป�ญหาสุขภาพของผู�ดูแลลดลง ป�ญหาและอุปสรรค เนื่องจากพ�้นที่รับผิดชอบ
บางส�วนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร�ธานี ต�องสัญจรทางแม�น้ำ เป�นอุปสรรคในการขนย�ายเตียงให�แก�ผู�ป�วย การแก� ไขป�ญหาได�รับ
ความช�วยเหลือจากประชาชนในพ�้นที่ที่มีเร�อหางยาว ช�วยขนย�ายโดยไม�คิดมูลค�า ป�ญหาความต�อเนื่องในการดูแลผู�ป�วยในพ�้นที่
ได�ประสานความร�วมมือกับหน�วยบร�การปฐมภูมิในพ�้นที่ อีก ๘ แห�ง ได�มีส�วนร�วมในการดูแลผู�ป�วยในโครงการตามพ�้นที่รับผิดชอบ
และทีม อสม. ทีม Care Giver  ในการดูแลผู�ป�วย
    โครงการเตียงพยาบาล ๑,๐๐๐ เตียงท่ีบ�าน มีความโดดเด�นในรูปแบบ
การดูแลผู�ป�วย ๒ ประเด็น  คือ

                มีแพทย�ที่ผ�านการอบรมเวชศาสตร�ครอบครัว จำนวน ๔ ท�าน
ให�การดูแลรักษาผู�ป�วยท่ีบ�าน ทำให�เตียงผู�ป�วยท่ีบ�าน เป�นเสมือนเตียงผู�ป�วย
ในโรงพยาบาล มีแผนการ ติดตามเยี่ยมดูแล ตรวจสภาพร�างกายผู�ป�วย
โดยแพทย� ให�การรักษาพยาบาลผู�ป�วยที่บ�าน ทีมสหว�ชาชีพสามารถให�
การพยาบาล เจาะเลือด ฉีดยา จ�ายยาที่บ�านผู�ป�วย ดูแลให�ออกซิเจน
โดยผู�ป�วยและผู�ดูแลไม�ต�องเดินทางไปรักษาโรงพยาบาล ลดภาระค�าใช�จ�าย
ของครอบครัวในการเดินทาง ในการลางาน หยุดงาน หยุดกิจวัตรประจำวัน
ของผู�ดูแล และบุคคลในครอบครัว  เพ�่อพาผู�ป�วยมาโรงพยาบาลตามนัด
ช�วยลดความแออัดในโรงพยาบาลที่ต�องดูแลผู�ป�วย ลดความเคร�ยด
ของผู�ป�วย เนื่องจากยังได�พักอาศัยภายในบ�านตนเอง และลดโอกาสในการติดเชื้อฉวยโอกาส การรับเชื้อจากผู�ป�วยรายอื่น

๘๘



ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ

เตียงผูปวยที่บาน 
เปนเสมือนเตียงในโรงพยาบาล

๑,๐๐๐ “ “

          ก�อเกิดสังคมแห�งการแบ�งป�น ลดความเหลื่อมล้ำ โดยมีหลายภาคส�วน เข�ามามีส�วนร�วม ได�แก� กลุ�มองค�กรชุมชน อาสาสมัคร
กลุ�มต�างๆ เข�ามาอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู�ป�วย และช�วยเหลือผู�ป�วยที่บ�าน กลุ�มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู�บ�าน caregiver
กลุ�มองค�กรภาคเอกชน ห�างร�าน บร�ษัท สถานศึกษาและประชาชนท่ัวไป ร�วมบร�จาคเตียง เก�าอ้ีรถเข็น เคร�อ่งผลิตออกซิเจน ให�ยืมใช�ท่ีบ�าน
ลดภาระค�าใช�จ�ายแก�ผู�ป�วยและครอบครัว หน�วยบร�การปฐมภูมิในพ�น้ท่ี ร�วมติดตามดูแลผู�ป�วยในพ�น้ท่ีรับผิดชอบ และส�งต�อข�อมูลผู�ป�วย
หน�วยงานด�านสวัสดิการ กองสวัสดิการสังคม ช�วยดูแลเร�อ่งสิทธิ ผู�พ�การ ผู�สูงอายุ เหล�ากาชาดช�วยดูแลสนับสนุนค�าใช�จ�าย และสิ�งของ
ในการยังชีพในผู�ป�วยที่ยากจน

           โครงการเตียงพยาบาล  ๑,๐๐๐ เตียงที่บ�าน กอใหเกิดประโยชน
ทั้ง ตอตัวผูปวย  ตอครอบครัว  ชุมชน  และสังคมประโยชนตอผูปวย
ผู�ป�วยได�รับการติดตามเย่ียมโดยทีมสหว�ชาชีพท่ีครบทีม โดยไม�ต�องเดินทาง
ไปรับบร�การที่โรงพยาบาล ลดค�าใช�จ�ายในการเดินทาง ลดความเคร�ยด
จากการคอยรับบร�การและลดโอกาสในการติดเช้ือ ผู�ป�วยได�รับการติดตาม
เยี่ยม ดูแลจากอาสาสมัครในชุมชน สามารถสื่อสารบอกความต�องการ
และอาการได�อย�างทันท�วงที ได�รับกำลังใจ ไม�สิ�นหวังท�อแท� ได�รับการสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ�  และครุภัณฑ�ทางการแพทย�ที่จำเป�นในการดูแล ช�วยลด
ภาวะแทรกซ�อน มีภาวะสุขภาพท่ีดี สำหรับผู�ป�วยท่ีอยู�ในระยะสุดท�ายของชีว�ต
ก็จะได�รับการดูแลก�อนจากไปอย�างมีศักดิ์ศร�ของความเป�นมนุษย� ประโยชน�ต�อครอบครัวผู�ดูแล ไม�ต�องขาดงาน ไม�สูญเสียรายได�
จากการต�องนำผู�ป�วยไปโรงพยาบาล ได�รับคำแนะนำและช�วยเหลือในการดูแลผู�ป�วย มีท่ีปร�กษาเม่ือผู�ป�วยมีอาการผิดปกติ ลดความเคร�ยด
ในการดูแล  ผู�ดูแลได�รับคำแนะนำการดูแลสุขภาพให�แข็งแรง ได�รับการสนับสนุน  วัสดุอุปกรณ�ทางการแพทย�  ช�วยลดค�าใช�จ�ายภาค
ครัวเร�อน ประโยชน�ต�อชุมชน/สังคม ก�อเกิดสังคมแห�งการช�วยเหลือ  แบ�งป�น  ผู�มีกำลังเผ่ือแผ�แก�ผู�ลำบากยากไร� ก�อเกิดจ�ตอาสาช�วยกัน
ดูแลเพ�อ่นบ�านในชุมชน/สังคม ช�วยลดความเหล่ือมล้ำในสังคม ความย่ังยืนของโครงการ ได�รับการต�อยอดโครงการ Smart bedridden
care ที่ช�วยสนับสนุนการรักษาพยาบาลเชิงรุก โดยผู�ป�วยจะได�รับการรักษาพยาบาลอย�างทันท�วงที ผ�านระบบ Help call center
โดยผู�ป�วยเพ�ยงแค�กดปุ�มหมายเลขที่ตั้งค�าไว�ของโทรศัพท�เคลื่อนที่หร�อโทรศัพท�บ�านมายังศูนย�การแพทย�ฉุกเฉิน 1669 โรงพยาบาล
สุราษฎร�ธานี เจ�าหน�าท่ีสามารถทราบพ�กัดจาก GPS และส�งรถฉุกเฉินไปรับผู�ป�วยท่ีบ�านเพ�อ่คุณภาพชีว�ตโดยร�วมท่ีดีข�น้ของภาคประชาชน
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โครงการนวัตกรรม
 “บันได ๔ ข้ันสู�สุขภาวะท่ีดีของผู�สูงวัยเมืองเขารูปช�าง (2SHL)”

ความเป�นมาของโครงการ      เทศบาลเมืองเขารูปช�างมีประชากรท้ังสิ�น ๔๒,๐๔๘ คน (ป�พ.ศ.
๒๕๖๑) และมีประชากรผู�สูงอายุจำนวน ๖,๐๖๙ คน ร�อยละ ๑๔.๔๓
ของประชากรท้ังหมด สอดคล�องกับสถานการณ�ของประเทศไทย
ที่คาดการณ�ว�าในป� พ.ศ. ๒๕๖๘ จะก�าวเข�าสู�การเป�นสังคม
ผู�สูงอายุโดยสมบูรณ� ป�ญหาด�านสุขภาพที่จะเกิดข�้นในการเข�าสู�
สังคมผู�สูงอายุคือความเจ็บป�วยและความบกพร�องในการทำงาน
ของร�างกายรวมถึงป�ญหาที่เกิดข�้นกับสภาพจ�ตใจ ประกอบกับ
ผู�สูงอายุบางส�วนยังขาดความรู� ความสามารถในการดูแลสุขภาพ
ที่เหมาะสมรวม ทั้งไม�มีอาชีพทำให�ขาดรายได� ในขณะที่ค�าใช�จ�าย
ในการดำรงชีพและรักษาโรคมีแนวโน�มสูงข�น้ทำให�ผู�สูงอายุเกิดภาวะ
เจ็บป�วยมากข�้น จากการแบ�งกลุ�มผู�สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง
เขารูปช�างตามความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
(Barthel Activities of Daily Living : ADL) เป�น ๓ กลุ�ม คือ กลุ�มติดสังคม กลุ�มติดบ�าน และกลุ�มติดเตียง พบผู�สูงอายุกลุ�มติดสังคม
ร�อยละ ๙๔.๙๐ ( ๕,๗๕๙ คน) กลุ�มติดบ�านร�อยละ ๓.๒๙ (๒๐๐ คน) และกลุ�มติดเตียงร�อยละ ๐.๗๖ (๔๖ คน) ไม�ได�รับการคัดกรอง
ร�อยละ ๑.๐๕ (๖๔ คน) จากผู�สูงอายุทั้งหมด ๖,๐๖๙ คน พบกลุ�มผู�สูงอายุติดบ�านและติดเตียงมีแนวโน�มสูงข�้น จ�งจำเป�นต�องวางแผน
ในการดูแลผู�สูงอายุ เร�อ่งการป�องกันการเจ็บป�วย การสร�างเสร�มสุขภาพ และการเตร�ยมความพร�อมของผู�สูงอายุ นอกจากน้ันยังจำเป�น
ต�องมีระบบการบร�หารจัดการที่ดีในการดูแล รักษา และฟ��นฟ�การเจ็บป�วยเพ�่อให�ผู�สูงอายุมีศักยภาพและสุขภาวะที่ดี

         เทศบาลเมืองเขารูปชาง จึงไดจัดกระบวนการบันได ๔ ข้ัน สูสุขภาวะท่ีดีของผูสูงวัยเมืองเขารูปชาง  (2SHL) เพ�อ่พัฒนาการดูแล
ผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพดี และผูสูงอายุท่ีอยูในภาวะพ�ง่พ�งโดยการมีสวนรวมของภาคีเคร�อขายเพ�อ่ใหผูสูงอายุมีสุขภาพดีท้ังกายและใจ
และมีคุณภาพชีว�ตท่ีดี

นายประสงค�  บร�รักษ�
นายกเทศมนตร�เมืองเขารูปช�าง

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๒๗.๔๙  ตร.กม.
ประชากร                  ๔๒,๐๔๘    คน 
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑)  ๒๔๙,๑๐๐,๐๙๖.๗๖  บาท 
เบอรโทรศัพท     ๐  ๗๔๓๐  ๒๕๕๕ 

เทศบาลเมืองเขารูปช�าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ว�สัยทัศน�
“เทศบาลเมืองเขารูปช�างจะเป�นองค�กรท่ีมีความเข�มแข็ง มุ�งให�บร�การสาธารณะแก�ประชาชนอย�างท่ัวถึง รวดเร็ว
เป�นธรรม และมีประสิทธิภาพ ประชาชนพ�ง่ตนเองได�และมีส�วนร�วมในการพัฒนาในรูปแบบการบร�การจัดการท่ีดี 
นำไปสู�ความเป�นเมืองน�าอยู�อย�างย่ังยืน”

องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นขนาดใหญ� 
รางวัลที่  ๒

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๙๐



ว�ธีการ/กลยุทธ�การดำเนินการ

๑สังเกตรวมกัน ๓. ลงมือปฏิบัติรวมกัน ๔. วางแผนรวมกัน๒. สะทอนความคิด

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ

       กระบวนการบันได ๔ ข้ันสูสุขภาวะท่ีดีของผูสูงวัยเมืองเขารูปชาง (2SHL) ได�ดำเนินการโดยใช�ทฤษฎีการมีส�วนร�วม (Participation
theory) สำรวจข�อมูลผู�สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช�างและคัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ดัชนีบาร�เธล 
เอ ดี แอล (ADL : Barthel Actitiies of Daily Living) แบ�งกลุ�มผู�สูงอายุเป�น ๓ กลุ�มคือ กลุ�มติดสังคม ติดบ�านและติดเตียง โดยภาคีเคร�อข�าย
เช�น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู�บ�าน แกนนำสุขภาพและสิ�งแวดล�อม ผู�ช�วยเหลือดูแลผู�ป�วย (Caregiver) นักศึกษาผู�ช�วยพยาบาล
เป�นต�น และนำเสนอข�อมูลคืนสู�ชุมชนผ�านการประชุมภาคีเคร�อข�ายท่ีเก่ียวข�องกับการดูแลผู�สูงอายุ เช�น ครอบครัวผู�สูงอายุ ชมรมผู�สูงอายุ
ผู� ใหญ�บ�าน แกนนำจ�ตอาสาชุมชนต�างๆ โรงพยาบาลส�งเสร�มสุขภาพตำบล โรงพยาบาลสงขลา ว�ทยาลัยบรมราชชนนีสงขลา เทศบาล
เมืองเขารูปช�าง เพ�่อรับทราบข�อมูลผู�สูงอายุอีกทั้งร�วมกันว�เคราะห�กำหนดป�ญหา วางแผนแก� ไขป�ญหา ลงมือปฏิบัติ สะท�อนความคิด
และแลกเปล่ียนเร�ยนรู�ซ่ึงกันและกัน เพ�อ่ให�ได�รูปแบบการดูแลผู�สูงอายุท่ีเหมาะสมและสอดคล�องกับบร�บทของผู�สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง
เขารูปช�าง

๑.

    กระบวนการ “บันได ๔ ข้ัน สูสุขภาวะท่ีดีของผูสูงอายุ” ได�นำ
กลยุทธ�ในการมีส�วนร�วมของประชาชนและเคร�อข�ายมาใช� เพ�อ่ให�
การบร�หารจัดการมีประสิทธิภาพโดยมีผู�ที่มีส�วนได�ส�วนเสีย
และเกี่ยวข�องเช�น สถานศึกษาในเขตพ�้นที่ร�วมเป�นที่ปร�กษาใน
การจัดต้ังโรงเร�ยนผู�สูงอายุและการจัดหลักสูตรในการเร�ยนของ
ผู�สูงอายุ,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลาร�วมสนับสนุน
บุคลากรให�บร�การทางด�านสาธารณสุขตามกระบวนการบันได
 ๔ ข้ัน สู�สุขภาวะท่ีดีของผู�สูงวัย, องค�การบร�หารส�วนจังหวัดสงขลา
ฝ�กอบรมพัฒนาบุคลากร และสนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ือ
วัสดุครุภัณฑ�ที่จำเป�นในการดูแลผู�สูงอายุที่ติดเตียง, ว�ทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สนับสนุนบุคลากรท่ีปร�กษาในกระบวนการ
ดูแลผู�สูงอายุ, มูลนิธิชุมชนสงขลา ฝ�กอบรมและร�วมจัดทำข�อมูล
ผู�สูงอายุและผู�พ�การในโปรแกรมสำเร็จรูป (iMed@home),

จ�ตอาสาชมรมต�างๆ : ทำกิจกรรมส�งเสร�ม ป�องกัน ฟ��นฟ�สภาพแก�ผู�สูงอายุในชุมชน, บร�ษัทเชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
ร�วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ�ที่จำเป�นสำหรับผู�สูงอายุ , ชุมชน หมู�บ�าน มีส�วนร�วมการใช�ข�อมูล การช�วยเหลือ
ผู�สูงอายุ
     ผลจากการนำนวัตกรรม “บันได ๔ ข้ัน สู�สุขภาวะท่ีดีของผู�สูงอายุ” (2SHL) มาใช�ในการดูแลผู�สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช�าง
พบว�า

                   จำนวน ๖,๐๐๕ คน
จากผู�สูงอายุ ๖,๐๖๙ คน คิดเป�นร�อยละ ๙๙.๙๓

๑.

       ผู�สูงอายุกลุ�มติดบ�านได�รับ
การติดตามเย่ียมบ�านจำนวน ๒๐๐ คน จากผู�สูงอายุกลุ�มติดบ�าน
ทั้งหมด ๒๐๐ คน  คิดเป�นร�อยละ ๑๐๐

๓.

                   ผู �ส ูงอายุกลุ �มติด
สังคม ได�รับการดูแลตามชุดสิทธิประโยชน� จำนวน ๑,๕๓๖ คน
จากผู�สูงอายุกลุ�มติดบ�านทั้งหมด ๕,๗๕๙ คน คิดเป�นร�อยละ
๒๖.๖๗

๒.

    ผู�สูงอายุกลุ�มติดเตียง มีอาการดีข�น้/คงท่ี/ไม�มีภาวะแทรกซ�อน
จำนวน ๓๖ คน จากผู�สูงอายุกลุ �มติดเตียงจำนวน ๔๖ คน
คิดเป�นร�อยละ ๗๘.๒

๔.

       ผู�สูงอายุที่มีภาวะติดบ�าน ติดเตียง ลุกเดินไม�ได� สามารถ
กลับมาเดินได�จำนวน ๖ คน

๕.

๙๑



         บทบาทของเทศบาลและเคร�อข�ายในการจัดบร�การด�านสุขภาพต�องคำนึงถึงว�ถีชีว�ตและวัฒนธรรมทางสังคมของผู�สูงอายุและชุมชน
เป�นสำคัญ จะทำให�ผู�สูงอายุและครอบครัวสนใจการจัดบร�การและนำความรู�ทักษะต�างๆ มาใช�ในชีว�ตประจำวันไม�รู�สึกถูกบังคับให�เข�าร�วม
         การจัดบร�การด�านสวัสดิการ หลักการสำคัญต�องคำนึงถึงความต�องการของผู�สูงอายุและครอบครัว เทศบาลไม�ได�กำหนดรูปแบบ
บร�การที่ตายตัวแล�วใช� ได�กับทุกคน
        นวัตกรรมช�วยสร�างให�เกิดการเร�ยนรู�ร�วมกัน ส�งเสร�มให�ผู�สูงอายุ
สามารถเข�าใจ ยอมรับและช�วยเหลือตนเองได� ซ่ึงเป�นพัฒนาการท่ีย่ังยืน
มากกว�าที่เทศบาลโอบอุ�มและจัดบร�การแบบเหมารวม นอกจากนี้
การเร�ยนรู�ร�วมกันยังทำให�ครอบครัวของผู�สูงอายุเข�ามามีบทบาท
ในการจัดบร�การ แทนท่ีจะมองว�าเป�นหน�าท่ีของเทศบาลหร�อหน�วยงาน
ของรัฐเพ�ยงฝ�ายเดียว

          การให�ชุมชนเข�ามาเป�นฐานในโครงการบันได ๔ ขั้น สู�สุขภาวะที่ดีของผู�สูงวัย (2SHL) ในการจัดเตร�ยมข�อมูลทรัพยากรในชุมชน
และการเป�นเจ�าของป�ญหาแต�ละกระบวนการน้ัน ส�งผลให�นวัตกรรมเกิดความย่ังยืน เพราะเป�นกิจกรรมท่ีเกิดจากป�ญหาและความต�องการ
ของชุมชน
          มีการบูรณาการเคร�อข�ายจากหลายภาคส�วน ทั้งหน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในกระบวนการบันได ๔ ขั้น
สู�สุขภาวะที่ดีของผู�สูงวัยเมืองเขารูปช�าง เพ�่อให�เกิดความครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งเป�นป�จจัยที่ทำให�เกิดความยั่งยืนมากกว�าการจัดบร�การ
แบบหน�วยงานเดียว

ความโดดเด�นของนวัตกรรม

ความยั่งยืนของการดำเนินงานและบทเร�ยนที่ได�รับ

            เทศบาลเมืองเขารูปช�าง มีลักษณะกึ่งเมือง กึ่งชนบท ดังนั้นการที่นำเคร�อข�ายหลายๆ ภาคส�วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน
เข�ามามีบทบาทในกระบวนการดูแลผู�สูงอายุจ�งเป�นไปได�ยาก แต�เทศบาลเมืองเขารูปช�างสามารถสร�างเคร�อข�ายความร�วมมือจากภาคี
เคร�อข�ายได�ทุกภาคส�วนไม�ว�าจะเป�น ภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน เพ�อ่ร�วมต้ังแต�กระบวนการสังเกต รับทราบข�อมูล มีการสะท�อนความคิด
แลกเปล่ียนเร�ยนรู� คิดว�เคราะห�สถานการณ� วางแผนการดูแลและลงมือปฏิบัติร�วมกันในกระบวนการบันได ๔ ข้ัน สู�สุขภาวะท่ีดีของผู�สูงวัย
เมืองเขารูปช�าง (2SHL) ซึ่งการมีส�วนร�วมของประชาชน โดยการให�ประชาชนได�เข�ามาเป�นเจ�าของในทุกกิจกรรมจะส�งผลให�กิจกรรมมี
ความยั่งยืน สามารถดำเนินกิจกรรมได�อย�างต�อเนื่อง 
            นอกจากการมีส�วนร�วมของประชาชนและภาคีเคร�อข�ายต�างๆ แล�ว นวัตกรรมบันได ๔ ข้ันสู�สุขภาวะท่ีดีของผู�สูงวัยเมืองเขารูปช�าง
(2SHL) ยังมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช� ในการบร�หารจัดการข�อมูลผู�สูงอายุ โดยใช�โปรแกรม iMed@home ในการลงข�อมูล
การเย่ียมบ�านและการให�บร�การด�านอ่ืน เช�น ข�อมูลด�านสุขภาพ ความต�องการความจำเป�นเร�งด�วนของผู�สูงอายุ เพ�อ่เป�นข�อมูลนำมาวางแผน
ให�การช�วยเหลือต�อไป มีศูนย�ฟ��นฟ�สภาพและพัฒนาคุณภาพชีว�ตผู�สูงอายุและผู�พ�การเมืองเขารูปช�าง ที่มีนักกายภาพบำบัดและผู�ช�วย
นักกายภาพบำบัดให�บร�การฟ��นฟ�สภาพผู�สูงอายุที่มีภาวะพ�่งพ�ง โดยมีบร�การรับ-ส�ง เพ��มการเข�าถึงบร�การฟ��นฟ�สภาพของผู�สูงอายุ
ที่มีภาวะพ�งพ�ง ลดภาระค�าใช�จ�ายและลดระยะเวลาในการเดินทาง อีกทั้งยังลดความหนาแน�นของโรงพยาบาลสงขลา

ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ      ผู�สูงอายุได�รับบร�การสาธารณสุขและสวัสดิการอย�างทั่วถึงส�งผล
ให�ผู�สูงอายุมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง มีความพร�อมที่จะดำเนินชีว�ต
ในวัยผู�สูงอายุ ส�วนผู�สูงอายุที่ติดบ�าน ติดเตียงก็ ได�รับบร�การตาม
ชุดสิทธิประโยชน� การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ�ท่ีจำเป�นในการดูแลรักษา
ฟ��นฟ�สภาพ
     ลดภาระค�าใช�จ�ายของครอบครัว ในการรักษาพยาบาล ค�ารถ
ลดระยะเวลาในการเดินทางไปโรงพยาบาล
     จากการทำ MOU ร�วมกับหน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในเร�่องการดูแลผู�สูงอายุ ทำให�เทศบาลเมืองเขารูปช�างมี
เคร�อข�ายในการดูแลผู�สูงอายุเพ��มข�้น ประชาชนได�รับบร�การมากข�้น
     สถานบร�การของรัฐลดความหนาแน�นของผู� ใช�บร�การ ลดต�นทุน
ในการบร�การด�านสุขภาพ

 ความยั่งยืนของการดำเนินการ

๙๒



โครงการนวัตกรรม

“ธาราบำบัด บร�บทบ�านบึง”
ความเป�นมาของโครงการ

      เทศบาลเมืองบ�านบึง  มีประชากรรวม  ๑๙,๕๙๓ คน (ข�อมูลจาก
ทะเบียนราษฎรฯ : วันที่ ๓๐  ธันวาคม ๒๕๖๐)  อยู�ในวัยผู�สูงอายุ
๒,๖๙๔ คน คิดเป�นร�อยละ ๑๓.๗๔ พบว�าอยู�ในระดับก�าวเข�าสู�สังคม
ผู�สูงอายุแล�ว ประชาชนท่ีเข�าสู�วัยผู�สูงอายุทุกคนจะประสบป�ญหาด�าน
สุขภาพ และคุณภาพชีว�ต จากภาวะเสี่ยงของกล�ามเนื้อ ระบบข�อต�อ
กระดูกต�าง มีผลกระทบต�อการเคล่ือนไหวในการดำเนินชีว�ตประจำวัน
จำเป�นต�องมีผู�ดูแลโดยใกล�ชิด  เป�นภาระและป�ญหาครอบครัวทีส�งผล
กระทบโดยตรงด�านเศรษฐกิจและสังคม จ�งตระหนักถึงป�ญหาของ
ผู�สูงอายุในบร�บทของพ�้นที่  จ�งได�สร�างรูปแบบการส�งเสร�มสุขภาพ
ด�วยกิจกรรมต�าง ๆ การอบรมให�องค�ความรู� แนวทางการป�องกันเชิงรุก 
การเย่ียมบ�านของทีมแพทย� การตรวจคัดกรองตาต�อกระจก กิจกรรม
การเต�น รำวงพ�้นบ�าน การออกกำลังกายแอโรบิค การเล�นโยคะ 

การจัดต้ังวงดนตร�ผู�สูงอายุ เป�นต�น  ผลการดำเนินงานดังกล�าวได�แก�ไขป�ญหาสุขภาพได�ในระดับหน่ึง  จ�งได�ศึกษาและหารูปแบบว�ธีการ
ส�งเสร�ม ป�องกัน บำบัด รักษา และฟ��นฟ� ภาวะสุขภาพของผู�สูงอายุให�ได�ดียิ�งข�น้  โดยร�เร��มโครงการธาราบำบัด เป�นทางเลือกใหม�ให�ผู�สูงอายุ
เข�าถึงบร�การธาราบำบัด เพ�อ่ฟ��นฟ� บำบัด รักษา การบาดเจ็บของกล�ามเน้ือ ระบบข�อต�อ กระดูก การไหลเว�ยนโลหิต ประชาชนท่ีบาดเจ็บ
อัมพฤกษ� อัมพาต โรคออฟฟ�ตซินโดรม ผู�พ�การ ผู�ด�อยโอกาส เยาวชน และผู�ที่บาดเจ็บจากการออกกำลังและเล�นกีฬา เกิดประโยชน�
แก�ผู�รับบร�การ สามารถตอบโจทย�บรรเทาป�ญหาสุขภาพได�มากกว�าร�อยละ ๙๐ มีผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ ทำให�ประชาชน
มีสุขภาพจ�ตดีข�้นกว�าการบำบัดรักษาฟ��นฟ�ด�วยว�ธีการอื่น

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๘.๐๒ ตร.กม.
ประชากร                  ๒๑,๐๔๐  คน
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑) ๒๔๙,๕๔๒,๖๘๙.๔๔  บาท 
เบอรโทรศัพท    ๐  ๓๘๔๔  ๓๙๙๙

เทศบาลเมืองบ�านบึง
อำเภอบ�านบึง  จังหวัดชลบุร�

ว�สัยทัศน�
“บานบึงนาอยู คูเศรษฐกิจพอเพ�ยงและธรรมาภิบาล มาตรฐานเมืองสีเข�ยว ”

นายสุรสิตย� กังวลกิจ
นายกเทศมนตร�เมืองบ�านบึงt

องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นขนาดใหญ� 
รางวัลที่  ๓

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๙๓



ว�ธีการ/ กลยุทธ�ทางการดำเนินการ
        การดำเนินการโครงการ “ธาราบำบัด บร�บทบานบึง”  ไดกำหนดว�ธีการ แนวทางการบร�หารโครงการโดยใชหลักทางบร�หาร 4M 
สรุปสังเขปดังนี้

ในการบร�หารโครงการมีผู�เกี่ยวข�องประกอบด�วย
ผู�บร�หาร พนักงาน เจ�าหน�าท่ีภายในสังกัดเทศบาลเมืองบ�านบึง
หน�วยงานและบุคลากรจากภาครัฐ จากโรงพยาบาลสมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวร  โรงพยาบาลบ�านบึง ศูนย�แพทย�ชุมชน
องค�การบร�หารส�วนจังหวัดชลบุร� กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน�วยงานและบุคลากรจากภารเอกชน  ประกอบด�วย คลินิก
นุชวร�นทร�  กายภาพบำบัด 
เคร�อข�ายภาคประชาชน  จากชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู�บ�าน/ชุมชนเทศบาลเมืองบ�านบึง (อสม.) กลุ�มพัฒนาสตร�
อาสาสมัครป�องกันภัยฝ�ายพลเร�อน (อพปร.) ชมรมผู�สูงอาย
ชมรมผู�พ�การ

เป�นการบร�หารงบประมาณท่ีได�การจัดสรรและสนับสนุนจาก
องค�การบร�หารส�วนจังหวัดชลบุร� เป�นผู�สนับสนุนหลัก
เทศบาลเมืองบ�านบึง ตั้งงบประมาณรายจ�ายเพ�่อสมทบและ
จัดกิจกรรม/โครงการต�างๆ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ สนับสนุนงบประมาณในการจัด
โครงการ/กิจกรรม
กองทุนเมตตาธรรม สนับสนุนงบประมาณแก�ผู�รับบร�การที่
ยากไร� หร�อขอรับการสงเคราะห�ช�วยเหลือในการรักษาพยาบาล

สำหรับการบร�หารโครงการ ประกอบด�วย
อุปกรณ� เคร�่องมือ ทางการแพทย� สำหรับใช�และให�บร�การ
ในธาราบำบัด
คู�มือการดูแลสระธาราบำบัด
ระเบียบเทศบาลเมืองบ�านบึงว�าด�วยการให�บร�การสระธารา
บำบัด
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการให�บร�การ

เป�นการใช�กระบวนการ การจัดการดำเนินโครงการ ดังนี้
จัดทำ MOU  ความร�วมมือกับโรงพยาบาลบ�านบึง และศูนย�
แพทย�ชุมชน
จัดทำ MOU ความร�วมมือกับคลินิกนุชวร�นทร� กายภาพบำบัด
จัดทำ MOU ความร�วมมือกับ อสม.
กำหนดโปรแกรมการบำบัดรักษา
จัดทำคู�มือองค�ความรู� “การดูแลสระธาราบำบัด” และอบรม
ให�ความรู�แก�บุคลากรภายในองค�กร เคร�อข�ายผู�ช�วยเหลือ
ผู�รับบร�การ พร�อมท้ังเผยแพร�เอกสารในช�องทางอิเล็กทรอนิกส�
เช�น เว็บไซต�เทศบาลเมืองบ�านบึง ศูนย�ข�อมูลข�าวสารอิเล็ก
ทรอนิกส�ของราชการ ให�ประชาชนทั่วไปทราบ
จัดอบรมและฝ�กปฏิบัติ  แก�เคร�อข�ายผู�ช�วยเหลือนักกายภาพ
บำบัดในการดูแลผู�รับบร�การ
กำหนดว�ธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให�บร�การ

     จากแนวทางนี้การสรางแนวทาง/แนวคิด/ว�ธีปฏิบัติที่นำไปสูการ
ใหบร�การประชาชนอยางเสมอภาคเทาเทียมและท่ัวถึง ใหกับประชาน
ในเขตเทศบาลเมืองบานบึง ไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์
ที่สามารถ สรางความยั่งยืนในการใชนวัตกรรมนี้ ในการตอบโจทย
ปญหา “สังคมผูสูงอายุ”ที่เกิดข�้นในพ�้นที่ ไดอยางโดดเดน

ความโดดเด�นของนวัตกรรม

          การวางแผนเร��มจากผู�บร�หารกำหนดนโยบาย ให�ผู�ที่เกี่ยวข�องไปศึกษาดูงาน นำเข�าสู�กระบวนการประชาคม ประชาชนเห็นชอบ
กำหนดแผนพัฒนาท�องถิ�น และนำข�อมูลจากโรงพยาบาลบ�านบึงเพ�่อมาว�เคราะห�กลุ�มผู�ป�วยที่ต�องเข�ารับการกายภาพบำบัด

          การปฏิบัติ เม่ือมีผู�เข�ารับบร�การ เช�น กลุ�มผู�ป�วย กลุ�มผู�สูงอายุ กลุ�มผู�ด�อยโอกาส และประชาชนท่ัวไปมาเข�าใช�บร�การศูนย�ธาราบำบัด
 โดยมีนักกายภาพบำบัด ดำเนินการตรวจประเมิน คัดกรอง ดูแลและช�วยเหลือด�านการบำบัดรักษาทางกายภาพบำบัด ให�คำแนะนำว�ธี
การออกกำลังกายท่ีเหมาะสม ท้ังน้ีได�มีการบูรณาการความร�วมมือจากกลุ�มเคร�อข�าย ประกอบด�วย โรงพยาบาลบ�านบึง คลินิกนุชวร�นทร
กายภาพบำบัด กลุ�มพัฒนาสตร� อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู�บ�าน อาสาสมัครป�องกันภัยฝ�ายพลเร�อนของเทศบาลเมืองบ�านบึง
ได�ให�ความช�วยเหลือผู�เข�ารับบร�การทุกระดับ ด�วยความเต็มใจเสมือนญาติพ�่น�อง “service mind” 

          การติดตามประเมินผล โดยแบบประเมินความพ�งพอใจของผู�รับบร�การ และแบบประเมินความก�าวหน�าในการรักษาของผู�ป�วย
โดยมหาว�ทยาลัยสวนดุสิต
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ป�ญหาและอุปสรรค

นักกายภาพบำบัดไม�เพ�ยงพอ
ผู�เข�ารับบร�การบางรายไม�สะดวก ในวันเวลาราชการ

ขออนุมัติตำแหน�งเพ��ม
เพ��มบร�การในวันหยุดราชการ
เพ��มมาตรการในการให�บร�การกลุ�มเป�าหมายอ่ืน ตามแผนการฝ�กอบรม (แผนพัฒนาท�องถิ�น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ยุทธศาสตร�
การพัฒนาคุณภาพชีว�ตคู�เศรษฐกิจพอเพ�ยง  เทศบาลเมืองบ�านบึง)

ความโดดเด�นของนวัตกรรม
                 เป�นนวัตกรรมที่มีความคิดร�เร��มและสร�างสรรค� ( Creative thinking) ในการบำบัดรักษาโดยการใช�น้ำและคุณสมบัติของน้ำ
เป�นสื่อกลาง โดยการใช� “ธาราบำบัด” ทดแทนการใช� “เคมีบำบัด” และเป�นแห�งแรกขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นที่นำแนวทางนี้
มาใช�ในการแก�ไขป�ญหา สุขภาพเชิงรุก ของผู�สูงอายุ�

ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ
๑. ผู�สูงอายุ ประชาชนท่ัวไป ผู�พ�การ ผู�ด�อยโอกาส เด็ก เยาวชนในเขตเทศบาล
และประชาชนพ�้นที่อื่น ได�รับการบำบัดรักษาฟ��นฟ�สุขภาพอย�างเท�าทียมกัน
และสามารถลดภาระค�าใช�จ�ายในการรักษาพยาบาล
๒. ส�งเสร�มสนับสนุนให�ผู�สูงอายุได�รู�จักพ�น้ฐานการออกกำลังกายในน้ำ โดยใช� 
“ธาราบำบัด” ลดป�ญหาการใช� “เคมีบำบัด”
๓. เกิดภาคีเคร�อข�ายภาครัฐ เอกชน ประชาชน มีส�วนร�วมในการเพ�่อพัฒนา
คุณภาพชีว�ตของประชาชน
๔. เป�นต�นแบบการเร�ยนรู�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นอ่ืน และทุกภาคส�วน

ความยั่งยืนของการดำเนินงานและบทเร�ยนที่ได�รับความยั่งยืน
บทเร�ยนที่ ได�รับ       ดานสังคม : ก�อให�เกิดการมีส�วนร�วม โดยมีการสร�างเคร�อข�าย

เพ�อ่ส�งเสร�มสนับสนุนการดำเนินงานด�านการบำบัดรักษา มีการ
ประเมินผลนวัตกรรม โดยสถาบันการศึกษา และมี MOU ภาครัฐ
และ ภาคเอกชน
       ดานเศรษฐกิจ : ค�าใช�จ�ายถูกและประหยัดกว�าการบำบัดว�ธีอ่ืน
      ดานสุขภาพ : เป�นการป�องกันเชิงรุกเพ�อ่ลดป�ญหาคุณภาพ
ชีว�ตของประชาชนในสังคมผู�สูงอายุ ในพ�น้ท่ีเทศบาลเมืองบ�านบึง
      ดานสิ�งแวดลอม : ออกแบบธาราบำบัดมีการติดต้ังแสงสว�าง
ที่เพ�ยงพอ ประหยัดพลังงาน และไม�กระทบต�อประสิทธิภาพการ
มองเห็น

     นวัตกรรมโครงการ “ธาราบำบัด บร�บทบ�านบึง” เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ด�านการบำบัดฟ��นฟ�รักษาโดยผู�รับบร�การมีสภาพการเคลื่อนไหว
ทางด�านร�างกายท่ีดีข�น้และสามารถดำรงชีว�ตได�อย�างปกติสุข ลดการ
ใช�ยา กลุ�ม NSAIDs (เอ็นเสด) Non – Steroidal Anti-Inflammatory
ซ่ึงได�สร�างป�ญหาและผลกระทบต�อผู�สูงอายุ ให�มีคุณภาพชีว�ตท่ีแย�ลง
จากการบร�โภคยากลุ�มนี้  และพบว�าผู�ป�วยร�อยละ ๘๐ สามารถลด
การใช�ยา โดยร�อยละ ๕-๖๐ สามารถหายปวดได�
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โครงการนวัตกรรม
“ศูนย�การเร�ยนรู�โรงเร�ยนปลอดขยะ (Zero Waste School)”

ว�ธีการ/ กลยุทธ�ทางการดำเนินการความเป�นมาของโครงการ
         ด�วยป�ญหาด�านขยะมูลฝอยเป�นป�ญหาสำคัญท่ีส�งผลกระทบ
ต�อสภาพแวดล�อมและคุณภาพชีว�ตของประชาชนค�อนข�างรุนแรง
โดยเฉพาะเทศบาลเมืองแพร�เป�นชุมชนเมืองท่ีมีปร�มาณขยะมูลฝอย
ค�อนข�างมากอันเน่ืองจากเป�นศูนย�รวมหน�วยงานราชการ รัฐว�สาหกิจ
เป�นย�านธุรกิจ โรงเร�ยน ทำให�มีป�ญหาขยะล�นเมือง เทศบาลเมืองแพร�
มีชุมชน ๑๘ ชุมชนและมีโรงเร�ยนในสังกัดอีก ๕ โรง แยกเป�น
โรงเร�ยนระดับประถมศึกษา จำนวน ๔ โรง และระดับมัธยมศึกษา
๑ โรง ดังน้ันเทศบาลเมืองแพร� จ�งหาว�ธีการและแนวทางในการแก�ไข
ป�ญหาขยะ โดยกองสาธารณสุขและสิ�งแวดล�อม โรงเร�ยน และชุมชน
เป�นตัวขับเคล่ือนนโยบายการแก�ไขป�ญหาขยะ และสิ�งแวดล�อม และ
ความร�วมมือเคร�อข�ายด�านสิ�งแวดล�อมศึกษา รวมถึงเคร�อข�าย
ผู�ปกครอง คนในชุมชนตลอดจนหน�วยงานหร�องค�กรต�างๆ เข�ามา
ร�วมแลกเปลี่ยนเร�ยนรู� ร�วมวางแผน ร�วมดำเนินกิจกรรม

         แนวทางในการแก�ไขป�ญหาได�นำเอาว�ธีการสร�างการมีส�วนร�วม
ในลักษณะเข�ามาเป�นว�ทยากรภูมิป�ญญา เข�ามาเร�ยนรู�ว�ธีการ
กระบวนการ จัดทำฐานการเร�ยนรู�ท่ีมุ�งเน�นกระบวนการฝ�กปฏิบัติ
จร�ง (Active Learning) เป�นแหล�งเร�ยนรู�ของนักเร�ยน เด็ก เยาวชน
ประชาชน ชุมชนในท�องถิ �น และเคร�อข�ายอื ่นที ่สนใจ มุ �งเน�น
การบร�หารจัดการขยะแบบยั่งยืน

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ

          มีศูนย�การเร�ยนรู�ในการให�ความรู�เร�อ่งการคัดแยกขยะ ลดปร�มาณขยะ ตามนโยบายชาติ โดยจัดทำฐานการเร�ยนรู�ท่ีมุ�งเน�นกระบวน
การฝ�กปฏิบัติจร�ง (Active Learning) ให�เป�นแหล�งเร�ยนรู�ของนักเร�ยน เด็ก เยาวชน ประชาชนในท�องถิ�น เคร�อข�ายอื่นๆที่สนใจ มาร�วม
แลกเปล่ียนเร�ยนรู�และนำไปประยุกต�ใช�โดยจัดกิจกรรมการเร�ยนรู� ตามแนวทาง การจัดกระบวนการเร�ยนรู�สิ�งแวดล�อมศึกษา บันได ๗ ข้ัน
จัดทำหลักสูตรโรงเร�ยนสิ�งแวดล�อมศึกษาโดยใช�ชุมชนเป�นฐาน ดังนี้

หลักสูตรโรงเร�ยนสิ�งแวดล�อมศึกษา จัดสอนรายว�ชาเพ��มเติม
ให�แก�นักเร�ยนในกลุ�มสาระการเร�ยนรู�ว�ทยาศาสตร�ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต�นและตอนปลาย

จัดกระบวนการเร�ยนรู�บูรณาการโดยใช�กระบวนการบันได
๗ ข้ัน ในทุกกลุ�มสาระการเร�ยนรู�

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๙  ตร.กม.
ประชากร                  ๑๕,๖๙๔  คน
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑) ๓๓๐,๔๐๐,๐๕๒.๐๑  บาท
เบอรโทรศัพท    ๐  ๕๔๕๑ ๑๐๖๐

เทศบาลเมืองแพร�
อำเภอเมือง  จังหวัดแพร�

ว�สัยทัศน�
“เมืองนาอยู สิ�งแวดลอมดี ว�ถีชุมชนปลอดภัย”

นายพัฒนพงษ� พงษ�นวล
รองนายกเทศมนตร� รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตร�เมืองแพร�

องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นขนาดใหญ� 
รางวัลชมเชย

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๙๖



การเปนแหลงเร�ยนรูศึกษาดูงาน

ความโดดเด�นของนวัตกรรม

การบร�หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อมในโรงเร�ยน ๑ แกนนำ 
๑ ฐานการเร�ยนรู� จำนวน ๙ ฐานการเร�ยนรู� ประกอบด�วย

ฐานการคัดแยกขยะ ฐานธนาคารขยะ สาธิตหัวใจร�ไซเคิล
ฐานกระดาษสวย ด�วยร�ไซเคิล ฐานบอกลาแก�วน้ำ
ฐานบำบัดน้ำ บ�อสวยน้ำใส ฐานน้ำหมักชีวภาพไม�ง�อน้ำตาล
ฐานเสว�ยน ธนาคารใบไม� ฐานปุ�ยหมักชีวภาพ
ฐานเศรษฐกิจพอเพ�ยง

ที่ วัน/เดือน/ป กลุม/คณะศึกษาดูงาน

๑.

๒.

๑๑ ม.ค. ๖๐

๑๐ ก.พ. ๖๐

  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อม
จังหวัดพ�ษณุโลก คณะผู�บร�หาร ครู และโรงเร�ยน
ในสังกัด สำนักงานเขตพ�้นที่การศึกษาพ�ษณุโลก
เขต ๑ ,๒ ,๓ และเขตมัธยมศึกษาที่ ๓๙

  ผู�บร�หารเทศบาล ผู�บร�หารการศึกษา และบุคลากร
สำนักงานเทศบาลกาฬสินธ�

๓. ๑๖ มี.ค. ๖๐   คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเร�ยน
วัดยางเอน(ประชานุเคราะห�) จังหวัดพ�ษณุโลก

๔. ๒๑ เม.ย. ๖๐   กรมส�งเสร�มคุณภาพสิ�งแวดล�อมเก็บข�อมูล
เพ�่อนำไปใช�จัดทำหลักสูตรสิ�งแวดล�อมศึกษา

๕.

๖.

๕ มิ.ย. ๖๐    สำนักงานเขตพ�้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำปาง เขต ๑

๒๒ ส.ค. ๖๐ องค�กรบร�หารส�วนจังหวัดนครศร�ธรรมราช

๗. ๗ ก.ย. ๖๐    โรงเร�ยนว�ไลเกียรติอุปถัมภ� ตำบลเด�นชัย
จังหวัดแพร�

๘. ๑๒ ก.ย. ๖๐    โรงเร�ยนบ�านป�าแดง(วันรัตตว�ทยา) โรงเร�ยน
บ�านหนองแขม (หนองแขมประชาสรรค�) จังหวัดแพร�

๑๐.

๑๑.

๘ ส.ค. ๖๑     นักศึกษาว�ทยาลัยเทคนิคแพร� ว �ทยาลัย
อาชีวศึกษาแพร� ว�ทยาลัยเกษตรกรรมแพร�
ว�ทยาลัยสารัดช�างแพร� ว�ทยาลัยการอาชีพลอง
ว�ทยาลัยการอาชีพสอง

๙. ๒๘ ก.ย. ๖๐ โรงเร�ยนแพร�ป�ญญานุกูล จังหวัดแพร�

๙ ส.ค. ๖๑    สำนักงานเทศบาลตำบลแม�จ้ัว อำเภอเด�นชัย
จังหวัดแพร�

๑๗ ส.ค. ๖๑

การเปนว�ทยากรถายความรู

ที่ วัน/เดือน/ป บรรยายใหกลุม/คณะศึกษาดูงาน

๑.

๒.

๗ ก.พ. ๖๐

๗ ก.พ. ๖๑

๒๘ ก.พ. ๖๐

   การบร�หารจัดการทรัพยากรและสิ�งแวดล�อม
ในโรงเร�ยน โรงเร�ยนว�ไลเกียรติอุปถัมภ�

    การบร�หารจัดการสิ�งแวดล�อมในโรงเร�ยน
โรงเร�ยนเทศบาลวัดหัวข�วง เทศบาลเมืองแพร�
จังหวัดแพร�

๓. ๓๐-๓๑
ส.ค. ๖๑

     ร�วมเสวนาโรงเร�ยนอีโคสคูล ระดับประเทศ
ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเอเชีย จังหวัดปทุมธานี

๔.    เสวนา เร�อ่งการเร�ยนรู�ควบคู�การพัฒนานักเร�ยน
อ�านนวัตกรรมการเร�ยนรู� ณ โรงแรมเชียงใหม�ออคิด

๕.    การฝ�กอบรมเสร�มสร�างนักเร�ยนแกนนำ
สิ�งแวดล�อมศึกษา

             เป�นศูนย�การเร�ยนรู�ที่เทศบาลเมืองแพร� ขับเคลื่อนให�โรงเร�ยนสาธิตเทศบาลบ�านเชตวันซึ่งเป�นโรงเร�ยนในสังกัด จัดตั้งศูนย�
การเร�ยนรู�ในการให�ความรู�เร�อ่งการคัดแยกขยะ ลดปร�มาณขยะ เป�นโครงการท่ีมุ�งเน�นการบร�หารจัดการขยะอย�างย่ังยืน ใช�กระบวนการ
ศึกษาเร�ยนรู� ส�งเสร�มให�เกิดการประยุกต�ใช�ในโรงเร�ยน ครัวเร�อน และชุมชน สร�างจ�ตสำนึกในการลดปร�มาณขยะ คัดแยกขยะ กำจัดขยะ
ให�ถูกว�ธีตามหลักสุขาภิบาล เพ�่อความยั่งยืนของชุมชน ลดการใช�พลังงาน อนุรักษ�ดิน น้ำ ใช�พลังงานสะอาดที่ส�งผลกระทบต�อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให�น�อยที่สุด โดยความร�วมมือของเด็ก เยาวชน ประชนชนและคนในชุมชนเทศบาลเมืองแพร�

๙๗



ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ
             นักเร�ยน เด็ก เยาวชน ประชาชน คนในชุมชนท�องถิ�น (เทศบาลเมืองแพร�) ได�มีโอกาสเข�ามาร�วมแลกเปลี่ยนเร�ยนรู� ร�วมวางแผน
ร�วมดำเนินกิจกรรม ในลักษณะการเข�ามาเป�นว�ทยากรภูมิป�ญญา การเข�ามาเร�ยนรู�ว�ธีการกระบวนการ เพ�่อการนำไปประยุกต�ใช�
ร�วมกันในการระดมทุนในการดำเนินโครงการ ซ่ึงนำไปสู�การเปล่ียนแปลง ว�ถีชีว�ตคุณภาพชีว�ตท่ีดีข�น้ มีศูนย�การเร�ยนรู�ในการให�ความรู�
เร�่องการคัดแยกขยะ ลดปร�มาณขยะ ตามนโยบายรัฐบาล โดยจัดทำฐานการเร�ยนรู�ที่มุ�งเน�นกระบวนการฝ�กปฏิบัติจร�ง ให�เป�นแหล�ง
เร�ยนรู�ของ นักเร�ยน เด็ก เยาวชน ประชาชน ชุมชนในท�องถิ�น และเคร�อข�ายที่สนใจ มาร�วมแลกเปลี่ยนเร�ยนรู�และนำไปประยุกต�ใช� โดยจัด
กิจกรรมการเร�ยนรู� ตามแนวทางการจัดกระบวนการเร�ยนรู�สิ�งแวดล�อมศึกษาการมีส�วนร�วมและเคร�อข�ายด�านสิ�งแวดล�อมศึกษา เคร�อข�าย
ผู�ปกครองชุมชนตลอดจนหน�วยงานหร�องค�กรต�างๆ

            ความยั่งยืนของโครงการเป�นศูนย�การเร�ยนรู� ในระดับประเทศที่พร�อม
เป�นศูนย�การเร�ยนรู�ที ่เป�นแหล�งบร�การว�ชาการแก�เคร�อข�ายที่สนใจในเร� ่อง
การบร�หารจัดการขยะและทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดล�อมซึ่งขยายผลต�อเนื่อง
ขับเคล่ือนสู�การเป�นโรงเร�ยน Eco School ในอนาคตและขยายผลไปสู�ในระดับชุมชน
ให�ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร� มีการบร�หารจัดการขยะมูลฝอยอย�างเต็มรูปแบบ

“ศูนยเร�ยนรูการบร�หารจัดการขยะ
และทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดล�อม และเพ�่อขยายผล
จากศูนย�การเร�ยนรู�โรงเร�ยนปลอดขยะ (Zero Waste School)

ไปสู�การเป�นโรงเร�ยน Eco School”

๙๘



ความเป�นมาของโครงการ

โครงการนวัตกรรม
“โครงการการแข�งขันฟ�ตบอลเยาวชนเง�นล�าน
  องค�การบร�หารส�วนจังหวัดสุพรรณบุร�”

          องค�การบร�หารส�วนจังหวัดสุพรรณบุร� นำโดยนายบุญชู
จันทร�สุวรรณ นายกองค�การบร�หารส�วนจังหวัดสุพรรณบุร� ได�
เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส�งเสร�มพัฒนาเด็กและเยาวชน
ของจังหวัดสุพรรณบุร� ให�มีคุณภาพชีว�ตท่ีดีข�น้ มีอาชีพ มีรายได� 
ประกอบกับในป�จจ�บันประเทศไทยของเราได�ประสบป�ญหายาเสพติด
ในหมู�ของเด็กและเยาวชน ตลอดจนป�ญหาการติดเกมส� ซึ่งเป�น
ป�ญหาที่สำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน จ�งเป�นที่มาของ
โครงการการแข�งขันฟ�ตบอลเยาวชนเง�นล�าน องค�การบร�หาร
ส�วนจังหวัดสุพรรณบุร�ข�้น ซึ่งโครงการดังกล�าวเร��มต�นมาตั้งแต�
ป� พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงป�จจ�บัน โดยในระยะเร��มต�นมีการนำร�อง
จัดโครงการฯ ในสองอำเภอ คือ อำเภอศร�ประจันทร�และอำเภอ
ดอนเจดีย� และตั้งแต� ป� พ.ศ. ๒๕๕๗เป�นต�นมา มีการจัดโครงการฯ ครบทั้ง ๑๐ อำเภอ โดยแต�ละป�ได�รับเสียงตอบรับและมีการส�งเด็ก
และเยาวชนเข�าร�วมโครงการฯ มากข�้นในทุกๆ ป� นอกจากความมุ�งหวังในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของจังหวัดสุพรรณบุร�แล�ว
องค�การบร�หารส�วนจังหวัดสุพรรณบุร�ยังมุ�งหวัง ให�กีฬาเข�าไปอยู�ในหัวใจของชาวสุพรรณบุร� และยังเป�นช�องทางหนึ่งในการพัฒนาสู�
การเป�นกีฬาอาชีพในอนาคต 
          ซ่ึงในป�จจ�บันโครงการฯ ดังกล�าวได�รับความร�วมมือและบูรณาการความร�วมมือจากทุกภาคส�วน ไม�ว�าจะเป�นภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน ทั้งในแบบเป�นทางการและไม�เป�นทางการ จ�งทำให�สามารถขยายการจัดโครงการฯ จากระดับประถมศึกษา ไปเป�นระดับ
มัธยมศึกษาศึกษาในป�จจ�บัน โดยมีการสร�างมาตรฐาน ท้ังการฝ�กซ�อมและการจัดการแข�งขันให�ดีข�น้ในทุกป� เพ�อ่เป�นการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนของจังหวัดสุพรรณบุร�ให�มีคุณภาพชีว�ตท่ีดีข�น้ ห�างไกลจากยาเสพติด และภาคส�วนต�างๆ ของสังคมได�รับประโยชน�จากโครงการฯ

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี    ๕,๓๕๗.๙๒ ตร.กม.
ประชากร                   ๘๔๖,๒๒๙   คน
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑) ๙๖๗,๑๖๕,๒๘๖.๑๐  บาท 
เบอรโทรศัพท    ๐  ๓๕๕๒   ๕๕๐๐

องค�การบร�หารส�วนจังหวัดสุพรรณบุร�
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุร�

ว�สัยทัศน�
“องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นช้ันนำด�านการศึกษา การกีฬา การท�องเท่ียว
และการอาชีพเป�นเมืองท่ีสะอาด สวยงาม ปราศจากมลพ�ษ  ชีว�ตเป�นสุข ปลอดภัย”

นายบุญชู จันทร�สุวรรณ
นายกองค�การบร�หารส�วนจังหวัดสุพรรณบุร�

องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นขนาดใหญ� 
รางวัลชมเชย

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๙๙



ว�ธีการ/ กลยุทธ�ทางการดำเนินการ

ความโดดเด�นของนวัตกรรม

             โครงการแขงขันฟ�ตบอลเยาวชนเง�นลาน องคการบร�หารสวนจังหวัดสุพรรณบุร� มีข้ันตอนการดำเนินงานอย�างเป�นระบบ เร��มจาก
การรวบรวมป�ญหาของเด็กและเยาวชนท่ีเกิดข�น้ ประกอบกับกิจกรรมท่ีเด็กและเยาวชนให�ความสนใจมาพ�จารณาเพ�อ่กำหนดเป�นนโยบาย
และโครงการฯ และนำไปบรรจ�ในข�อบัญญัติฯ หลังจากน้ันมีการประชุมผู�เก่ียวข�องท้ังในภาคส�วนต�างๆ มาร�วมคิดให�ความคิดเห็นในการดำเนิน
โครงการฯ และหลังจากการดำเนินโครงการฯเสร็จสิ�น จะมีการประเมินผลโครงการฯ เพ�อ่นำมาปรับปรุงแก�ไขโครงการฯในป�ถัดไป ซ่ึงกลยุทธ�
ที่สำคัญในการดำเนินการคือ การแก�ไขป�ญหาที่เกิดกับกลุ�มเด็กและเยาวชนในจังหวัดสุพรรณบุร� ได�อย�างตรงจ�ดและอยู�ในความสนใจ
ของเด็กและเยาวชน โดยป�ญหาสำคัญที่ต�องเร�งดำเนินการแก�ไข มีดังต�อไปนี้

          โครงการแข�งขันกีฬาฟ�ตบอลเยาวชนเง�นล�าน องค�การบร�หารส�วน
จังหวัดสุพรรณบุร� เป�นโครงการ ที่เป�ดพ�้นที่ให�เยาวชนได�มีโอกาส
เข�ามาเล�นฟ�ตบอล ไม�ว�าจะมีฐานะทางเศรษฐกิจอย�างไรก็ตาม ทำให�
เด็กที่มีความสามารถและมีความมุ�งมั่นรวมถึงเด็กที่มีเป�าหมายใน
กีฬาอาชีพ มีโอกาสสร�างรายได� และสร�างโอกาส

           โครงการแข�งขันฟ�ตบอลเยาวชนเง�นล�าน องค�การบร�หารส�วนจังหวัดสุพรรณบุร� เด็กและเยาวชนท่ีเข�าร�วมโครงการต�องมีการแบ�งเวลา
สำหรับเร�ยนและฝ�กซ�อมกีฬาฟ�ตบอลเพ�อ่เตร�ยมตัวสำหรับการแข�งขัน ฝ�กให�อยู�ในกฎและระเบียบการฝ�กซ�อม เป�นการลดป�ญหาเด็กติดเกมส�ลงได�

          โครงการแข�งขันฟ�ตบอลเยาวชนเง�นล�าน องค�การบร�หารส�วน
จังหวัดสุพรรณบุร� จะช�วยดึงเด็กและเยาวชนต้ังแต�ระดับประถมศึกษา
เข�าสู�การเล�นฟ�ตบอล เป�นการใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชน� ฝ�กให�เด็ก
และเยาวชนอยู�ในกฎและระเบียบ ใช�เวลาในการฝ�กซ�อมฟ�ตบอลและ
เร�ยนหนังสือ ทำให�ห�างไกลจากยาเสพติด

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ

        ว�ธีการที่ใช�สำหรับการดำเนินโครงการแข�งขันฟ�ตบอลเยาวชน
เง�นล�าน องค�การบร�หารส�วนจังหวัดสุพรรณบุร� ใช�หลักการบูรณาการ
ความร�วมมือกันของภาคส�วนต�างๆ ระหว�างองค�การบร�หารส�วน
จังหวัดสุพรรณบุร� สมาคมครูและผู�ประสานงานประจำอำเภอ โรงเร�ยน
และภาคเอกชน โดยองค�การบร�หารส�วนจังหวัดสุพรรณบุร�เป�นหลัก
ในการจัดทำโครงการฯ จัดทำงบประมาณในส�วนที่เบิกได� เช�น
ค�าอุปกรณ�กีฬาและสถานท่ี ค�าตอบแทนผู�ตัดสิน ค�าตอบแทนเจ�าหน�าท่ี
พยาบาล ค�าตอบแทนเจ�าหน�าท่ีสนาม เป�นต�น ในส�วนของภาคเอกชน
จะมีส�วนร�วมในการสนับสนุนงบประมาณที่ไม�สามารถเบิกจ�ายได�
นั่นคือ ชุดกีฬา สำหรับสมาคมครูและผู�ประสานงานประจำอำเภอ
จะเป�นผู�ดำเนินโครงการและประสานงานกับองค�การบร�หารส�วน
จังหวัดสุพรรณบุร� โดยเร��มจากการรวบรวมทีมที่สมัคร ดำเนิน
การจัดแข�งขันในแต�ละสัปดาห� รายงานและสรุปผล

 สำหรับผลผลิตที่ได�จากการดำเนินการ คือการช�วยลดป�ญหาที่สำคัญและเร�งด�วนที่เกิดกับเด็กและเยาวชนในพ�้นที่
จังหวัดสุพรรณบุร�ท้ัง ๓ ข�อ เป�ดโอกาสให�เยาวชนท่ีมีความสามารถและมุ�งม่ันได�มีรายได�ประจำจากการติดสโมสรและทีมชาติ และป�ญหา
อุปสรรคหลัก ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ เนื่องจากเป�นโครงการที่ดำเนินครบทุกอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุร� ในบางอำเภอมีขนาด
พ�้นที่ใหญ� เกิดความไม�สะดวก ใช�เวลาเดินทางมาสนามแข�ง โรงเร�ยนท่ีอยู�ห�างไกลจากสนามไม�สามารถเข�าร�วมโครงการได� จ�งแก�ป�ญหา
ด�วยการแบ�งพ�น้ท่ี เช�น ในอำเภอสองพ�น่�องมีการแบ�งออกเป�นเขตพ�น้ท่ีตะวันออกและตะวันตก อำเภอด�านช�างแบ�งพ�น้ท่ีออกเป�นเขตพ�น้ท่ี
โซนบนและโชนล�างเช�นกัน

          โครงการการแขงขันฟ�ตบอลเยาวชนเง�นลาน องคการบร�หารสวนจังหวัดสุพรรณบุร�เปนโครงการท่ีมีรูปแบบการพัฒนาเยาวชน
ในการเลนฟ�ตบอลหน่ึงเดียวในประเทศไทย มุงเนนการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกลจากยาเสพติด
และยังสรางรายได ยกระดับทางเศรษฐกิจใหแกเด็กและเยาวชน โดยเร�่มจากการใชระบบลีก (League) อันเปนระบบมาตรฐานสากล
ในการจัดแขงขัน ทำใหเด็กระดับประถมศึกษาคุนเคยและเตร�ยมพรอมในอนาคต นอกจากผลแพ-ชนะโดยการเก็บคะแนนแลว โครงการน้ี
ยังเนนไปยังทักษะพ�น้ฐานในการเลนฟ�ตบอล มีการเก็บคะแนนจากการเดาะบอลและเล้ียงบอลออมกรวย อันนำไปสูการเลนฟ�ตบอลอยางถูกตอง
มีรางวัลสำหรับการแขงขันทักษะพ�น้ฐานใหโดยเฉพาะ

๑๐๐



ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ

            นอกจากรูปแบบการแข�งขันที่เป�นมาตรฐานสากลและเน�นด�านทักษะ
พ�น้ฐานแล�ว โครงการน้ียังมีนวัตกรรมท่ีโดดเด�นในเร�อ่งของการบร�หารจัดการ
ในสนามแข�งขัน ทั้งในเร�่องของความปลอดภัย มีการกำหนดให� ใช�กระเป�า
พยาบาลและอุปกรณ�ปฐมพยาบาลประจำทีม มีแพทย�สนาม มีเปลสำหรับ
เคลื่อนย�ายนักกีฬาที่ได�รับบาดเจ็บและรถพยาบาลจำนวน ๑ คัน ทุกครั้งที่
มีการจัดแข�งขัน ในส�วนของโฆษกสนามที่นอกจากบรรยายเกมการแข�งขัน
แล�ว ยังกำหนดให�เพ��มเร�่องการรู�แพ� รู�ชนะ รู�อภัยและน้ำใจนักกีฬา เป�นต�น

          สิ�งสำคัญที่โดดเด�นอีกหนึ่งอย�างนั่นคือการพัฒนาผู�ฝ�กสอนหร�อ
โค�ชประจำทีม โดยอาศัยความร�วมมือจากสมาคมฯทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เช�น สมาคมฟ�ตบอลแห�งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ� ผู�ฝ�กสอน
จากสโมสรทีมฟ�ตบอลเบนฟ�ก�า ประเทศโปรตุเกส เพ�่อเพ��มความรู� ทักษะ
ให�แก�ผู�ฝ�กสอนต�อไป

          เป�นการช�วยพัฒนาเด็กและเยาวชนในการใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชน� ห�างไกลยาเสพติดและพฤติกรรมการติดเกมส�หันมาสนใจ
กีฬาฟ�ตบอลและกิจกรรมอื่นๆ
          เป�นการสร�างรายได�และยกระดับทางเศรษฐกิจให�กับเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู�มีส�วนได� ส�วนเสียต�างๆ เช�น พ�อค�าแม�ค�า กรรมกร
         เป�นการสร�างกิจกรรมร�วมกันในภาคส�วนต�างๆ ของสังคม เช�น โรงเร�ยน ครอบครัว ทำให�เกิดความสมัครสมานสามัคคี
ความมีน้ำใจ ซึ่งกันและกัน
         เป�นการสร�างเด็กและเยาวชน ให�รู�แพ� รู�ชนะ รู�อภัย ในการแข�งขันกีฬา และยังเป�นแนวทางสำคัญของการดำเนินชีว�ตของเด็กและเยาวชน
ท่ีสำคัญ

ความยั่งยืนของการดำเนินงานและบทเร�ยนที่ได�รับ
 ความยั่งยืนของการดำเนินการ

         โครงการการแข�งขันฟ�ตบอลเยาวชนเง�นล�าน องค�การบร�หารส�วน
จังหวัดสุพรรณบุร�ได�เข�าสู�ที่ ๗ ในการดำเนินการ ซึ่งในป�แรกได�จัดข�้น
เพ�ยงแค� ๒ อำเภอในระดับประถมศึกษา แต�ในป�จจ�บันโครงการฯ ได�
ดำเนินการครอบคลุมท้ัง ๑๐ อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุร� และมีการแข�งขัน
ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต�น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกอบกับการมีเด็กและเยาวชนเข�าร�วมโครงการฯ มากข�้นทุก ๆ ป�
ซ่ึงในแต�ละป�การจัดโครงการฯ ทางคณะผู�ดำเนินการได�มีประชุม เพ�อ่แก�ไข
ปรับปรุง ระเบียบ กติกา รวมไปถึงการสร�างมาตรฐานของการจัด
การแข�งขันให�เป�นมาตรฐานที่มากข�้น และทำให�เกิดความยั่งยืนของ
การจัดโครงการฯ

       ๑. ควรมีการนำมาตรฐานของสมาคมฟ�ตบอลแห�งประเทศไทย
มาเป�นมาตรฐานในการจัดการแข�งขันและควรมีภาคประชาชนเข�ามา
มีส�วนร�วมมากข�้น
      ๒. การจัดการแข�งขันอาจเพ��มรูปแบบการแข�งขันใหม�ๆ เพ�่อให�
ตอบสนองและความสนใจของเด็กและเยาวชนยุคใหม�มากข�้น
      ๓. ควรมีการบูรณาการกับท�องถิ�นในจังหวัดอ่ืนๆ ในการแข�งขัน
เพ�่อให�เกิดการกระตุ�นในการแข�งขันที่สูงมากข�้น
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โครงการนวัตกรรม
“โครงการสร�างรอยยิ�ม ให�กำลังใจ สร�างเสร�มสุขภาพ
                  ผู�สูงอายุ คนพ�การ ผู�ด�อยโอกาส”

ความเป�นมาของโครงการ
          จากการที่เทศบาลเมืองไร�ข�งได�ว�เคราะห�ข�อมูลจำนวนผู�ขอ
จดทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู�สูงอายุย�อนหลัง ๕ ป�  (พ.ศ. ๒๕๕๖ –
 ๒๕๖๐) พบว�ามีแนวโน�มสูงข�น้ และปรากฏว�ากลุ�มผู�สูงอายุ คนพ�การ
และผู�ด�อยโอกาสในเขตเทศบาลบางรายช�วยเหลือตนเองไม�ได� มีภาวะ
ติดเตียง บางรายไร�คนดูแลหร�อผู�ดูแลไม�ให�ความสำคัญ ซ่ึงเป�นป�ญหา
ที่มีแนวโน�มเพ��มมากข�้น  นับเป�นสิ�งสำคัญจำเป�นเร�งด�วนที่เทศบาล
เมืองไร�ข�งจะต�องแก�ไขป�ญหาเพ�อ่ให�ประชาชนกลุ�มน้ีมีความสุข มีรอยยิ�ม
ได�รับประโยชน�ในการเข�าถึงสวัสดิการแห�งรัฐ จ�งเป�นท่ีมาของการร�เร��ม
“โครงการสรางรอยยิ�ม  ใหกำลังใจ สรางเสร�มสุขภาพ ผูสูงอายุ
คนพ�การ ผูดอยโอกาส” ท่ีไม�ใช�งบประมาณทางราชการ ตามนโยบาย
ของ นายจำรัส ต้ังตระกูลธรรม นายกเทศมนตร�เมืองไร�ข�ง เพ�อ่ส�งเสร�ม
สุขภาพ รักษาความเจ็บป�วย ให�คำแนะนำ คำปร�กษา ให�ความรู�เข�าถึง

สวัสดิการแห�งรัฐด�วยว�ธีการลงพ�น้ท่ีของทีม Raikhing’s Smile เพ�อ่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ สร�างขวัญกำลังใจ สนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ�การแพทย�ที่จำเป�นเพ�่อบรรเทาอาการเจ็บป�วยเร�้อรัง หร�อฟ��นฟ�ร�างกายให�สามารถกลับสู�สภาวะปกติ  โดยใช�นวัตกรรม
เทคโนโลยี จัดเก็บข�อมูลเพ�่อนำไปว�เคราะห�วางแผนแก�ไขป�ญหา กำหนดคาพ�กัดใน Google map และสรางระบบการชวยเหลือระหวาง
ภาคประชาสังคมกับภาครัฐบูรณาการรวมกัน  ให�เกิดประโยชน�ต�อกลุ�มเป�าหมาย เป�นบร�การทางการแพทย�เชิงรุกท่ีคุ�มกว�าเม่ือเทียบกับ
บร�การเชิงรับที่อาจก�อให�เกิดผลเสียทางด�านเศรษฐกิจต�อกลุ�มเป�าหมายที่ต�องเสียค�าใช�จ�ายในการรักษาโรค ผู�ดูแลก็จะเสียเวลาในการ
ทำงานเพ�่อหารายได�ก�อให�เกิดป�ญหาต�อครอบครัวและสังคม โครงการฯ นี้ จ�งทำให�ลดอัตราการเจ็บป�วยและภาระค�าใช�จ�ายในการดูแล
รักษาของรัฐ

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี    ๒๕.๔ ตร.กม.
ประชากร                   ๓๒,๔๔๑   คน 
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑) ๒๒๕,๙๗๒,๖๒๓.๔๑  บาท 
เบอรโทรศัพท    ๐  ๓๔๒๒  ๕๕๗๒  ๓

เทศบาลเมืองไร�ข�ง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ว�สัยทัศน�
“เปล่ียนแปลงไร�ข�ง สู�เมืองน�าอยู�”

นายจำรัส  ต้ังตระกูลธรรม
นายกเทศมนตร�เมืองไร�ข�ง

องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นขนาดใหญ� 
รางวัลชมเชย

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ว�ธีการ/กลยุทธ�การดำเนินการ
            จากผลการว�เคราะหจำนวนประชากร ป พ.ศ. ๒๕๖๐ ดวยสถิติเชิงถดถอย และนำคาจากตารางมาสรางกราฟปรามิด พบวา
เปนลักษณะปรามิดแบบหดตัว คือ มีอัตราการเกิดและการตายต่ำ สงผลตอปญหาประชากรวัยพ�่งพ�งสูงข�้น จึงใชแนวทางการแกไขและ
จัดการปญหาดังกลาวอยางเปนระบบ ดังนี้

              โดยมีการจัดทำคำสั่งแต�งตั้งคณะทำงาน ได�แก�หน�วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน บ�าน วัด และโรงเร�ยน (บวร) ในเขตพ�น้ท่ี เพ�อ่ดำเนินการส�งเสร�ม
สุขภาพให�สอดคล�องต�อป�ญหาสุขภาพและความต�องการของชุมชน

               โดยลงพ�้นที่เพ�่อสำรวจและนำมาสรุปว�เคราะห�และแก� ไขป�ญหา
โดยจัดทีม Raikhing’s Smile และทีมสหว�ชาชีพด�านสุขภาพในพ�้นที ่
ให�คำแนะนำ ปร�กษา ช�วยเหลือ ฟ��นฟ�สุขภาพ ป�องกันภาวะฉุกเฉินในกลุ�มเส่ียง
และสนับสนุนอุปกรณ�การแพทย�ที่จำเป�นจากงบประมาณ  คณะผู�บร�หาร
ภาคเอกชนและชุมชนในการเย่ียมเยียนผู�ป�วยกลุ�มเป�าหมายสัปดาห�ละ ๓ วัน
ในวันจันทร� วันพ�ธ และวันศุกร�

             ท้ังในรูปแบบ Internet และ Smart Phone มาประยุกต�ใช�ให�เกิดประโยชน� ซ่ึงในป� ๒๕๖๑ ได�นำข�อมูลสถานท่ีอยู�ผู�ป�วยมากำหนด
พ�กัดใน Google map และในป� ๒๕๖๒ ได�ดำเนินการต�อเนื่องในรูปแบบ QR Code ผ�าน Smart Phone เพ�่อเข�าถึงและรับข�อมูลผู�ป�วย
ได�ถูกต�องแม�นยำ พร�อมส�งต�อในหน�วยกู�ชีพเทศบาลเมืองไร�ข�งในกรณีฉุกเฉินได�ทันท�วงที

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ
             โครงการนวัตกรรมนี้ เปนโครงการที่มีแนวคิดพ�้นฐานของหลักการมีสวนรวมจากภาคีเคร�อขายในพ�้นที่เทศบาลเมืองไรข�ง
โดยนำทรัพยากรการบร�หารโครงการเป�นแบบผสมผสาน โดยไม�ใช�งบประมาณของรัฐ แต�ได�รับจากคณะผู�บร�หาร สมาชิกสภาเทศบาล
รวมทั้งภาครัฐและเอกชนในพ�้นที่ในการช�วยเหลือได�ทันท�วงที สำหรับป�ญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ ป� ๒๕๖๑ ประสบป�ญหา
ระบบการหาค�าพ�กัดใน Google Map ไม�ตรงกับสถานที่ที่อยู�ของกลุ�มเป�าหมาย ซึ่งได�ดำเนินการแก�ไขป�ญหาโดยปรับข�อมูลให�ถูกต�อง
ตรงตามข�อเท็จจร�ง ซ่ึงเทศบาลได�พัฒนาและแก�ไขระบบในการช�วยเหลือป�ญหาดังกล�าวอย�างต�อเน่ือง ซ่ึงผลการดำเนินโครงการฯ ดังกล�าว
เมื่อป� พ.ศ. ๒๕๖๑ ได�เยี่ยมกลุ�มเป�าหมาย จำนวนทั้งสิ�น  ๓๓๙ ราย ประกอบด�วย 
 ๑. กลุ�มคนพ�การที่ไม�สามารถช�วยเหลือตนเองได�    จำนวน  ๑๗๙   ราย
 ๒. กลุ�มผู�สูงอายุที่พ�การที่ไม�สามารถช�วยเหลือตนเองได�  จำนวน  ๑๔๙ ราย
 ๓. กลุ�มผู�ด�อยโอกาสที่ไม�มีผู�ดูแล/หร�อผู�ดูแลไม�ให�ความสำคัญ  จำนวน  ๑๑     ราย
             โดยได�ป�กหมุดเยี่ยมกลุ�มเป�าหมายแล�วเสร็จถึงป�จจ�บันจำนวน ๒๙๒ ราย คิดเป�นร�อยละ ๘๖.๑๔ คงเหลือ ๔๗ ราย คิดเป�น
ร�อยละ ๑๓.๘๖ ซ่ึงได�ดำเนินการอย�างต�อเน่ืองในป�ต�อไปจนครบกลุ�มเป�าหมายท่ีกำหนดไว�  และเทศบาลเมืองไร�ชิงได�ประเมินความพ�งพอใจ
ผ�าน Application ของ Smart Phone โดยประชาชนกลุ�มเป�าหมาย จำนวนร�อยละ ๙๙.๘๓ มีความพ�งพอใจต�อโครงการในระดับมากถึง
มากที่สุด

ความโดดเด�นของนวัตกรรม
     โครงการสร�างรอยยิ�ม ให�กำลังใจ สร�างเสร�มสุขภาพ ผู�สูงอายุ
คนพ�การ ผู�ด�อยโอกาส มีความโดดเด�น ซึ่งเกิดจากแนวคิดในการ
มีส�วนร�วมด�วยใจ โดยรวบรวมทรัพยากรทุกภาคส�วนในพ�้นที่
เทศบาลเมืองไร�ข�ง คือ กลุ�มผู�นำชุมชนภาคเคร�อข�ายของเทศบาล
รวมถึง ภาคประชาสังคมในการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ�
โดยใช�หลักการทำงานเชิงรุก เพ�่อเฝ�าระวัง ควบคุม ป�องกัน ดูแล
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข�น้ในอนาคต รวมถึงแนะนำข้ันตอนในการแก�ไข
ป�ญหาด�านสุขภาพของกลุ�มเป�าหมายในเขตพ�้นที่ ให�คำแนะนำ
โดยทีมสหว�ชาชีพในพ�้นที่ เช�น โรงพยาบาลส�งเสร�มสุขภาพตำบล
บ�านท�าพ�ด โรงพยาบาลสามพราน เป�นต�น และนวัตกรรมโครงการฯ
ที่ดำเนินการในป� ๒๕๖๑ จะเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยี ที่เร�ยกว�า
Google Map มาดำเนินการจัดทำแผนท่ีท่ีพักอาศัยกลุ�มเป�าหมาย

๑๐๓



ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ

 ความยั่งยืนของการดำเนินการ

     เพ�อ่ใหบุคลากรทางการแพทยไดเขาถึงกลุมเปาหมายเพ�อ่ไดรับ
การชวยเหลือยามฉุกเฉินไดเร็วข�้นจากเดิมโดยเฉลี่ย ๘  นาที/ราย
(ไมรวมระยะเวลาอีกประมาณ ๑๐ - ๑๕ นาที ในการแวะสอบถาม
เสนทางกวาจะถึงจ�ดหมาย) และสามารถชวยเหลือกลุมเปาหมาย
และญาติผูปวยในพ�้นที่ซึ่งมีประโยชนในภาพรวมจำนวนประมาณ
๘๗๖ คน และเปนการประหยัดงบประมาณคิดเปนมูลคาประมาณ
๔๕๐,๐๐๐ บาท โดยนำเทคโนโลยีใกลตัวมาปรับใช สำหรับความโดดเดน
ของโครงการท่ีดำเนินการตอเน่ือง ปงบประมาณ ๒๕๖๒ คือ การนำ
แนวคิดทางพระพ�ทธศาสนามาผสมผสานกับเทคโนโลยีในการชวยเหลือ
กลุมเปาหมายภายใตการดูแลอยางใกลชิดของ Team Raikhing’s
Smile และภาคีเคร�อขาย ซ่ึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพ
ยิ�งข�้นอยางตอเนื่อง

    ๑.ผู�ป�วยและญาติมีความม่ันใจ และสามารถพ�ง่ตนเองในการดูแล
สุขภาพที่บ�านได� อันก�อให�เกิดการแสดงความรัก การให�กำลังใจ
ความกตัญ ตู�อบุพการ� หร�อสร�างสายใยรักความผูกพันในครอบครัว

   ๒. ญาติผู�ป�วยรู�ว�ธีการอยู�ร�วมกันกับผู�ป�วยท่ีบ�านและร�วมดูแลรักษา
ผู�ป�วยได� โดยได�รับคำแนะนำจาก  Team Raikhing’s  Smile

   ๓. Team Raikhing’s Smile สามารถประเมินภาวะความเส่ียงต�างๆ
ต�อสุขภาพผู�ป�วย และหาแนวทางที่ลดความเสี่ยงและภาระค�าใช�จ�าย
ต�างๆ ที่จะเกิดข�้นกับผู�ป�วยหร�อบุคคลในครอบครัวได�

  ๔. สร�างความรักความสามัคคีความเอื้ออาทรในสังคม ส�งผลให�
ผู�ป�วยมีสุขภาพที่แข็งแรงได�ปกติดังเดิม

ความยั่งยืนของการดำเนินงานและบทเร�ยนที่ได�รับ

         เทศบาลเมืองไร�ข�งได�ดำเนินการอย�างต�อเนื่องยั่งยืนจากป�งบประมาณ ๒๕๖๑
 ซ่ึงได�นำเทคโนโลยี Google Map มาใช�งานร�วมกับ Application Line ในการป�กหมุด
บ�านผู�ป�วยให�สะดวกต�อการเยี่ยมเยียนและช�วยเหลือเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน มาต�อยอดให�
สะดวกรวดเร็วยิ�งข�้น โดยในป�งบประมาณ ๒๕๖๒ ได�นำความศรัทธาทางศาสนามา
ผสานกับเทคโนโลยีในการช�วยเหลือฉุกเฉินกลุ�มเป�าหมาย ภายใต�การดูแลของ
Team Raikhing’s Smile และภาคีเคร�อข�าย และมีการนำ Application Line มา
เพ��มประสิทธิภาพการทำงานได�ดียิ�งข�้น

            การดำเนินโครงการฯ ดังกล�าว ได�สอดคล�องกับว�สัยทัศน�ของเทศบาลเมือง
ไร�ข�ง “เปล่ียนแปลงไรข�ง  สูเมืองนาอยู” จากรอยยิ�มท่ีมีความสุขของชาวไร�ข�ง เป�นการ
แก�ป�ญหาตามความต�องการของคนในชุมชนโดยชุมชน และเพ�อ่ชุมชนจากการบูรณาการ
โดยการมีส�วนร�วมของภาคีทุกภาคส�วนในพ�้นที่เทศบาลเมืองไร�ข�ง

๑๐๔



คุณค�าอันทรงเกียรติ
แห�งการบร�หารจัดการที่โดดเด�น
มีนวัตกรรม เป��ยมด�วยธรรมาภิบาล

เทศบาลตำบล
รางวัล

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๐๕



เทศบาลตำบลบ�านดอน
โครงการนวัตกรรม 
“โครงการจัดการดูแลผู�ป�วยกลุ�มเปราะบางโดยชุมชนแบบบูรณาการ”

เทศบาลตำบลป�าไผ�
โครงการนวัตกรรม 
“พัฒนาสังคมเพ�อ่พัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ Smart 2”

เทศบาลตำบลน้ำสวย
โครงการนวัตกรรม 
“สังคมผู�สูงวัยใส�ใจสุขภาพ เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย”

๑. เทศบาลตำบลยางเนิ�ง
โครงการนวัตกรรม 
“โครงการอนุรักษ�ต�นยางนาถนนสายเชียงใหม� – ลำพ�น”

๒. เทศบาลตำบลแม�ขร�
โครงการนวัตกรรม 
“สมาร�ท ประปา แม�ขร�”

๓. เทศบาลตำบลโพตลาดแก�ว
โครงการนวัตกรรม 
“โครงการวัด บ�านสะอาด อนามัยดี ชีว�สมบูรณ� เพ��มพ�นทรัพย�”

๕. เทศบาลตำบลป�าตาล
โครงการนวัตกรรม 
“โฮงเฮียนผู�สูงวัยตำบลป�าตาล (สัญจร)”

๖. เทศบาลตำบลบ�านแฮด
โครงการนวัตกรรม 
“โครงการบร�หารจัดการขยะในชุมชนแบบมีส�วนร�วม”

๘. เทศบาลตำบลหางดง
โครงการนวัตกรรม 
“น้ำประปาสุขใจ ลดใช�งบประมาณ (SMART WATER)”

๗. เทศบาลตำบลทับมา
โครงการนวัตกรรม 
“โครงการนวัตกรรมการบร�หารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ใช�กระบวนการ “ROSES”
โดยการมีส�วนร�วมของประชาชน”

๔. เทศบาลตำบลเสิงสาง
โครงการนวัตกรรม 
“โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย�อาสาสมัครป�องกันภัยฝ�ายพลเร�อน สู�ความเป�นศูนย�ต�นแบบ
  เข�มแข็ง ยั่งยืน”

๙. เทศบาลตำบลบ�านธิ
โครงการนวัตกรรม 
“โครงการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อม  กิจกรรม “ฝ�กอบรม ทบทวน และวางแผน
  การทำงาน ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อมบ�านธิ””

๑๐. เทศบาลตำบลวังพร�าว
โครงการนวัตกรรม 
“หมู�บ�านสะอาด  หน�าบ�านน�ามอง”

รางวัลที่  ๑
เง�นรางวัล

๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่  ๒
เง�นรางวัล

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่  ๓
เง�นรางวัล

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย
เง�นรางวัลละ

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐๖

เทศบาลตำบล
รางวัล

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



เทศบาลตำบล
รางวัลที่ ๑

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการนวัตกรรม
“โครงการจัดการดูแลผู�ป�วยกลุ�มเปราะบาง
                     โดยชุมชนแบบบูรณาการ”

ความเป�นมาของโครงการ
       การแก�ไขป�ญหาของชุมชนเพ�อ่ให�เกิดผลสัมฤทธ์ิและมีประสิทธิภาพ
ป�จจัยสำคัญ ก็คือ การมีส�วนร�วมของประชาชนภายในชุมชน ดังนั้น
การท่ีภาคประชาชนในชุมชนได�มีโอกาสเข�ามาสู�กระบวนการแก�ไขป�ญหา
ของชุมชน จ�งถือได�ว�าเป�นแนวทางหน่ึงในการแก�ไขป�ญหาให�กับตนเอง
ได�ดีท่ีสุด จากความเช่ือเดิมๆ ของทุกคนโดยท่ัวไปจะเข�าใจว�าการรักษา
โรคภัยต�างๆ จะเป�นภาระหน�าท่ีของแพทย�และพยาบาลเท�าน้ัน แต�ป�จจ�บัน
เป�นท่ีประจักษ�ว�า โรคบางโรคไม�อาจรักษาให�หายขาด หร�อทำให�อาการ
ของผู�ป�วยดีข�้นหร�อทุเลาลงด�วยการรักษาของแพทย�เพ�ยงอย�างเดียว

โรคบางโรคผู�ป�วยอาจต�องใช�เวลาการรักษาตลอดชีว�ต และหน่ึงในโรคดังกล�าวคือโรคทางจ�ตเวช 

               ความสำคัญของป�ญหาท่ีต�องทำการแก�ไขเน่ืองมาจากในป� พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ แนวโน�มของผู�ป�วยจ�ตเวช (Schizophrenia)
ของอำเภออู�ทอง จังหวัดสุพรรณบุร� มีแนวโน�มสูงข�น้ จากป� พ.ศ. ๒๕๕๓ มีข�อมูลผู�ป�วยจำนวน  ๒๔๗ ราย และเพ��มข�น้เป�นจำนวน ๒๕๖ ราย
ในป� พ.ศ. ๒๕๕๔ และพบว�าผู�ป�วยของตำบลบ�านดอนในป� ๒๕๕๔ มีจำนวนมากถึง ๓๐ ราย  ซ่ึงเป�นอันดับท่ี ๒ ของอำเภออู�ทอง  

              จากป�ญหาดังกล�าว ในป� พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงพยาบาลอู�ทองจ�งประสานขอความร�วมมือมายังเทศบาลตำบลบ�านดอนให�ช�วยจัดทำ
โครงการนำร�อง เพ�อ่ดูแลผู�ป�วยกลุ�มน้ีของตำบลบ�านดอนร�วมกับโรงพยาบาลอู�ทอง และจากการประชุมระดมความคิดในการแก�ไขป�ญหา
จ�งตกผลึกแนวคิดในการแก�ไขป�ญหาร�วมกัน  โดยมีสมมุติฐานร�วมกันว�า การดูแลรักษาผู�ป�วยจ�ตเวชภายในชุมชนน�าจะได�รับผลดีกว�า
การเข�ารักษาตัวเป�นผู�ป�วยในโรงพยาบาล เพราะการเข�ารักษาในโรงพยาบาลจะใช�เวลาประมาณหน่ึงสัปดาห� และผู�ป�วยจะต�องมารักษาตัว
ต�อท่ีบ�านโดยการรับประทานยาอย�างต�อเน่ืองและอยู�ในสภาพแวดล�อมท่ีดี เพ�อ่ให�มีแนวทางในการรักษาผู�ป�วยจ�ตเวชอย�างมีประสิทธิภาพ
จ�งได�มีการร�เร��มจัดทำโครงการคร้ังแรกโดยใช�ช่ือว�าโครงการสร�างแกนนำเคร�อข�ายการดูแลผู�ป�วยจ�ตเวชในชุมชนตำบลบ�านดอน และได�มี
การเปล่ียนแปลงกิจกรรมโครงการและช่ือโครงการเร�อ่ยมาถึงป�จจ�บัน

๑๐๗

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๓๖.๖๒๐ ตร.กม.
ประชากร                  ๗,๖๕๒  คน
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑) ๔๗,๗๗๗,๘๔๑.๑๒  บาท 
เบอรโทรศัพท    ๐  ๓๕๔๔  ๖๕๐๙

เทศบาลตำบลบ�านดอน
อำเภออู�ทอง  จังหวัดสุพรรณบุร�

ว�สัยทัศน�
“แหลงเกษตรกรรมรุงเร�อง บานเมืองนาอยู เคียงคูวัฒนธรรมการกีฬา
ปวงประชาปลอดภัย ใสใจเศรษฐกิจชุมชน”

นายทรงบท คุมฉายา
เทศมนตร�ตำบลบานดอน
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ว�ธีการ/ กลยุทธ�ทางการดำเนินการ

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ

            เน่ืองจากการดูแลรักษาผู�ป�วยกลุ�มเปราะบางกลุ�มน้ี ส�วนใหญ�ผู�ป�วยจะไม�สามารถรักษาอาการให�หายขาดได� บางรายอาจจะต�อง
รับประทานยาไปตลอดชีว�ต ป�ญหาของการรักษาพบว�าผู�ป�วยขาดการรับประทานยาตามท่ีแพทย�ส่ังอย�างต�อเน่ือง ขาดการไปพบแพทย�
ตามนัด ซ่ึงการรับประทานยาและการไปพบแพทย� เป�นป�จจัยหลักในการรักษาพยาบาลเพ�อ่ให�ได�ผลดีและมีประสิทธิภาพ เม่ือผู�ป�วยขาดยา
ก็จะทำให� ไม�สามารถควบคุมอาการได� เมื่อมีอาการกำเร�บก็จะส�งผลด�านความปลอดภัยในชีว�ตและทรัพย�สินของบุคคลรอบข�างคน
ในครอบครัวรวมถึงคนในชุมชน  จ�งเป�นที่มาของการดำเนินงานการจัดการดูแลผู�ป�วยกลุ�มเปราะบางโดยชุมชนแบบบูรณาการ  โดยใช�
อาสาสมัครจ�ตอาสา (คู�บัดดี้) ร�วมกับภาคีเคร�อข�ายทั้งภายในและภายนอกพ�้นที่เพ�่อจัดการดูแลผู�ป�วย  โดยใช�แนวคิด PROJECT 4R
แนวทางปฏิบัติตามทฤษฎีรูปตัว Y  รายละเอียดตามภาพ

           การดำเนินงานโครงการจัดการดูแลผูปวยกลุมเปราะบางโดยชุมชน
แบบบูรณาการ  ไดกำหนดรูปแบบของการปฏิบัติงานรวมกันในรูปแบบของ
 โปรเจ็ค 4R ไดแก

        ได�แก� การตรวจสอบข�อมูลของผู�ป�วยท่ีมีประวัติการเข�ารับการรักษาตัว
ในสถานพยาบาลท่ีประชาชนในเขตพ�น้ท่ีตำบลบ�านดอนใช�สิทธิในการรักษา
พยาบาล คือ โรงพยาบาลอู�ทอง และโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช 
องค�ที่ ๑๗

       ได�แก�  การค�นหาบุคคลที่คาดว�าจะมีอาการเป�นผู�ป�วยภายในชุมชน
เพ�่อให�แพทย�ทำการว�นิจฉัยโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู�บ�าน
ร�วมกับโรงพยาบาลส�งเสร�มสุขภาพและเทศบาลตำบลบ�านดอน
         กระบวนการ Review และ Recover เป�นกระบวนการในขั้นตอนที่ ๑
มีวัตถุประสงค� เพ� ่อต�องการให�ผู �ป�วยทุกคนได�รับการดูแลรักษาที่มี
ประสิทธิภาพ การดำเนินการเป�นไปตาม พรบ.สุขภาพจ�ต พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๔๑/๑  ท่ีบัญญัติไว�ว�า ให�หน�วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข�องดำเนินการฟ��นฟ� 
สมรรถภาพของผู�ป�วยท่ีผ�านการบำบัดรักษาให�สามารถใช�ชีว�ตอยู�ในสังคม
ได�อย�างปกติสุข ร�วมท้ังสนับสนุนให�ผู�ป�วย ญาติของผู�ป�วย ชุมชน และภาค
เอกชน มีส�วนร�วมในการดำเนินการดังกล�าวด�วย และ พรบ.สุขภาพจ�ต 
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ การบำบัดรักษา หมายถึง การดูแลช�วยเหลือผู�ป�วย
ทางการแพทย�และทางสังคม มาตรา ๑๕ ผู�ป�วยย�อมมีสิทธิดังนี้ (๑) ได�รับ
การบำบัดรักษาตามมาตรฐานการแพทย� โดยคำนึงถึงศักดิ์ศร�ความเป�น
มนุษย� (๒) ได�รับการปกป�ดข�อมูลเก่ียวกับอาการเจ็บป�วย และการบำบัดรักษา

ไว�เป�นความลับ และมาตรา ๒๒ บุคคลที่มีความผิดปกติทางจ�ต กรณีใดกรณีหนึ่งดังต�อไปนี้เป�นบุคคลที่ต�องได�รับการบำบัดรักษา
(๑) มีภาวะอันตราย (๒) มีความจำเป�นต�องได�รับการบำบัดรักษา

      ได�แก�การดูแลรักษา เป�นกระบวนการในขั้นตอนที่ ๒ แยกได�เป�นภารกิจงาน
ได�แก� กระบวนการทำงานของชมรมบ�านดอนป�นสุข ท่ีทำหน�าท่ีคล�ายกับผู�ช�วย
แพทย�ในการติดตามการรับประทานยาของผู�ป�วย การตรวจสุขภาพเบื้องต�น
การบันทึกข�อมูล การพัฒนาการของผู�ป�วย และเป�นผู�ทำหน�าที่ช�วยเหลือให�
คำแนะนำผู�ป�วยในรูปแบบของคู�บัดดี้ และภารกิจงานการเข�าควบคุมระงับเหตุ
ฉุกเฉินจะมีเจ�าหน�าที่ฝ�ายปกครอง กำนัน/ผู� ใหญ�บ�าน และเจ�าหน�าที่ตำรวจ
สภ.สระยายโสม เป�นผู�รับผิดชอบ และกระบวนการประสานงานกับสถานพยาบาล
และการนำส�งตัวผู�ป�วยกรณีฉุกเฉิน ซ่ึง เทศบาลตำบลบ�านดอนจะเป�นผู�รับผิดชอบ

๑๐๘

        การดูแลผู�ป�วยให�สามารถใช�ชีว�ตร�วมกับคนในชุมชนได�อย�างปกติสุขเช�น การปรับสภาพแวดล�อมด�านที่อยู�อาศัยให�แก�ผู�ป�วย
 การมอบสิ�งของที่จำเป�นในการดำเนินชีว�ต  การสร�างการยอมรับให�กับคนในชุมชน  ซึ่งมีกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ�านดอน
ร�วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย�จังหวัดสุพรรณบุร�

๔



ความโดดเด�นของนวัตกรรม

ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ

      เป�นการบูรณาการการทำงานของภาคีเคร�อข�าย เพ�่อการดูแลรักษา
ผู�ป�วย ดูแลความปลอดภัยของสังคม โดยมีการแบ�งมอบภารกิจหน�าที่
ในภาคีเคร�อข�ายในแต�ละองค�กรรับผิดชอบกันอย�างชัดเจน เป�น
การประสานงานของ ๔ ภาคส�วน ได�แก�
๑

๒

๓

การปฏิบัติของภาคีเคร�อข�าย รวมท้ังการทำหน�าท่ีส�งต�อผู�ป�วย ได�แก� เทศบาลตำบลบ�านดอน

          ได�แก� โรงพยาบาลอู�ทอง โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค�ท่ี ๑๗
และโรงพยาบาลส�งเสร�มสุขภาพตำบลบ�านดอน

           ได�แก� อาสาสมัครชมรมบ�านดอนป�นสุข ซ่ึงทำหน�าท่ีเปร�ยบเสมือน
เป�นผู�ช�วยของแพทย�/พยาบาล

          ได�แก�  เจ�าหน�าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรสระยายโสม และกำนัน/
ผู� ใหญ�บ�านทุกหมู�บ�านในตำบลบ�านดอน

๔

นวัตกรรมโครงการดังกล�าว เป�นนวัตกรรมแนวคิดท่ีมุ�งเน�นการสร�างกระบวนเพ�อ่การดูแลรักษาและฟ��นฟ�สมรรถภาพของผู�ป�วย
ในรูปแบบของภาคีเคร�อข�าย ที่ประชาชนที่เป�นผู�ป�วย/ญาติผู�ป�วย สามารถเข�าถึงการบร�การในทุกป�ญหาที่เกิดข�้นกับผู�ป�วย เช�น
กระบวนการตรวจสุขภาพ การติดตามการรับประทานยา หร�อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะมีเจ�าหน�าที่เข�าไปดำเนินการระงับเหตุ เพ�่อ
ป�องกันการสูญเสีย และมีหน�วยงานที่ทำหน�าที่ประสานงานให�ความช�วยเหลือผู�ป�วยในทุกกรณี เช�น การนำส�งตัวผู�ป�วยไปสถาน
พยาบาล เป�นต�น

ทำให�ผู�ป�วยกลุ�มน้ีสามารถเข�าถึงระบบการให�บร�การการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพและมีความเท�าเทียมกับผู�ป�วยกลุ�มอ่ืนๆ

ช�วยลดภาระและแบ�งเบาความรับผิดชอบให�กับบุคคลในครอบครัวของผู�ป�วย

ทำให�ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีว�ตและทรัพย�สิน กรณีผู�ป�วยมีอาการกำเร�บ อาละวาด คลุ�มคล่ัง ทำร�ายผู�คน

มีการให�ความช�วยเหลือผู�ป�วยให�สามารถใช�ชีว�ตในชุมชนได�อย�างมีความสุข เช�น มีโครงการปรับสภาพแวดล�อมด�านที่อยู�อาศัย
ให�กับผู�ป�วย การสนับสนุนและจัดหาเคร�อ่งอุปโภคบร�โภคให�กับผู�ป�วยตามความจำเป�น

๑๐๙



 “พัฒนาสังคมเพ�่อพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ Smart 2”
โครงการนวัตกรรม

ความเป�นมาของโครงการ        นับแต�ได�มีการประกาศใช�รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย
พ�ทธศักราช ๒๕๔๐ เป�นต�นมา องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นมี
บทบาทอำนาจหน�าที่กว�างขวางมากข�้น โดยมิเพ�ยงที่จะมีหน�าที่
ให�บร�การสาธารณะพ�้นฐานแก�ประชาชนในท�องถิ�นเท�านั้น แต�ยัง
ขยายบทบาทหน�าที่ออกไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีว�ตและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท�องถิ�นด�วย โดยเฉพาะอย�างยิ�ง
เป�นองค�กรที่เป�ดให�ประชาคมท�องถิ�นได�มีส�วนร�วม ในการบร�หาร
พัฒนาและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ�น นอกจากน้ีภายใต�พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอำนาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น พ.ศ. ๒๕๔๒
หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน�าท่ีในการจัดระบบการบร�การ
สาธารณะ ท่ีจำเป�นแก�ท�องถิ�นมาตรา ๑๖ (๑๐) ได�บัญญัติให�องค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ�นมีหน�าท่ี ช�วยเหลือ สงเคราะห� และพัฒนาคุณภาพชีว�ตเด็ก สตร� คนชรา และผู�ด�อยโอกาส  ประกอบกับภายใต�บร�บท
การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกที่ปรับเปลี่ยนเร็วและสลับซับซ�อนมากยิ�งข�้นองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นจำเป�นต�องกำหนดยุทธศาสตร�
การพัฒนาท�องถิ�นที่เหมาะสม ควบคู�ไปกับการกระจายการพัฒนาที่เป�นธรรม และเสร�มสร�างความเท�าเทียมกันของกลุ�มคนในชุมชน
และการสร�างความเข็มแข็งของ ท�องถิ�น โดยให�ความสำคัญเร�่องการพัฒนาคนเป�นหลัก
        จากสภาพป�ญหาคนพ�การในพ�้นที่ตำบลป�าไผ� ที่มีแนวโน�มเพ��มสูงข�้นอย�างเนื่อง เทียบกับข�อมูลจำนวนคนพ�การ ป�งบประมาณ 
๒๕๖๑ จำนวน ๔๕๘ คน และป�งบประมาณ ๒๕๖๒ มีจำนวนคนพ�การเพ��มข�น้เป�น ๕๓๓ คน คิดเป�นร�อยละ ๒๑.๘๓  โดยท่ีผ�านมาเทศบาล
ตำบลป�าไผ� ได�ประสบป�ญหาในการทำงาน คือ ไม�มีฐานข�อมูลคนพ�การอย�างครบถ�วนสมบูรณ� เช�น ข�อมูลความพ�การ ผู�ดูแล โรคประจำตัว
สภาพความเป�นอยู�ข�อมูลท่ีอยู�ท่ีเป�นป�จจ�บัน ส�งผลให�คนพ�การเหล�าน้ีไม�สามารถเข�าถึงบร�การสาธารณะได�อย�างท่ัวถึง  โดยพ�น้ท่ีตำบล
ป�าไผ�อยู�ห�างจากตัวจังหวัดถึง ๑๐๐ กิโลเมตร ทำให�คนพ�การในพ�น้ท่ีตำบลป�าไผ�ไม�สามารถเข�าถึงระบบการศึกษาและการพัฒนาอาชีพได�
ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ในป�จจ�บันส�งผลกระทบ ให�ประชาชนแบกรับภาระค�าครองชีพที่เพ��มข�้น ในช�วง ๒ - ๓ ป�ที่ผ�านมาใน
พ�้นที่เร��มประสบป�ญหาคนพ�การขาดผู�ดูแล ขาดการเข�าถึงสิทธิที่พ�งได�รับ ดังนั้น เพ�่อป�องกันป�ญหาดังกล�าวไม�ให�ขยายวงกว�างออกไป
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ว�ธีการ/กลยุทธ�การดำเนินการ

            เทศบาลตำบลป�าไผ� จ�งมีแนวคิดในการพัฒนาสังคมในทุกระดับ เพ�่อให�ผู�คนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของความพ�การ
การจัดเก็บฐานข�อมูลคนพ�การที่เป�นระบบ สามารถสืบค�นข�อมูลได�อย�างรวดเร็ว ส�งผลให�คนพ�การได�รับความช�วยเหลือ รวมถึง
การเข�าถึงสิทธิที่พ�งได�รับและการบร�การสาธารณะอย�างเท�าเทียมและทั่วถึง โดยความร�วมมือกันจากหน�วยงานที่เกี่ยวข�องวางกรอบ
แนวทางต�าง ๆ เพ�่อพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การในตำบลป�าไผ�ให�มีความเป�นอยู�ที่ดีข�้น
            โครงการการพัฒนาสังคมเพ�่อพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ SMART2 เป�นการพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การที่มีฐานคิด
เก่ียวกับสิทธิคนพ�การ การขจัดการเลือกปฏิบัติตามความสามารถเข�าถึง โดยภาครัฐ(เทศบาลตำบลป�าไผ�) เป�นผู�เอ้ืออำนวยให�คนพ�การ
เข�ามามีบทบาทในแนวราบร�วมกับภาคประชาสังคม และภาคีเคร�อข�าย ในการขับเคลื่อนให�คนพ�การซึ่งยังสามารถทำงานควบคู�กับ
การสงเคราะห� การฟ��นฟ�สมรรถภาพ การเสร�มพลังอำนาจ ซ่ึงยังจำเป�นต�องดำเนินการควบคู�กันไปในบางสถานการณ� เป�นการดำเนินงาน
ในด�านการให�บร�การข�อมูลข�าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน�สวัสดิการ  และความช�วยเหลือตามที่คนพ�การร�องขอ ให�คำปร�กษาหร�อ
ช�วยดำเนินการเกี่ยวกับการขอใช�สิทธิประโยชน�แก�คนพ�การ, เร�ยกร�องแทนคนพ�การให� ได�รับสิทธิประโยชน�สำหรับคนพ�การ หร�อขอให�
ขจัดการเลือกปฏิบัติ โดยไม�เป�นธรรมต�อคนพ�การ รวมทั้งให�บร�การความช�วยเหลือในการดำรงชีว�ตขั้นพ�้นฐาน การฟ��นฟ�สมรรถภาพ
ด�านอาชีพ การฝ�กอาชีพและการจัดหางานให�แก�คนพ�การ, ให�บร�การความช�วยเหลือคนพ�การหร�อผู�ท่ีมีแนวโน�มจะพ�การให�ได�รับการดูแล
รักษาพยาบาลและฟ��นฟ�สมรรถภาพ หร�อได�รับเคร�่องมืออุปกรณ�ตามความต�องการจำเป�นพ�เศษเฉพาะบุคคล  ซึ่งเป�นการดำเนินงาน
ที่สอดคล�องกับเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค�สหประชาชาติในการลดความเลื่อมล้ำของคนในสังคม และส�งเสร�มการมีงานทำ
สร�างงานสร�างรายได�ให�แก�คนพ�การในชุมชน ซ่ึงเป�ดโอกาสให�คนพ�การเข�าถึงสิทธิด�านสาธารณสุขอันจะนำไปสู�ความเป�นอยู�ในชีว�ตท่ีดีข�น้

      การดำเนินงานเพ�อ่พัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การตำบลป�าไผ�
SMART 2 ใช�หลักการทำงานแบบการมีส�วนร�วมของประชาชน
(People  Participation) โดยเน�นจ�ตสำนึกและความรับผิดชอบ
ทั้งองค�กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เป�ดโอกาส
ให�ทุกภาคส�วนมีส�วนรับผิดชอบต�อท�องถิ�นร�วมกัน และการใช�
ทรัพยากรที่มีอยู�อย�างจำกัดให�เกิดความคุ�มค�าสูงสุด รวมถึง
การวางแผนและวางเป�าหมายในการทำงานร�วมกัน อันจะนำมา
ซึ่งประโยชน�ของชุมชน  โดยผ�านกระบวนการทำงานดังนี้

          เป�นการทำงานหลายหน�วยงานโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ ความชำนาญของแต�ละหน�วยงานที่แตกต�างกันเฉพาะด�านทำงาน
ภายใต�เป�าหมายเดียวกัน คือ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของคนพ�การ โดยรวมกันคิด ร�วมกันทำงาน ใช�ทรัพยากรร�วมกัน เพ�่อให�
บรรลุวัตถุประสงค� มุ�งสู�ผลสำเร็จและเป�าหมายของงานร�วมกัน ร�วมสร�างพลังผลักดัน ให�ทุกภาคส�วนมีภารกิจงานเชื่อมโยงกัน นำไปสู�
การปฏิบัติที่มีผลสำเร็จ เพ�่อประโยชน�สูงสุดของชุมชน โดยถือประชาชนเป�นสำคัญ ซึ่งประกอบด�วยหน�วยงาน ดังนี้ สำนักงานพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย� ศูนย�พัฒนาฝ�มือแรงงานจังหวัดลำพ�น, เหล�ากาชาดจังหวัดลำพ�น ,กิ�งกาชาดอำเภอล้ี, มูลนิธิชีว�ตใหม�,
สถาบันการศึกษา (ว�ทยาลัยเทคนิคลำพ�น ว�ทยาลัยเทคโนโลยีหมู�บ�านครูภาคเหนือจังหวัดลำพ�น) ,ศูนย�สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลลี้,
โรงพยาบาลส�งเสร�มสุขภาพชุมชนตำบลบ�านห�วยแหน, สภาองค�กรชุมชน, ศูนย�หัตถกรรมบ�านงานฝ�มือบ�านผาหนาม, สภาเด็กและ
เยาวชนตำบลป�าไผ�, กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป�าไผ�,ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีว�ตผู�สูงอายุ,ศูนย�พัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ
ตำบลป�าไผ� และโรงเร�ยนผู�สูงอายุเทศบาลตำบลป�าไผ�

           เพ�่อนำฐานข�อมูลที่มีไปใช�ประโยชน�ในการต�อยอดการทำงาน
ด�านการพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ เป�นการทำงานที่สามารถลด
การเก็บข�อมูลท่ีซ้ำซ�อน  จากหลายหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง สามารถรักษา
ความถูกต�องของข�อมูล เนื่องจากฐานข�อมูลมีเพ�ยงฐานข�อมูลเดียว
ในกรณีที่มีข�อมูลชุดเดียวกันปรากฏอยู�หลายแห�งในฐานข�อมูล ข�อมูล
เหล�านี้จะต�องตรงกัน ถ�ามีการแก� ไขข�อมูลนี้ทุก ๆ แห�งที่ข�อมูลปรากฏ
อยู�จะแก�ไขให�ถูกต�องตามกันหมดโดยอัตโนมัติด�วยระบบจัดการฐานข�อมูล
และการป�องกันและรักษาความปลอดภัย (Security) ให�กับระบบฐานข�อมูล
ซึ่งจะให�เฉพาะผู�ที่เกี่ยวข�องเท�านั้น

๑๑๑



การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ

ความโดดเด�นของนวัตกรรม

                 การดำเนินงานด�านการจัดเก็บฐานข�อมูลคนพ�การของเทศบาลตำบลป�าไผ�ได�นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร� (geographic
information system, GIS) มาปรับใช�ในกระบวนการทำงานท่ีเก่ียวข�องกับข�อมูลคนพ�การในพ�น้ท่ีตำบลป�าไผ� ในเชิงพ�น้ท่ี (spatial data)
ด�วยระบบคอมพ�วเตอร� โดยการกำหนดข�อมูลเชิงบรรยายหร�อข�อมูลคุณลักษณะ (attribute data) และสารสนเทศ เช�น ที่อยู� บ�านเลขที่
ที่มีความสัมพันธ�กับตำแหน�งในเชิงพ�้นที่ (spatial data) เช�น ตำแหน�งบ�าน ถนน แม�น้ำ เป�นต�น ประกอบกับเทศบาลตำบลป�าไผ� ซึ่งให�
ความสำคัญกับงานการให�บร�การด�านต�างๆในเขตเทศบาลตำบลป�าไผ�  โดยท่ีผ�านมาได�ประสบป�ญหาและมีข�อจำกัดในการให�บร�การใน
เร�่องการเข�าถึงข�อมูล การช�วยเหลือด�านต�างๆเนื่องจากขาดข�อมูลที่สำคัญและจำเป�นต�อการดำเนินงานอันได�แก�ข�อมูลทางสารสนเทศ
เช�น แผนที่ตั้งบ�านและการเข�าถึงข�อมูลต�างๆในกรณีที่ต�องการความช�วยเหลือหร�อขอรับบร�การอย�างเร�งด�วน ประกอบกับ กองคลัง
เทศบาลตำบลป�าไผ� ซึ่งได�ดำเนินการด�านงานแผนที่และข�อมูลสารสนเทศในการจัดการเร�่องทะเบียนทรัพย�สิน เพ�่อใช�ประโยชน�
ในการดำเนินการเพ�่อจัดเก็บรายได�อยู�แล�ว โดยได� ใช�โปรแกรมแผนที่แม�บทของกรมส�งเสร�มการปกครองส�วนท�องถิ�น (LTAX GIS)
ดังนั้น จ�งได�มีการพัฒนาระบบแผนที่ในส�วนของแผนที่ข�อมูลด�านต�าง ๆ

ใช�ชื่อว�า GIS ALL LIFE (ระบบนำทางสูเปาหมาย
เพ�่อพัฒนาคุณภาพชีว�ต) ข�้นมา เพ�่อให�สามารถ
จัดเก็บและสร�างฐานข�อมูลคนพ�การทุกราย
ประกอบด�วย ชื่อ สกุล ที่อยู� ประเภทความพ�การ
สิทธิในการรักษาพยาบาล ช่ือผู�ดูและ และหมายเลข
โทรศัพท� สถานท่ีต้ังของบ�าน และให�ทราบถึงข�อมูล
สภาพพ�้นที่ของบ�านคนพ�การว�ามีสภาพแวดล�อม
เป�นอย�างไร เพ�อ่ให�สามารถนำฐานข�อมูลดังกล�าว
ไปใช�ในการดำเนินการช�วยเหลือผู�พ�การด�านต�างๆ
เช�น การบร�การด�านการช�วยเหลือกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน การเยี่ยมบ�านคนพ�การ ผู�ป�วยติดเตียง
ซึ่งจะสามารถเข�าถึงคนพ�การ ให�สามารถเข�าถึง

การรักษาในสถานพยาบาลอย�างทันท�วงที ลดอัตราการเจ็บป�วยและเสียชีว�ตของคนพ�การ มีฐานข�อมูลและพ�กัดในแผนท่ีสามารถค�นหา
และเข�าถึงคนพ�การได�อย�างรวดเร็ว รวมถึงมีช้ันฐานข�อมูลผู�พ�การท่ีเกิดจากการประยุกต�ใช�โปรแกรมแผนท่ีแม�บท (LTAXGIS) ซ่ึงสามารถ
จัดเก็บข�อมูลทั้งในรูปของสถิติ และแผนที่ทางอากาศ ได�

  โครงการพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การตำบลป�าไผ� SMART 2  เป�นการ
ประยุกต�ใช�โปรแกรมแผนที่แม�บท (LTAX GIS) ซึ่งป�จจ�บันงานจัดเก็บรายได�
เทศบาลตำบลป�าไผ� นำมาใช�ในการจัดการ เร� ่องทะเบียนทรัพย�สิน
เพ�อ่ใช�ประโยชน�ในการดำเนินการเพ�อ่จัดเก็บรายได� โดยพัฒนาและต�อยอด
การใช�ประโยชน�จากโปรแกรมดังกล�าวให�สามารถใช�งานได�จากข�อมูลท่ีนำเข�าไป
ในโปรแกรมให�กลายเป�นฐานข�อมูลท่ีมีรายละเอียดปลีกย�อย สามารถสืบค�น
ได�อย�างรวดเร็ว จ�งเกิดเป�นเคร�อ่งมือของนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีว�ต
คนพ�การเทศบาลตำบลป�าไผ� โดยใช�ชื่อว�า GIS ALL LIFE (ระบบนำทาง
สู�เป�าหมายเพ�อ่พัฒนาคุณภาพชีว�ต) ได�แก�นำเข�าข�อมูลคนพ�การพ�น้ท่ีตำบล
ป�าไผ� โดยใช�โปรแกรมแผนท่ีแม�บทของกรมส�งเสร�มการปกครองส�วนท�องถิ�น
(LTAX GIS ) เร��มจากการจัดเตร�ยมฐานข�อมูลของคนพ�การในเขตตำบลป�าไผ�
จำนวน ๕๓๓ คน นำข�อมูลลงในโปรแกรมแผนที่แม�บท (LTAXGIS) จากนั้น
เป�นการสร�างขั้นข�อมูลจ�ดพ�กัดที่อยู�อาศัยของคนพ�การโดยลงข�อมูลเชิง
บรรยายประกอบจ�ดที่อยู�อาศัยของคนพ�การแต�ละราย และนำชั้นข�อมูลจ�ด
ท่ีอยู�อาศัยผู�พ�การนำเข�าโปรแกรม Google Earth ทำให�สามารถเข�าดูข�อมูล
จ�ดแผนท่ีต้ังท่ีอยู�อาศัยของคนพ�การได�ท้ังคอมพ�วเตอร�และโทรศัพท�เคล่ือนท่ี
ทำการพัฒนาโดยการนำไฟล�ข�อมูล เข�าสู�โปรแกรม Google My Maps
ใน Google Drive  ทำการเพ��มชั้นข�อมูลการนำทางไปสู�ที่อยู�อาศัยของ
คนพ�การโดยผ�านระบบ GPS นำทาง โดยสามารถทำการแชร�ลิงค�ข�อมูล
ให�กับผู�ที่จะนำไปใช�ผ�านระบบ Application Line หร�อ Messenger ผ�าน
โทรศัพท�เคลื่อนที่ซึ่งสามารถใช�ว�ธีและที่ลิงค�เข�าสู�ข�อมูลได�ทันที โดยฐาน
ข�อมูลดังกล�าว มีการแบ�งชั้นการนำข�อมูลไปใช�ตามภารกิจแต�ละงาน ซึ่งไม�
สามารถแสดงให�เห็นช้ันข�อมูลของผู�พ�การได�ท้ังหมด เน่ืองจากข�อมูล บางช้ัน
เป�นข�อมูลที่ต�องปกป�ดเพราะเป�นข�อมูลส�วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติ
ข�อมูลข�าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

๑๑๒



ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ

คนพ�การร�อยละ ๙๕ เข�าถึงสิทธิบัตรสวัสดิการแห�งรัฐ เบ้ียยังชีพ และตามแบบ ท.๗๔
คนพ�การอย�างน�อยป�ละ ๒  ราย ได�รับการปรับสภาพแวดล�อมที่อยู�อาศัย
คนพ�การอย�างน�อยร�อยละ ๑๐  ได�รับการส�งเสร�มการรวมกลุ�มทำกิจกรรม
การส�งเสร�มให�เกิดการรวมกลุ�มและสร�างอาชีพ ไม�น�อยกว�า ๑ ผลิตภัณฑ�
การปรับปรุงสภาพแวดล�อมของหน�วยงานรัฐหร�อเอกชนอย�างน�อย ๒ กิจกรรมต�อป�
การส�งเสร�มสุขภาพและการฟ��นฟ�สมรรถภาพหร�อสนับสนุนกายอุปกรณ�ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ ๓๐ ของผู�พ�การที่ร�องขอ
คนพ�การและ หร�อผู�ดูแลเข�าถึงแหล�งกู�ยืมเง�นเพ�อ่ประกอบอาชีพโดย ร�อยละ ๕๐ ของ
คนพ�การที่ต�องการกู�ยืมเง�นประกอบอาชีพ
คนพ�การและ หร�อผู�ดูแล มีอาชีพและมีรายได�เพ�ยงพอต�อการยังชีพ ร�อยละ ๕๐ ของ
คนพ�การ
คนพ�การได�รับ การจ�างงานผ�านระบบบร�การจัดหางานของคนพ�การ ร�อยละ ๓๐ ของ
คนพ�การที่สมัครงานผ�านระบบบร�การจัดหางานคนพ�การ
คนพ�การและหร�อผู�ดูแลมีส�วนร�วมประชุมกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ ในระดับตำบลในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข�องกับคนพ�การ

       สามารถจัดเก็บและสร�างฐานข�อมูลคนพ�การทุกรายที่เป�นป�จจ�บัน ร�อยละ ๑๐๐

       สามารถช�วยเหลือผู�พ�การ ที่ประสบเหตุฉุกเฉินพ�้นที่ตำบลป�าไผ�โดยใช�แผนที่นำทาง
GIS จำนวน  ๑๔๓ ครั้ง จากการออกเหตุให�ความช�วยเหลือผู�ประสบเหตุฉุกเฉิน ในป�
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๓๑๗  ครั้ง คิดเป�นร�อยละ ๔๕  

       สามารถลดระยะเวลาการเข�าถึงจ�ดที่ตั้งบ�านพักอาศัยของคนพ�การ กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน โดยใช�แผนที่นำทาง GIS ในพ�้นที่ตำบลป�าไผ�ได�อย�างรวดเร็ว เทียบระยะทางจาก
ไกลสุดของพ�น้ท่ีตำบลป�าไผ�ไปยังโรงพยาบาลล้ี จากระยะเวลา ๑๒ นาที ลดลงเหลือ ๘ นาที  

      สามารถใช�เป�นแผนที่นำทางไปยังจ�ดพ�กัดที่อยู�อาศัยของคนพ�การทุกราย ร�อยละ ๑๐๐

      สามารถใช�โปรแกรม GIS นำทาง ทั้งในคอมพ�วเตอร�และโทรศัพท�เคลื่อนที่ เพ�่อตอบสนองความต�องการของผู�ที่จะนำข�อมูลไป
ใช�งานได�อย�างสะดวกและรวดเร็ว ถูกต�องแม�นยำ

๑๑๓



“สังคมผู�สูงวัยใส�ใจสุขภาพ เทศบาลตำบลน้ำสวย”
โครงการนวัตกรรม

ความเป�นมาของโครงการ
     หมายถึง สังคมท่ีมีประชากรอายุ ๖๐ ป�ข�น้ไปท่ีอยู�จร�งในพ�น้ท่ี
ต�อประชากรทุกช�วงอายุในพ�้นที่เดียวกัน ในอัตราเท�ากับหร�อ
มากกว�าร�อยละ ๑๐ ข�น้ไป หร�อมีประชากรอายุ ๖๕ ป�ข�น้ไปท่ีอยู�จร�ง
ในพ�น้ท่ีต�อประชากรทุกช�วงอายุในพ�น้ท่ีเดียวกัน ในอัตราเท�ากับ
หร�อมากกว�าร�อยละ ๗ ข�้นไป ส�วนสังคมผู�สูงอายุโดยสมบูรณ�
(Aged Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ ๖๐ ป�ข�้นไปที่
อยู�จร�งในพ�น้ท่ีต�อประชากรทุกช�วงอายุในพ�น้ท่ีเดียวกัน ในอัตรา
เท�ากับหร�อมากกว�าร�อยละ ๒๐ ข�น้ไป หร�อมีประชากรอายุ ๖๕ ป�
ข�้นไปที่อยู�จร�งในพ�้นที่ต�อประชากรทุกช�วงอายุในพ�้นที่เดียวกัน
ในอัตราเท�ากับหร�อมากกว�าร�อยละ ๑๔ ข�้นไป
     จากการสำรวจข�อมูลพ�น้ฐานตำบลของเทศบาลตำบลน้ำสวย
ป�จจ�บันได�เข�าสู�ภาวะสังคมผู�สูงอายุโดยสมบูรณ�แล�ว เนื่องจาก
ข�อมูลผู�สูงอายุเพ��มมากข�น้ คิดเป�นร�อยละ ๒๓ ของจำนวนประชากร
ทั้งหมด (จำนวนประชากรทั้งหมด ๓,๑๕๖ คน จำนวนผู�สูงอายุ
๗๔๑ คน)

    ผู�สูงอายุสามารถแบ�งออกเป�น ๓ กลุ�ม คือ ผู�สูงอายุส�วนใหญ�สามารถดูแลตัวเองได�โดยไม�ต�องพ�ง่ผู�อ่ืน (กลุ�มติดสังคม) คิดเป�นประมาณ
ร�อยละ ๘๕ ของจำนวนผู�สูงอายุทั้งหมด ในขณะที่จำนวนผู�สูงอายุที่ต�องพ�่งผู�อื่นบ�างในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (กลุ�มติดบ�าน)
มีสัดส�วนประมาณร�อยละ ๑๔ และต�องพ�ง่พาผู�อ่ืนท้ังหมดร�อยละ ๑ ซ่ึงส�วนใหญ�อายุมากกว�า ๘๐ ป� นอกจากน้ีพบว�า ผู�สูงอายุมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พ�งประสงค�เพ�ยงร�อยละ ๒๖ เท�านั้น ผู�สูงอายุร�อยละ ๙๕ มีป�ญหาสุขภาพด�วยโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด ร�อยละ ๔๑
เบาหวานร�อยละ ๑๘ ข�อเส่ือมร�อยละ ๙ ซึมเศร�าร�อยละ ๑ รวมท้ังภาวะสมองเส่ือมร�อยละ ๑๒ (มีแนวโน�มเพ��มข�น้เร�อ่ยๆ) ซ่ึงจำเป�นท่ีจะต�อง
มีการเฝ�าระวังดูแลสุขภาพอย�างต�อเน่ือง ตลอดจนการปรับพฤติกรรมสุขภาพให�เหมาะสม เพ�อ่ป�องกันภาวะแทรกซ�อน เจ็บป�วยจนต�อง
เข�ารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งทำให�มีค�าใช�จ�ายที่สูงข�้น กลุ�มผู�สูงอายุที่สามารถดูแลตัวเองได�โดยไม�ต�องพ�่งผู�อื่น (กลุ�มติดสังคม)
ก็ต�องได�รับการหนุนเสร�มในการดูแลสุขภาพจากภาคส�วนต�าง ๆ ไม�ว�าจะเป�นชุมชน ท�องถิ�น ท�องท่ี โรงพยาบาลส�งเสร�มสุขภาพ โรงเร�ยน
สถาบันทางศาสนา หน�วยงานส�วนราชการและกลุ�มของผู�สูงอายุเอง เช�น ชมรมผู�สูงอายุ โรงเร�ยนผู�สูงอายุ เพ�อ่นช�วยเพ�อ่น เป�นต�น ซ่ึงเป�น
กิจกรรมสร�างเสร�มสุขภาพ ป�องกันโรค และฟ��นฟ�สุขภาพ ที่เน�นการ “สร�างนำซ�อม” เพ�่อยืดระยะเวลาการพ�่งตนเองให�ได�นานที่สุด

๑๑๔
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พร�อมพัฒนาเศรษฐกิจพอเพ�ยง  ส�งเสร�มการกีฬา  พัฒนาคุณภาพชีว�ตชุมชน”
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เทศบาลตำบล
รางวัลที่ ๓

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



ว�ธีการ/กลยุทธ�การดำเนินการ
           ๑) เสร�มสร�างศักยภาพกลไกบูรณาการการจัดการระบบการดูแลผู�สูงอายุให�เข�มแข็ง โดยจัดการประชุมผู�เก่ียวข�องจากทุกภาคส�วน
เพ�อ่ทบทวนการทำงานและปรับปรุงโครงสร�างกลไกการจัดระบบการดูแลสุขภาพผู�สูงอายุให�บูรณาการและเช่ือมโยงการทำงานแบบมีส�วนร�วม
โดยออกแบบจัดต้ังให�เป�นโรงเร�ยนผู�สูงอายุ ช่ือ “โรงเร�ยนผูสูงอายุภูผาลอมน้ำสวย” มีคณะกรรมการบร�หารโรงเร�ยน ออกแบบหลักสูตร
ที่เหมาะสม เป�ดรับสมัครนักเร�ยนผู�สูงอายุ และเป�ดเร�ยนอย�างต�อเนื่องและสอดคล�องกับว�ถีชาวบ�าน นอกจากนี้ คณะกรรมการบร�หาร
โรงเร�ยนผู�สูงอายุและผู�เก่ียวข�องยังจัดเวทีให�มีการแลกเปล่ียนเร�ยนรู�เพ�อ่พัฒนางานกันอย�างต�อเน่ือง
           ๒) พัฒนาระบบข�อมูลและจัดการความรู�เก่ียวกับผู�สูงอายุให�ครบถ�วนถูกต�อง และนำไปใช�ประโยชน� โดยมีนักว�จัยชุมชนและเจ�าหน�าท่ี
ของเทศบาลตำบลและโรงพยาบาลส�งเสร�มสุขภาพตำบลเก็บรวบรวมข�อมูลระบบการดูแลผู�สูงอายุให�ครบถ�วนและถูกต�อง นักว�จัยชุมชน
เจ�าหน�าที่ และคณะกรรมการบร�หารโรงเร�ยนผู�สูงอายุจัดเวทีว�เคราะห�ข�อมูลและหาแนวทางแก� ไข เวทีจัดทำแผนพัฒนาแบบมีส�วนร�วม
การพัฒนาระบบการดูแลผู�สูงอายุ และเสนอหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องให�นำไปบรรจ�ในแผนพัฒนาท�องถิ�น และเวทีจัดทำแผนปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม
ของการพัฒนาระบบการดูแลผู�สูงอายุเป�นประจำทุกป�

       ๓) เป�ดพ�้นที่ให�ผู�สูงอายุและผู�เกี่ยวข�องทุกภาคส�วนให� ได�มีเวทีเร�ยนรู�
การพัฒนาสุขภาวะสังคมผู�สูงวัยแบบบูรณาการอย�างต�อเนื่อง โดยมี
โรงเร�ยนผู�สูงอายุเป�นกลไกหลัก ซ่ึงมีท่ีต้ังอาคารสถานท่ีท่ีชัดเจนแต�สามารถ
ไปเร�ยนรู�นอกสถานที่ได�ตามความเหมาะสม จัดทำหลักสูตรจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีว�ตหร�อสุขภาวะผู�สูงอายุที่หลากหลายด�าน โดยเป�ด
โอกาสให�ทุกภาคส�วนเข�ามามีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมอย�างน�อยเดือนละ
๑ คร้ังและมีการจัดมหกรรมวันผู�สูงอายุ” ป�ละ ๑ คร้ัง นอกจากน้ี โรงเร�ยน
ผู�สูงอายุยังไปเข�าร�วมจัดกิจกรรมอ่ืนๆตามแผนงานโครงการของเทศบาล
และของหน�วยงานราชการในพ�้นที่อีกด�วย

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ
        โครงการสังคมผู�สูงวัยใส�ใจสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำสวย เกิดผลสำเร็จได�ด�วยดี เกิดจากการร�เร��มและร�วมมือกันจากทุกภาคส�วน
ท้ังในชุมชนและนอกชุมชน โดยเร��มจากเทศบาลตำบลน้ำสวยได�ปร�กษาหาร�อร�วมกับชมรมผู�สูงอายุ และโรงพยาบาลส�งเสร�มสุขภาพตำบล
เพ�่อจะทำโครงการต�อยอดจากงานเดิมที่ปฏิบัติอยู�ให�มีคุณภาพมากยิ�งข�้น โดยมีชื่อวา “โครงการสังคมผูสูงวัยใสใจสุขภาพ” ซึ่งจะมี
กิจกรรมหลักคือการจัดต้ังโรงเร�ยนผู�สูงอายุ เพ�อ่ให�เป�นกลไกหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนาและแก�ไขป�ญหาพัฒนาคุณภาพชีว�ตของ
ผู�สูงอายุในทุกๆมิติ ไม�ว�าจะเป�นด�านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี สุขภาพ และสิ�งแวดล�อม โดยเน�นการจัดกิจกรรมตามหลักการ
“๕อ” กลาวคือ  ๑.อาหาร ๒.อารมณ ๓.ออกกำลังกาย ๔.อาสา และ ๕.ออม ซึ่งจะมีภาคีเคร�อข�ายจากทุกภาคส�วนเข�ามามีส�วนร�วม
ในการจัดกิจกรรมด�วยกันอย�างต�อเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องจากมีจัดสรรทรัพยากรทางการบร�หารที่สำคัญมาสนับสนุนหร�อเข�ามามีส�วนร�วม
ในการดำเนินการอย�างต�อเนื่อง

ความโดดเด�นของนวัตกรรม
    โครงการสังคมผูสูงวัยใสใจสุขภาพ เทศบาลตำบลน้ำสวย
เปนโครงการที่ทำใหเกิดสิ�งใหม ๆ ข�้น  ในพ�้นที่และสงกระทบ
เชิงบวกในการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้
    ๑. เกิดกลไกที่เข�มแข็งมาจัดการระบบการพัฒนาผู�สูงอายุ
อย�างมีส�วนร�วมได�อย�างมีประสิทธิภาพ คือ โรงเร�ยนผู�สูงอายุ
ภูผาล�อมน้ำสวย 
   ๒. เกิดการบูรณาการการทำงานในพ�น้ท่ี ทำให�ทุกภาคส�วน
มาร�วมมือทำงานร�วมกันดียิ�งข�้น
   ๓. เกิดการเชื ่อมโยงแผนงาน โครงการ และงบประมาณ
เพ�่อดำเนินการจัดกิจกรรมอย�างเหมาะสมและต�อเนื่อง
   ๔. ผู�สูงอายุในพ�้นที่ได�รับการดูแลคุณภาพชีว�ตที่ดีทุกด�าน
อย�างท่ัวถึงมากยิ�งข�น้ ผู�สูงอายุมีส�วนร�วมในการจัดการตนเอง
ทำให�เกิดความภาคภูมิใจ อยู�ในสังคมอย�างมีคุณค�าและศักด์ิศร�

๑๑๕



๑๑๖

ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ
         คณะกรรมการบร�หารโรงเร�ยนผู�สูงอายุ คณะกรรมการบร�หารชมรมผู�สูงอายุ และ ทีมนักว�จัยชุมชนท�องถิ�นมีศักยภาพเข�มแข็งข�้น
จนสามารถออกแบบและบูรณาการจัดกิจกรรมให�กับประชากรกลุ�มเป�าหมายผู�สูงอายุได�อย�างเหมาะสมสอดคล�องกับว�ถีชุมชนและต�อเน่ือง

        คณะกรรมการบร�หารโรงเร�ยนผู�สูงอายุ คณะกรรมการบร�หารชมรมผู�สูงอายุ 
ทีมนักว�จัยชุมชน ผู�สูงอายุ ชุมชน ท�องที่ ท�องถิ�น และส�วนราชการในพ�้นที่ ได�เกิด
การเร �ยนรู �ร �วมกันในการดูแลระบบการพัฒนาผู �ส ูงอายุ ทำให�เก ิดผลงาน
อย�างมีประสิทธิภาพ

       เกิดการมีส�วนร�วมทุกภาคส�วนอย�างจร�งจัง เพ�่อมาขับเคลื่อนระบบการพัฒนา
ผู�สูงอายุ จนทำให�ผู�สูงอายุและผู�เก่ียวข�องในสังคมผู�สูงวัยมีความรู� ความเข�าใจ และเกิด
ความตระหนักในการสร�างเสร�มคุณภาพชีว�ตท่ีดีแก�ผู�สูงอายุ ผู�สูงอายุมีคุณภาพชีว�ต
ที่ดีข�้น อยู�ในสังคมอย�างมีศักดิ์ศร�และคุณค�า ทั้งในด�านเศรษฐกิจ สังคม สิ�งแวดล�อม
และสุขภาพ มีความพ�งพอใจดีมาก ต�องการให�จัดกิจกรรมที่หลากหลาย และจัด
กิจกรรมต�อเดือนมากข�้น



๑๑๗

ความเป�นมาของโครงการ

โครงการนวัตกรรม
“โครงการอนุรักษ�ต�นยางนาถนนสายเชียงใหม� – ลำพ�น”

     โครงการอนุรักษ�ต�นยางนาถนนสายเชียงใหม�-ลำพ�นมีความสำคัญ
อย�างยิ�งต�อการจัดการสิ�งแวดล�อมในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ�ง เน่ืองจาก
ต�นยางนาสองข�างถนนสายเชียงใหม�-ลำพ�น ถือเป�นสัญลักษณ�โดดเด�น
ของชาวอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม� เป�นถนนประวัติศาสตร�ที่มีอายุ
เก�าแก�ที่มีต�นไม�ขนาดใหญ�เร�ยงรายสองข�างทาง ตั้งแต�เขตอำเภอเมือง
เชียงใหม� จนสุดเขตอำเภอสารภี (เขตติดต�อจังหวัดลำพ�น) ซ่ึงมีคุณค�า
และความสำคัญอย�างยิ�ง  ช�วยทำให�ภูมิทัศน�เมืองมีความสวยงาม
และช�วยส�งเสร�มการท�องเที่ยว เป�นแหล�งพันธุกรรมไม�ยางนาสำหรับ
ใช�ขยายพันธุ� ปรับปรุงพันธุ�ไม� หร�อใช�ในการศึกษาว�จัย เทศบาลตำบล
ยางเนิ�ง ในฐานะเป�นหน�วยงานที่มีต�นยางนาอยู�ในพ�้นที่รับผิดชอบ
จ�งได�เห็นถึงความสำคัญในการร�วมอนุรักษ�ต�นยางนา เนื ่องจาก
ความเจร�ญขยายตัวเข�ามาและเปล่ียนแปลงภูมิทัศน�ต�นยางนาสองข�างถนน
ภายในเขตเทศบาล สิ�งเหล�าน้ีทำให�ต�นยางนาสองข�างทางถูกคุกคามจาก
กระแสการพัฒนาเมืองซึ่งไม�ได�ให�ความสำคัญกับมิติด�านสิ�งแวดล�อม 

เท�าที่ควร จนทำให�ต�นยางนาป�วยหักโค�นและล�มตายไปอย�างต�อเนื่อง บางส�วนได� สร�างความเสียหายให�บ�านเร�อน ร�านค�าและประชาชน
ผู� ใช�เส�นทาง ซึ่งในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ�ง มีต�นยางนา ๒๕๒ ต�น แต�ค�อนข�างสมบูรณ�เพ�ยง ๑๕ ต�น โดยเทศบาลตำบลยางเนิ�ง
มีการประเมินผลกระทบต�อประชาชนกลุ�มเป�าหมาย คือประชาชนในพ�น้ท่ีและผู�อยู�อาศัยสองฝ��งต�นยางนาและพ�น้ท่ีใกล�เคียงเน�นประชาชน
ท่ีอยู�ตามแนวเส�นทางต�นยางนาเป�นเป�าหมายหลัก เน่ืองจากได�รับผลกระทบโดยตรง ท้ังในด�านท่ีเป�นประโยชน� เช�น ใกล�ทางสัญจร สะดวก
ต�อการค�าขาย เป�นต�น และด�านท่ีได�รับผลกระทบ เช�น ความเดือดร�อนจากกรณีต�นยางนาหักโค�น ความรู�สึกไม�ม่ันคงปลอดภัย เพ�อ่อนุรักษ�
ต�นยางนาให�สามารถคงอยู�ต�อไปคู�กับชุมชน โดยไม�เกิดป�ญหาแก�ประชาชน เทศบาลตำบลยางเนิ�ง จ�งได�ดำเนินโครงการอนุรักษ�ต�นยางนา
ถนนสายเชียงใหม�-ลำพ�น ซึ่งได�สร�างการมีส�วนร�วมพัฒนาเคร�อข�ายความร�วมมือ และรณรงค�ให�ทุกภาคส�วนเห็นความสำคัญของ
การดูแลต�นยางนาถนนเชียงใหม� - ลำพ�นมากข�น้ เช�น หน�วยงานราชการ หน�วยงานสถานศึกษา องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น องค�กรเคร�อข�าย
เอกชน ประชาชนจ�ตอาสา เป�นต�น
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ว�ธีการ/ กลยุทธ�ทางการดำเนินการ

ความโดดเด�นของนวัตกรรม

             เพ� ่อให�เกิดการแก� ไขป�ญหาให�เป�นรูปธรรม และเพ� ่อให�ประชาชน
มีความปลอดภัยในชีว�ตและทรัพย�สิน และสร�างความสุขให�กับประชาชนให�อยู�
ภายใต�สิ�งแวดล�อมท่ีดี และสร�างโอกาสด�านการท�องเท่ียว ตามแนวคิด “ตนยางนา
ปลอดภัย คนก็มีความสุข” เทศบาลตำบลยางเนิ�ง จ�งได�ส�งเสร�มและสนับสนุน
การมีส�วนร�วมของประชาชนในท�องถิ�น ในการจัดการให�มีการปกป�กษ�อนุรักษ�
ต�นยางนาให�สามารถคงอยู�ต�อไปโดยไม�เกิดป�ญหาหร�อผลกระทบแก�ประชาชน
โดยการบูรณาการร�วมกับหน�วยงานราชการต�างๆ สถานศึกษา และกลุ�มเคร�อข�าย
องค�กรเอกชนด�านการอนุรักษ�ต�นไม�ใหญ� รวมทั้งส�งเสร�มกิจกรรมต�างๆ ใน
การอนุรักษ�ต�นยางนา เพ�อ่สร�างความร�วมมือกับทุกภาคส�วนในการปรับปรุง
ฟ��นฟ� และอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ เช�น การสำรวจกิ�งแห�งผุของต�นยางนา
เข�าร�วมโครงการหมอต�นไม�อาสา โครงการฟ��นฟ�ระบบรากต�นยางนา เพ�อ่รักษา
สภาพต�นยางนาให�มีสภาพสมบูรณ� รับสมัครเยาวชนอาสา และอาสาสมัคร
พ�ทักษ�ยางนา (อสย.) และก�อให�เกิดการระดมความเห็นในเวทีสภายางนา
ด�านการท�องเท่ียว ได�ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน�ฯ ก�อสร�างศูนย�สินค�าโอท็อป
และการจัดประชุมรับฟ�งความคิดเห็นในการอนุรักษ�ฟ��นฟ�ต�นยางนาให�มีการดูแล
อย�างถูกต�อง เพ�อ่การดำรงอยู�ของต�นยางนาให�เป�นแหล�งทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ทรงคุณค�า

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ
 โครงการอนุรักษ�ต�นยางนาฯ เป�นส�วนหนึ่งที่สนับสนุนองค�ความรู�ด�านระบบนิเวศน�ให�ประชาชนผู�อยู�ใกล�ต�นยาง
มีการประชาสัมพันธ�สร�างความเข�าใจให�ประชาชนท่ีอยู�แนวถนนใกล�ต�นยางนา ได�เห็นถึงความสำคัญทางชีวภาพของต�นไม�ว�าควรอยู�ร�วมกัน
ได�อย�างไร และท่ีสำคัญต�องอยู�ร�วมกันอย�างปลอดภัย เทศบาลตำบลยางเนิ�ง ได�ดำเนินการสำรวจกิ�งยางนาท่ีแห�งผุ หร�อ กิ�งหักค�างบนต�น
เพ�่อดำเนินการตัดแต�งกิ�งไม�ร�วมกับองค�การบร�หารส�วนจังหวัดเชียงใหม�  มีการติดป�ายเตือนบร�เวณทางโค�ง มีการจัดระเบียบร�านค�า
ป�ายโฆษณา ทำให�ประชาชนลดความเสี่ยงจากการถูกกิ�งไม�หล�นใส�อาคารบ�านเร�อน และลดอุบัติเหตุที่จะเกิดแก�ผู�ที่สัญจรผ�าน อีกทั้ง
การกำจัดใบยาง ดอกยาง ซึ่งไม�สามารถเผาทำลายได�  โดยการนำไปทำปุ�ยหมัก และแปรรูปใบยางนาเป�นผลิตภัณฑ�ที่ช�วยเพ��มมูลค�า
ทางเศรษฐกิจให�ประชาชนในท�องถิ�น การส�งเสร�มการท�องเที่ยวโดยดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน�ฯ และก�อสร�างศูนย�สินค�าโอท็อป
สิ�งเหล�าน้ี ช�วยเพ��มความรู�สึกที่ดีรวมถึงสะท�อนว�ถีชีว�ตที่ปลอดภัยของประชาชนกับต�นยางนา

      โครงการอนุรักษ�ต�นยางนาฯ  ส�งเสร�มกิจกรรมการปกป�กษ�
รักษา การบำรุงรักษาฟ��นฟ�และการใช�แนวคิดการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในท�องถิ�น เพ�อ่อนุรักษ�ต�นยางนาให�สามารถคงอยู�ต�อไป
คู�กับชุมชน ไม�เกิดป�ญหาแก�ประชาชน โดยเทศบาลฯ ได�เร��มดำเนิน
โครงการตั้งแต�ป�  พ.ศ. ๒๕๕๗ ใช�หลักการบูรณาการร�วมกับ
หน�วยงานราชการ หน�วยงานสถานศึกษา เกิดการผลักดันใน
การฟ��นฟ�อนุรักษ�ของกลุ�มเคร�อข�ายองค�กรเอกชนด�านการอนุรักษ�
ต�นไม�ใหญ� เช�น เคร�อข�ายเชียงใหม�เข�ยวสวยหอม เยาวชนหมอต�นไม�
เยาวชนอาสา เคร�อข�ายการเฝ�าระวังและติดตามมาตรการสิ�งแวดล�อม
และอาสามัครพ�ทักษ�ยางนา (อ.ส.ย.) จนถึงการเกิดเวทีประชาคม
สภายางนา ซ่ึงมุ�งเน�นการจัดการป�ญหาฟ��นฟ�สภาพของต�นยางนา
ให�มีสุขภาพดี แข็งแรง ปลอดภัย รวมถึงเทศบาลฯ  ได�ดำเนินการ

ปรับปรุงภูมิทัศน�สองข�างทางถนนสายต�นยางนาเชียงใหม�-ลำพ�น การก�อสร�างอาคารศูนย�จำหน�ายสินค�าโอท็อป ซึ่งเป�นส�วนหนึ่งของ
โครงการอนุรักษ�ต�นยางนา ให�มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม  และเหมาะสมกับพ�น้ท่ี เป�นการส�งเสร�มการท�องเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
และเป�นการเพ��มโอกาสการสร�างงาน สร�างรายได�ในชุมชนต�อไป 
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ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ
       ทองถิ�น  ชุมชน  และประชาชน รวมมือจัดการดูแลรักษาและฟ��นฟ�ตนยางนาบน
ถนนสายเชียงใหม–ลำพ�น เกิดการบูรณาการร�วมกันระหว�างภาครัฐ  ส�วนภูมิภาค
ส�วนท�องถิ�น ร�วมกับประชาชนท่ีเข�ามามีส�วนร�วมในการแก�ป�ญหาการจัดการอนุรักษ�
สภาพแวดล�อมให�มีคุณภาพที่ดี ต�นยางนาสองข�างทางถนนได�รับการอนุรักษ�ฟ��นฟ�
อย�างถูกหลักการ ลดความเส่ียงต�อการสูญเสียชีว�ตและทรัพย�สินของประชาชน และ
ผู�ใช�เส�นทาง เกิดการส�งเสร�มภูมิทัศน�ของเมืองให�สวยงาม ร�มร�น่ มีความปลอดภัยต�อ
ชีว�ตและทรัพย�สินของประชาชน รวมท้ังเป�นการส�งเสร�มการท�องเท่ียว การประชาสัมพันธ�
สร�างความเข�าใจให�ประชาชนได�เห็นถึงความสำคัญทางชีวภาพของต�นไม�ว�าควรอยู�
ร�วมกันได�อย�างไร และที่สำคัญต�องอยู�ร�วมกันอย�างปลอดภัย ทำให�ประชาชนลด
ความเสี่ยงจากการถูกกิ�งไม�หล�นใส�อาคารบ�านเร�อน และลดอุบัติเหตุที่จะเกิดแก�ผู�ที่
สัญจรผ�าน อีกทั้งการกำจัดใบยาง ดอกยาง ซึ่งไม�สามารถเผาทำลายได�  โดยการ
นำไปทำปุ�ยหมัก และแปรรูปใบยางนาเป�นผลิตภัณฑ�ที่ช�วยเพ��มมูลค�าทางเศรษฐกิจ
ให�ประชาชนในท�องถิ�น สิ�งเหล�านี้ช�วยเพ��มความรู�สึกที่ดีรวมถึงสะท�อนว�ถีชีว�ตที่
ปลอดภัยของประชาชนกับต�นยางนา
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โครงการนวัตกรรม
“สมาร�ท ประปา แม�ขร�”ความเป�นมาของโครงการ

         ด�วยบร�บทในป�จจ�บันเทศบาลตำบลแม�ขร�เป�นเมืองเศรษฐกิจสำคัญ
ของพ�้นที่ในโซนทิศใต�ของจังหวัดพัทลุง มีสภาพพ�้นที่เป�นชุมชนเมือง และ
นับวันชุมชนจะมีการขยายตัวเพ��มมากข�น้ เพราะฉะน้ันการสร�างความพร�อม
ให�กับเมืองเพ�่อรองรับความต�องการของประชาชนในป�จจ�บัน ตลอดจน
การเติบโตของเมืองในอนาคต โดยเฉพาะความพร�อมในเร�่องของระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต�าง ๆ จ�งเป�นภารกิจสำคัญที่เทศบาล
ตำบลแม�ขร�ซ่ึงเป�นหน�วยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทในการบร�หารจัดการเชิงพ�น้ท่ี
จะต�องดำเนินการ ซึ่งการยกระดับคุณภาพการให�บร�การสาธารณะของ
เทศบาลฯ เป�นสิ�งที่มีความจำเป�น โดยเฉพาะการบร�หารกิจการประปาให�
น้ำประปามีคุณภาพตามเกณฑ�มาตรฐาน มีความเพ�ยงพอและไหลตลอด
๒๔ ชั่วโมง เพราะน้ำคือป�จจัยสำคัญในการดำรงชีว�ตประจำวันของพ�่น�อง
ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยป�จจ�บันเทศบาลตำบลแม�ขร�มีระบบประปาท่ีอยู�
ในความรับผิดชอบ จำนวน ๑ แห�ง ให�บร�การพ�่น�องประชาชนครอบคลุม

๒,๘๙๒ ครัวเร�อน ทั้งในและนอกเขตเทศบาลฯ หร�ออีกนัยหนึ่งต�องให�บร�การประชาชนจำนวนไม�น�อยกว�า ๘,๐๐๐ คนต�อวันซึ่งรวม
ประชากรแฝงด�วย  โดยมุ�งพัฒนาระบบผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพและเพ�ยงพอกับความต�องการของประชาชน ควบคู�กับการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการจัดเก็บรายได�ค�าน้ำประปาบนพ�้นฐานของความถูกต�อง รวดเร็วและเป�นธรรม ด�วยเหตุผลดังกล�าวนี้ นวัตกรรม
สมารท ประปา แมขร ี จ�งเกิดข�้นภายใต�ความร�วมมือของเทศบาลตำบลแม�ขร�และเคร�อข�ายการพัฒนาทั้งในและนอกพ�้นที่ เพ�่อเพ��ม
ประสิทธิภาพในการบร�หารกิจการประปาของเทศบาลตำบลแม�ขร� โดยการนำระบบเทคโนโลยีมาประยุกต�ใช�ในกระบวนการบร�หารกิจการ
ประปา เพ�่อให�เกิดความรวดเร็วในการให�บร�การประชาชน ลดข�อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที่ อีกทั้งสามารถตรวจสอบ
การทำงานของเจ�าหน�าที่ได�อย�างคล�องตัว โดยเป�าหมายสุดท�าย คือ มุ�งหวังให�ประชาชนได�รับบร�การสาธารณะที่มีคุณภาพ รวดเร็ว
และมีมาตรฐานบนพ�้นฐานความพ�งพอใจของพ�่น�องประชาชน

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๖.๓๓  ตร.กม.
ประชากร                  ๖,๓๓๖   คน
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑) ๘๓,๔๑๓,๒๗๖.๐๗  บาท
เบอรโทรศัพท    ๐ ๗๔๖๙ ๕๓๒๖

เทศบาลตำบลแม�ขร�
อำเภอตะโหมด   จังหวัดพัทลุง

ว�สัยทัศน�
“มุ�งพัฒนาสู�เมืองศูนย�กลางการค�า ชาวประชามีส�วนร�วม หลอมรวมสองวัฒนธรรม”

นายสมศักด์ิ  ทับธนะ
นายกเทศมนตร�ตำบลแม�ขร�

เทศบาลตำบล
รางวัลชมเชย

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ

ว�ธีการ/ กลยุทธ�ทางการดำเนินการ       กลยุทธของการดำเนินงานที่ถือวาเปนปจจัยแหงความสำเร็จ
ในกรณีของนวัตกรรมสมารท ประปา แมขร� มาจากปจจัย ๕ ประการ
คือ

        โดยการว�เคราะห�ป�ญหาที่เกิดข�้นในบร�บทของพ�้นที่ และนำมา
จัดลำดับความสำคัญของป�ญหา โดยพ�จารณาเร�ยงลำดับป�ญหา
จากป�ญหาท่ีส�งผลกระทบต�อว�ถีชีว�ตประจำวันของพ�น่�องประชาชน
ในพ�น้ท่ีมากท่ีสุด โดยต�องมองเป�นองค�รวมมองให�เห็นถึงการเช่ือมโยง
ทุกมิติภายใต�บร�บทเชิงพ�น้ท่ี แล�วค�อยดำเนินการในแต�ละประเด็นย�อย
ตามที่วางแผนไว�

       การแก�ไขป�ญหาต�างๆ ในท�องถิ�น เทศบาลหร�อองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ�นไม�ควรทำงานคนเดียว แต�ควรจะต�องทำงานบนพ�น้ฐาน
ความร�วมมือกันของภาคีเคร�อข�ายในพ�้นที่ และใช�ข�อมูลที่เป�นจร�ง
ถูกต�องและเป�นป�จจ�บัน

       บุคลากรในสังกัดของหน�วยงานซ่ึงแต�ละบุคคลมีศักยภาพหร�อความสามารถพ�เศษ ความเช่ียวชาญ รวมท้ังประสบการณ�ท่ีแตกต�างกัน
มาใช�ให�เกิดประโยชน�แก�หน�วยงาน

        กระตุ�นหร�อสนับสนุนจากผู�บร�หารเทศบาลให�บุคลากรในหน�วยงานมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองและพัฒนางานในรูปแบบ
นวัตกรรมอย�างต�อเนื่อง

        ความสำเร็จของโครงการนวัตกรรมสมาร�ท ประปา แม�ขร� มาจากความลงตัวท่ีสอดคล�องกันระหว�างป�ญหาท่ีเกิดข�น้ในบร�บทพ�น้ท่ี
กับนโยบายของนายกเทศมนตร�ตำบลแม�ขร�ที่ต�องการพัฒนาเมืองสู�ความยั่งยืน

             นวัตกรรมสมารท ประปา แมขรี ใช�งบประมาณดำเนินการ
จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใช�บุคลากรที่ร�วมขับเคลื่อนนวัตกรรมฯ
ให�เกิดผลอย�างเป�นรูปธรรมและมีความย่ังยืน ผ�านกลไกคณะกรรมการ
พัฒนาประสิทธิภาพการให�บร�การน้ำประปาของเทศบาลตำบลแม�ขร� 
ซึ่งประกอบด�วยตัวแทนจากภาคีเคร�อข�ายต�างๆ ประกอบด�วย

เทศบาลตำบลแม�ขร� อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม�ขร
คณะกรรมการชุมชนทั้ง ๑๐ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม�ขร�
ผู� ใหญ�บ�านในเขตเทศบาลตำบลแม�ขร�
เทศบาลตำบลควนเสาธง  อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
องค�การบร�หารส�วนตำบลป�าบอน อ.ป�าบอน จ.พัทลุง
โรงเร�ยนบ�านแม�ขร�
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด
การประปาส�วนภูมิภาค
ฝายส�งน้ำคลองท�าเชียด
ห�างสรรพสินค�าเทสโกโลตัส สาขาแม�ขร�

 วัสดุ อุปกรณ : Pocket Pc, Smart Phone,
เคร�่องคอมพ�วเตอร�, เคร�่องปร��นเตอร�,กระดาษ,หมึกปร��นเตอร�,
ระบบสัญญาณ WiFi,โปรแกรมสำเร็จรูประบบประปา
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Lorem 
ipsu

m dolor 
sit amet, 
con-

sec-
tetuer 

ความโดดเด�นของนวัตกรรม
นวัตกรรมสมารท ประปา แมขร� มีจ�ดเดน ดังนี้

        กล�าวคือ มีการนำเทคโนโลยีโปรแกรมสำเร็จรูประบบประปา
ซ่ึงพัฒนาโดยบุคลากรในหน�วยงาน(เทศบาลตำบลแม�ขร�) เอง มาใช�
ในการปฏิบัติงาน เม่ือมีการจดหน�วยน้ำจากมาตรวัดน้ำสามารถแจ�ง
ให�ประชาชนผู�ใช�น้ำทราบได�ทันทีว�ามีการใช�น้ำไปเท�าใดในแต�ละเดือน
สามารถตรวจสอบได�ว�าระบบประปาภายในของผู�ใช�น้ำผิดปกติหร�อ
เกิดการร่ัวไหลหร�อไม�อย�างไร การบันทึกสามารถทำได�อย�างรวดเร็ว
รวมทั้งการส�งต�อข�อมูลมายังเคร�่องคอมพ�วเตอร�สำนักงานผ�าน
ระบบ WiFi ผู� ใช�น้ำสามารถนำใบแจ�งหนี้ที่ได�รับมาชำระค�าน้ำที่
สำนักงานได�ทันที หน�วยงานการเง�นสามารถรู�ยอดค�าน้ำในแต�ละเดือน
พร�อมท้ังยอดชำระค�าน้ำท่ีจัดเก็บได�ในแต�ละวันอย�างรวดเร็ว สามารถนำมาเป�นข�อมูลในการบร�หารกิจการประปาได�อย�างมีประสิทธิภาพ
รวมท้ังสามารถตรวจสอบข�อมูลผู�ใช�น้ำท่ีค�างชำระในแต�ละเดือนได�อย�างสะดวก พ�มพ�ข�อมูลผู�ค�างชำระเป�นราย ๓ เดือน, ๔ เดือน, ๕ เดือน
เพ�่อออกใบแจ�งเตือนให�มาชำระค�าน้ำได�อย�างสะดวก

เป�นแหล�งเร�ยนรู�ด�านกิจการประปาให�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นอื่นๆ ได�มาเร�ยนรู�ทั้งกระบวนการผลิตน้ำประปา, การจัดการ
ระบบประปา รวมถึงการเป�นต�นแบบในการนำระบบ Pocket Pc หร�อ Smart Phone มาใช�ในงานประปา

 ให�มีมาตรฐานเดียวกับหน�วยงานในภาครัฐว�สาหกิจ(การประปาส�วนภูมิภาค) ท้ังด�านคุณภาพการให�บร�การและคุณภาพน้ำประปา

ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ
          “นวัตกรรมสมารท ประปา แมขร�” สงผลกระทบในเชิงบวกตอ
คุณภาพชีว�ตของพ�่นองประชาชนในทองถิ�น ดังนี้

        สามารถทราบข�อมูลการใช�น้ำของตนเองในแต�ละเดือนได�อย�าง
รวดเร็ว ตรวจสอบป�ญหาว�ามีการรั่วซึมของน้ำภายในบ�านหร�อไม�
จากหน�วยน้ำที่ใช� แจ�งป�ญหาเกี่ยวกับระบบประปาได�โดยตรงกับ
เจ�าหน�าที่พร�อมแก�ป�ญหาเบื้องต�นได�ทันท�วงที

        สามารถบร�หารเง�นในครอบครัวของตนเองได� ว�ามีค�าน้ำที่จะ
ต�องชำระเท�าใด ซึ ่งโดยปกติจะต�องมาชำระค�าน้ำภายใน ๗ วัน 
หลังได�รับใบแจ�งหนี้
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โครงการนวัตกรรม
“โครงการวัด บ�านสะอาด อนามัยดี ชีว�สมบูรณ� เพ��มพ�นทรัพย�”

ความเป�นมาของโครงการ
 เนื่องจากสภาพป�ญหาพ�้นที่ตำบลโพตลาดแก�ว เป�นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีประชาชนอาศัยอยู�หนาแน�น ๑๐ หมู�บ�าน
๓๐ ชุมชน ส�งผลให�ประชาชนดำเนินชีว�ตแบบชุมชนเมืองประชาชนขาดการดูแลสุขภาวะและสิ�งแวดล�อมภายในครัวเร�อน และในป� พ.ศ.๒๕๕๔
ตำบลโพตลาดแก�ว ได�ประสบป�ญหามหาอุทกภัยน้ำท�วมทุกหมู�บ�านทุกชุมชน เป�นระยะเวลากว�า ๒ เดือน ทำให�เกิดป�ญหาน้ำเน�าเสีย
ป�ญหาสิ�งปฏิกูล มูลฝอยท่ีลอยมากับน้ำ พอน้ำลดก็เกิดป�ญหาโรคไข�เลือดออกระบาด ประชาชนต�องร�บเร�งทำมาหากินเพราะขาดรายได�
ในช�วงน้ำท�วม จนลืมท่ีจะหันกลับมาดูแลสุขภาวะในครัวเร�อน ทำให�เกิดของเหลือใช�สะสมในครัวเร�อนและชุมชน เกิดโรคระบาดและโรคติดต�อ
ท่ีเกิดจากการขาดการดูแลสุขภาวะ ส�งผลให�ป�ญหาท่ีมีมาอยู�ก�อนแล�ว ยิ�งทว�ความรุ�นแรงมากข�น้ ก�อให�เกิดโรคท่ีมีป�จจัยจากสิ�งแวดล�อม
กระทบถึงค�าใช�จ�ายที่ต�องใช� ในการรักษาพยาบาล และป�ญหาที่เกิดจากแหล�งปฏิกูลมูลฝอยที่เป�นบ�อเกิดของโรคติดเชื้อต�างๆ ยังเป�น
แหล�งเพาะพันธุ�สัตว�ที่เป�นพาหะนำโรค

 เทศบาลตำบลโพตลาดแก�ว ซึ่งเป�นหน�วยงานที่ใกล�ชิดกับประชาชนได�เล็งเห็นแล�วว�าจะต�องพ�จารณาหาแนวทาง
ในการดำเนินการแก�ไขป�ญหาเหล�าน้ีอย�างไรให�เกิดความย่ังยืน และประชาชนต�องเป�นจ�ดเร��มต�นในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเอง
จ�งได�ร�เร��มโครงการวัด บ�านสะอาด อนามัยดี ชีว�สมบูรณ� เพ��มพ�นทรัพย� เป�นโครงการท่ีเกิดจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการการดูแล
บ�านเร�อนหร�อที่พักอาศัย ซึ่งเป�นป�จจัยขั้นพ�้นฐานต�อการดำรงชีว�ตของมนุษย� โดยเฉพาะในเร�่องของการสุขาภิบาลในครัวเร�อน เช�น
ความสะอาดการประกอบอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ น้ำด่ืม น้ำใช�ท่ีสะอาดและเพ�ยงพอ การจัดการมูลฝอย น้ำเสีย รวมท้ังสัตว�ท่ีเป�นพาหะนำโรค
หร�อละเลยการสร�างพฤติกรรมอนามัยส�วนบุคคลท่ีดีของตนเองและสมาชิกในครอบครัว ก็อาจส�งผลให�เกิดการเจ็บป�วยด�วยโรคต�าง ๆ ได�
ซึ่งสามารถป�องกันได�โดยการจัดการ ด�านสุขาภิบาลที่พักอาศัย  

 การสุขาภิบาลสิ�งแวดล�อม และการปรับปรุงพฤติกรรมอนามัย
ส�วนบุคคลให�ถูกต�องเหมาะสมให�แก�เด็กเยาวชน กลุ�มผู�สูงอายุ กลุ�มผู�พ�การ
กลุ�มผู�ป�วยเร�อ้รัง ประชาชนท่ัวไป และยังเป�นการจัดการสิ�งแวดล�อมท่ีปลอดภัยต�อ
สุขภาพ ควบคุมมลพ�ษ ในชุมชน เฝ�าระวังป�องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในชุมชน
รวมถึงส�งเสร�มการมีส�วนร�วมในการอนุรักษ� และดูแลรักษาสิ�งแวดล�อมในชุมชน
อย�างยั่งยืน ร�วมทั้งการ บร�หารจัดการของเหลือใช�ในชุมชนให�เกิดประโยชน�สูงสุด
ก�อให�เกิดรายได�แก�ประชาชน

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๑๙.๗๖  ตร.กม.
ประชากร                  ๓,๘๓๙   คน
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑) ๓๗,๘๓๑,๙๕๐.๕๙  บาท 
เบอรโทรศัพท    ๐  ๓๖๔๑  ๓๑๐๙

เทศบาลตำบลโพตลาดแก�ว
อำเภอท�าวุ�ง   จังหวัดลพบุร�

ว�สัยทัศน�
“เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเข�มแข็ง สุขภาพแข็งแรง สิ�งแวดล�อมดี”

นายสุนันท� แจ�งวงษ�
นายกเทศมนตร�ตำบลโพตลาดแก�ว

เทศบาลตำบล
รางวัลชมเชย

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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ว�ธีการ/ กลยุทธ�ทางการดำเนินการ
       จากป�ญหาดังกล�าวข�างต�นเทศบาลตำบลโพตลาดแก�ว จ�งได�
ร�เร��มโครงการนวัตกรรม และได� ใช�กระบวนการเข�ามามีส�วนร�วม
ของประชาชนในชุมชน เพ�อ่การดำเนินกิจกรรมและโครงการโดยใช�
แนวทางของ Cohen, J.M., & Uphoff, N.T. Rural Development
Participation: Concept and Measure For Project Design
Implementation and Evaluation: Rural Development
Committee Center for international Studies. New York:
Cornell University Press. ซึ่งมีขั้นตอนของการมีส�วนร�วม ดังนี้

การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making)

การมีสวนรวมในการดำเนินงาน (Implementation) 

การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefits)

การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) 

     ในกระบวนการของการ ตัดสินใจน้ัน ประการแรกสุดท่ีต�องกระทำ
คือ การกำหนดความต�องการและการจัดลำดับความสำคัญต�อ
จากนั้นก็เลือกนโยบายและประชาชนที่เกี่ยวข�อง การตัดสินใจนี้เป�นกระบวนการต�อเนื่องที่ต�องดำเนินการไปเร�่อย ๆ ตั้งแต�การตัดสินใจ
ในช�วงเร��มต�น การตัดสินใจในช�วงดำเนินการวางแผน และ การตัดสินใจในช�วงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว�

      ในส�วนท่ีเป�นองค�ประกอบของการดำเนินงานโครงการ ได�มาจาก
คำถามว�าใครจะทำประโยชน�ให�แก�โครงการได�บ�างและจะทำประโยชน�
 ได�โดยว�ธีใด เช�น การช�วยเหลือด�านทรัพยากร การบร�หารการงาน
และการประสานงานและการขอความช�วยเหลือ เป�นต�น

      ในส�วนที ่เกี ่ยวกับผลประโยชน�นอกจากความสำคัญของ
ผลประโยชน�ในเชิงปร�มาณและเชิงคุณภาพแล�ว ยังจะต�องพ�จารณา
ถึงการกระจายผลประโยชน�ภายในกลุ�มด�วย ผลประโยชน�ของ
โครงการน้ีรวมท้ังผลท่ีเป�นประโยชน�ทางบวกและผลท่ีเกิดข�น้ในทางลบ
ท่ีเป�นผลเสียของโครงการ ซ่ึงจะเป�นประโยชน�และเป�นโทษต�อบุคคล
และสังคมด�วย

          การมีส�วนร�วมในการประเมินผลนั้น สิ�งสำคัญจะต�องสังเกต
คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง
(Expectation) ซ่ึงมีอิทธิพลสามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคล
ในกลุ�มต�าง ๆ ได�
          ในป�จจ�บันมีการจัดต้ังชุมชนเพ��มเป�น ๓๐ ชุมชน มีคณะกรรมการ
ชุมชนถึง ๒๐๓ คน โดยมีบทบาทหน�าที่ในการมีส�วนร�วมพ�จารณา
การดำเนินโครงการ กิจกรรม นโยบาย ของเทศบาลฯ เป�นผู�ส่ือสาร
ประชาสัมพันธ�กิจกรรมต�างๆ สู�ประชาชนในชุมชนได�อย�างทั่วถึง
มีความสามัคคีในการร�วมกันปรับปรุงภูมิทัศน�ในชุมชนของตนเอง
ให�มีความสะอาดสวยงาม

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ

         โครงการวัดบ�านสะอาด อนามัยดี ชีว�สมบูรณ� เพ��มพ�นทรัพย� ได�ดำเนินการเพ�่อส�งเสร�มให�ประชาชนปรับปรุงพฤติกรรมอนามัย
ส�วนบุคคลรวมท้ังการมีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชน โดยใช�ว�ธีการดำเนินงานในแบบปฐมภูมิเชิงรุก ซ่ึงได�ประชาสัมพันธ�เชิญชวนประชาชน
ที่สนใจให�มาสมัครเข�าร�วมโครงการโดยตนเอง และจัดให�มีการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ�แก�ผู�เข�าร�วมโครงการ และผู�ตรวจประเมินให�เกิด
ความเข�าใจในหลักเกณฑ�ตามหลักสุขาภิบาลที่ดี ตามตัวชี้วัดในการออกตรวจประเมิน และนำไปปฏิบัติอย�างถูกต�อง กำหนดการออก
ตรวจประเมิน ได�แบ�งเป�น ๒ รอบการประเมิน ในรอบแรกจะเป�นการตรวจประเมินในแนวทางการช้ีแจงแนะนำให�ปรับปรุงในข�อท่ียังไม�ผ�านเกณฑ�
ในรอบสองจะเป�นการตรวจประเมินเพ�อ่ช้ีวัดผลในการดำเนินการว�าผ�าน หร�อไม�ผ�านเกณฑ�การประเมิน เม่ือเสร็จสิ�นการตรวจประเมินแล�ว
ก็จะจัดให�มีการประชุมช้ีแจงให�ความรู�เพ��มเติม  ในกรณีผู�ท่ีไม�ผ�านเกณฑ�การตรวจประเมิน เพ�อ่ดำเนินการกลับไปปรับปรุงให�ถูกต�องต�อไป



๑๒๕

      โครงการวัดบานสะอาด อนามัยดี ชีว�สมบูรณ เพ�ม่พ�นทรัพยไดใชหลักเกณฑ
การประเมินผล ซ่ึงจะเนนในดานสุขาภิบาลในครัวเร�อนเปนหลัก โดยแบงออกเปน
๓ สวน ดังนี้

ส�วนท่ี ๑
สุขลักษณะโดยท่ัวไป

ส�วนท่ี ๒
พฤติกรรมสุขอนามัย

ในครัวเร�อน

ส�วนท่ี ๓
การมีส�วนร�วมด�าน
สุขภาพและอนามัย

สิ�งแวดล�อม

         การดำเนินโครงการวัดบานสะอาด อนามัยดี ชีว�สมบูรณ เพ�ม่พ�นทรัพย
ไดมีการใชทรัพยากรทางการบร�หารโครงการ ดังน้ี

๑. จัดทำโครงการฯ เพ�่อสนับสนุนงบประมาณ
ในการดำเนินโครงการฯ
๒. แต�งตั้งคณะทำงาน ประกอบด�วย เจ�าหน�าที่
โรงพยาบาลส�งเสร�มสุขภาพตำบลฯ พนักงาน
เทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู� ใหญ�
บ�าน, อสม. อผส. คณะกรรมการชุมชนในแต�ละ
ชุมชน ผู�ตรวจการของเหลือใช� (เด็กและเยาวชน
ตำบลโพตลาดแก�ว จำนวน ๕๐ คน) 
๓. จัดประชุมคณะผู�ตรวจประเมิน เพ�่อกำหนด
รูปแบบ แผนการดำเนินงาน แนวทางปฏิบัติ ว�ธีการ
และเกณฑ�การประเมิน แบ�งเป�น ๒ ชุด ประกอบด�วย
เจ�าหน�าที่โรงพยาบาลส�งเสร�มสุขภาพตำบลฯ
พนักงานเทศบาลฯ อสม. อผส.และคณะกรรมการ
ชุมชนในแต�ละชุมชน 
๔. จัดทำสื่อสิ�งพ�มพ� เอกสารว�ชาการ เพ�่อใช�ใน
การตรวจประเมิน
๕. ประชาสัมพันธ�โครงการผ�านสื่อต�าง ๆ 
๖. รับสมัครผู�มีความประสงค�จะเข�าร�วมโครงการ
๗. รวบรวมข�อมูลบ�านที่เข�าร�วมโครงการ และ
เกณฑ�การประเมิน
๘. สนับสนุนใบประกาศเกียรติคุณครัวเร�อนที่
ผ�านเกณฑ�การประเมิน
๙. รวบรวมข�อมูลผลการประเมิน สรุปผลการ
ดำเนินโครงการฯ

๑. จัดให�มีการประชุมชี้แจงให�ความรู�เกณฑ�การ
ประเมินแก�ผู�ตรวจประเมิน และผู�รับการตรวจประเมิน
๒. ประสานงานการออกตรวจประเมิน
๓. แต�งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
๔. สนับสนุนเจ�าหน�าที่สาธารณสุข ในการชี้แจง
รณรงค� กระตุ�น ผู�เข�าร�วมโครงการฯ
๕. สนับสนุนองค�ความรู� และว�ชาการสาธารณสุข
๖. ลงพ�น้ท่ีตรวจประเมิน สรุปผลการตรวจประเมิน

๑. ผู�นำชุมชน/อสม./อผส./เชิญชวนประชาชน
สมัครเข�าร�วมโครงการ
๒. ผู�นำชุมชน/อสม./อผส./ร�วมเป�นคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน
๓. ผู�นำชุมชน/อสม./อผส. และประชาชน ร�วม
กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน�ในชุมชน
ให�สะอาดสวยงาม
๔. ผู�ตรวจการของเหลือใช� (เด็กและเยาวชนตำบล
โพตลาดแก�ว จำนวน ๕๐ คน) ร�วมดำเนินกิจกรรม
รณรงค�ประชาสัมพันธ�การลดใช�ถุงพลาสติก
การบร�หารจัดการของเหลือใช� และออกจัดเก็บของ
เหลือใช�ในพ�้นที่สาธารณะทุกวันพ�ธของสัปดาห�
๕. ผู�ค�าขายและผู�มาจับจ�ายใช�สอยในตลาดนัด
ไร�ถุงพลาสติกและกล�องโฟม ลดการใช�ถุงพลาสติก
และกล�องโฟม ในการบรรจ�สินค�า โดยหันมาใช�
ถุงผ�า ตะกร�า ป��นโต และวัสดุท่ีหมุนเว�ยนใช�ใหม�ได�
ในการบรรจ�สินค�า

        เทศบาลตำบลโพตลาดแกว รวมกับคณะทำงาน ไดพ�จารณาจัดต้ังคณะกรรมการในดานตางๆ ตามหนาท่ี เพ�อ่การปฏิบัติใหเปนไป
ตามแผนท่ีไดกำหนดไว และแกไขปญหาในการดำเนินนวัตกรรม ซ่ึงคณะทำงานไดดำเนินการทำความเขาใจใหแกประชาชนทราบถึง
หลักเกณฑ และว�ธีการดำเนินงานในแตละกรณีปญหา โดยแบงเปน ๓ คณะคือ

        โดยมีหน�าที่พ�จารณาอนุมัติการดำเนิน
โครงการและสนับสนุนงบประมาณ พ�จารณา
แก�ไขป�ญหาข�อจำกัดในการสนับสนุนงบประมาณ
และแก�ไขป�ญหาในแนวทางการดำเนินโครงการ
ให�ถูกต�องตามระเบียบการเบิกจ�ายเง�นกองทุนฯ
ดำเนินการในเชิงแก�ไขและเชิงป�องกัน

    พ�จารณาสนับสนุนงบประมาณเพ�่อสมทบ
กองทุน และสนับสนุนเจ�าหน�าที่ร�วมในการ
ดำเนินโครงการ สนับสนุนด�านเอกสารว�ชาการ
ในการประเมิน การสรุป การประเมิน จัดให�มี
การประชุมชี้แจงเกณฑ�การตรวจประเมินให�แก�
ผู �ตรวจประเมินและผู �รับการตรวจประเมิน
จัดการประชุมสรุปผลการประเมินและให�ความรู�
แก�ผู� ไม�ผ�านเกณฑ�การประเมิน ให�ความรู�และ
ทำความเข�าใจแก�ผู�ท่ีไม�เข�าใจถึงหลักเกณฑ�และ
ผลท่ีจะได�รับจากการเข�าร�วมโครงการฯดำเนิน
การในเชิงรุก

     ประกอบด�วย พนักงานเจ�าหน�าท่ีเทศบาลฯ
เจ�าหน�าที่โรงพยาบาลส�งเสร�มสุขภาพตำบล
โพตลาดแก�ว อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน,
อาสาสมัครดูแลผู �สูงอายุ และผู �นำชุมชน
ผู�ตรวจการของเหลือใช� ดำเนินการออกตรวจ
ประเมิน บันทึกมูลผลการประเมิน สรุปผล
การประเมิน ให�คำแนะนำการปฏิบัติตามเกณฑ�
การประเมินให�ผู�เข�าร�วมโครงการเกิดเข�าใจ
และดำเนินการด�านการปฏิบัติ ดำเนินการ
ในเชิงรุกและเชิงรับ



๑๒๖

                   ได�มีการเปลี่ยนแปลงคำว�าขยะเป�นคำว�า “ของเหลือใช” เนื่องจากคำว�า
ขยะคนโดยทั่วไป  ฟ�งแล�วจะรู�สึกว�าเป�นของไม�มีค�าน�ารังเกียจ จ�งได�เปลี่ยนเป�นคำว�า
ของเหลือใช�ซึ่งเป�นของมีค�าสามารถนำกลับมาใช�ใหม�หร�อใช�ประโยชน�ได�
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ความโดดเด�นของนวัตกรรม
          พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ�ตร ทรงมุ�งเน�นเร�อ่งการพัฒนาคน มีพระราชดำรัส
ว�า "ตองระเบิดจากขางใน" นั้นหมายความว�า ต�องมุ�งพัฒนาเพ�่อสร�างความเข�มแข็งให�คนและครอบครัวในชุมชนที่เข�าไปพัฒนาให�มีสภาพ
พร�อมท่ีจะรับการพัฒนาเสียก�อน แล�วจ�งค�อยออกมาสู�สังคมภายนอก มิใช�การนำเอาความเจร�ญจากสังคมภายนอกเข�าไปหาชุมชนและหมู�บ�าน
ซึ่งหลายชุมชนยังไม�ทันได�มีโอกาสเตร�ยมตัวหร�อตั้งตัว จ�งไม�สามารถปรับตัวได�ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและนำไปสู�ความล�มสลายได�     
        เทศบาลตำบลโพตลาดแก�ว จ�งได�นำหลักการทรงงานดังกล�าวข�างต�นมาเป�นแนวทางในการดำเนินโครงการนวัตกรรม โดยการส�งเสร�ม
ให�ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ�่อส�งเสร�มสุขภาวะเร��มต�นจากในครัวเร�อน และจ�งขยายออกสู�ชุมชนให�มี
ความสะอาดสวยงาม ปราศจากโรคที่เกิดจากสิ�งแวดล�อม และโรคที่เกิดจากสัตว�ที่เป�นพาหะนำโรค โดยมีความโดดเด�นดังนี้
                   เป�นโครงการที่ส�งเสร�มการมีส�วนร�วมของประชาชนซึ่งสมัครใจเข�าร�วม
โครงการเองและยินยอมให�คณะกรรมการตรวจประเมินเข�าตรวจประเมินในครัวเร�อน
ได�ตามเกณฑ�การประเมิน เช�น ในห�องนอน ห�องน้ำ ห�องครัว และบร�เวณบ�านโดยรอบ

                   ไม�มีรถจัดเก็บขยะในชุมชน ซ่ึงได�เป�นมติจากชุมชนโดยผ�านการประชาคม
ประชาชนสามารถดำเนินการคัดแยกและบร�หารจัดการของเหลือใช�โดยตนเองจนไม�มี
ของเหลือใช�สะสมในครัวเร�อน จ�งไม�จำเป�นต�องมีรถเก็บขนขยะ สามารถประหยัด
งบประมาณทั้งของทางภาครัฐ และประชาชน สร�างรายได� ในครัวเร�อนเพ��มข�้น โดย
การนำของเหลือใช�มาจำหน�าย  
                  เป�นโครงการท่ีปรับเปล่ียนพฤติกรรมด�านสุขภาวะ และสิ�งแวดล�อมอย�างย่ังยืน เน่ืองจากการดำเนินโครงการได�ส�งเสร�มให�ประชาชน
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมมูลฐานในครัวเร�อนโดยตนเอง ซ่ึงเป�นจ�ดเร��มต�นของสังคมลดป�ญหาการเกิดโรคอุบัติใหม� โรคติดต�อ โรคระบาด ท่ีเกิด
จากการขาดการดูแลสุขภาวะในครัวเร�อน ทำให�ลดรายจ�ายในการรักษาพยาบาล โดยมีสมาชิกในครัวเร�อนมีส�วนร�วมในการดำเนินการซ่ึงเป�น
การปลูกฝ�งพฤติกรรมที่ดีที่ส�งต�อไปยังรุ�นต�อรุ�น 

                 เป�นโครงการที่สามารถแก� ไขป�ญหาจากจ�ดเร��มต�นได�ทุกมิติ สามารถเปลี่ยนแปลงได�ตามสถานการณ�ของป�ญหาในชุมชน
โครงการนี้ได�ดำเนินการแก� ไขป�ญหาของสังคมจากจ�ดเร��มต�นคือครัวเร�อน หร�อครอบครัวซึ่งเป�นรากฐานของสังคม เช�น การแก� ไขป�ญหา
ด�านสุขภาวะโดยส�งเสร�มให�ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม�ถูกต�องที่อาจจะก�อให�เกิดโรคต�างๆตามมา  การแก� ไขป�ญหาของเหลือใช�ใน
ครัวเร�อนจากจ�ดกำเนิด โดยส�งเสร�มให�ประชาชนคัดแยกของเหลือใช�และบร�หารจัดการให�เกิดประโยชน�สูงสุด การสร�างความสามัคคี สร�าง
จ�ตสำนึกรักษ�บ�านเกิดโดยส�งเสร�มให�ประชาชนร�วมกันพัฒนาภูมิทัศน�ในชุมชนให�มีความสะอาดสวยงาม การสร�างปลูกฝ�งสร�างจ�ตสำนึก
ให�แก�เด็กและเยาวชนตั้งแต�ระดับเด็กเล็กในการแลสุขภาวะและการมีส�วนร�วมในการรักษาสิ�งแดล�อม
                 วัดและศาสนสถาน ซ่ึงเป�นสถานท่ีท่ีขาดการเข�าไปดูแลและการให�ความรู�จากหน�วยงานต�างๆแก�พระภิกษุสงฆ�ด�านการดูแลสุขภาวะ
และการบร�หารจัดการของของเหลือใช� ทำให�พระภิกษุสงฆ�มีป�ญหาด�านสุขภาวะ และของเหลือใช�สะสมภายในวัด วัดในพ�น้ท่ีตำบลโพตลาดแก�ว
๒ แห�ง ได�เล็งเห็นถึงความสำคัญของป�ญหานี้ จ�งได�สมัครเข�าร�วมโครงการนวัตกรรมและได�ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล�อมตามเกณฑ� 
การประเมิน เช�นเดียวกับบ�านประชาชนที่เข�าร�วมโครงการ

ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ
           ๑. สุขภาวะของประชาชนดีข�้น โดยจำนวนครั้งของผู�ขอรับการตรวจ
รักษา และผลของการตรวจรักษาของโรงพยาบาลส�งเสร�มสุขภาพตำบล
โพตลาดแก�วลดลง
           ๒. ประชาชนปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ ซ่ึงจำนวนผู�ผ�าน
เกณฑ�การประเมินเพ��มมากข�้น
           ๓. การบร�หารจัดการของเหลือใช�และสิ�งปฏิกูลมูลฝอยในชุมชน ซึ่งมี
จำนวนปร�มาณสิ�งปฏิกูลมูลฝอยและของเหลือใช�ในชุมชนลดลง
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ความเป�นมาของโครงการ

โครงการนวัตกรรม
“โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย�อาสาสมัครป�องกันภัยฝ�ายพลเร�อน
               สู�ความเป�นศูนย�ต�นแบบ เข�มแข็ง ยั่งยืน”

       สืบเนื่องมาจากการที่อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา มีพ�้นที่อยู�
ชายขอบแดนของตัวจังหวัด (๙๘ กม.) จ�งห�างไกลจากทรัพยากรและ
ความช�วยเหลือด�านการเผชิญเหตุท่ีเป�นสาธารณภัย หร�ออุบัติภัยต�าง  ๆประกอบ
กับส�วนราชการ และองค�กรปกครองท�องถิ�นในพ�น้ท่ีมีข�อจำกัดด�านงบประมาณ
ค�าใช�จ�ายในการดูแลให�บร�การ ท้ังด�านบุคลากร วัสดุอุปกรณ� และยานพาหนะ
ท่ีนำมาใช�ในการปฏิบัติงานด�านการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ�งทำ
ให�เกิดความเสี่ยงต�อการสูญเสียชีว�ตและทรัพย�สินของประชาชนต�อภัย
ที่เกิดข�้น  จากการปฏิบัติการและปฏิบัติงานร�วมกันของหน�วยงานภาครัฐ
เอกชน และภาคประชาอาสา การฝ�กการซ�อมแผนป�องกัน แผนเผชิญเหตุ
ตลอดระยะเวลาเกือบ ๑๐ ป� ที ่ผ�านมา ทำให�ทุกภาคส�วนตระหนักถึง
การขาดแคลนด�านองค�ความรู� ทักษะ และโดยเฉพาะอย�างยิ�ง ด�านวัสดุอุปกรณ�

ยานพาหนะในการเผชิญเหตุอุบัติเหตุทางถนน  ในด�านองค�ความรู�และทักษะน้ัน สามารถแก�ป�ญหาได�ด�วยการจัดอบรมและฝ�กซ�อมตามแผน
ให�พัฒนาศักยภาพได� แต�ทางด�านวัสดุอุปกรณ� ยานพาหนะ จำเป�นต�องใช�งบประมาณจำนวนมากในการจัดหา จากนวัตกรรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพศูนย�อาสาสมัครป�องกันภัยฝ�ายพลเร�อน (ศูนย� อปพร.) สู�การเป�นศูนย� อปพร.ดีเด�นต�นแบบ เข�มแข็ง ยั่งยืน ยืนยันได�
ด�วยการผ�านการประเมินจาก กรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย� อปพร.กลาง) ให�ได�รับรางวัล ศูนย� อปพร.ดีเด�นระดับประเทศ
๕ ป�ติดต�อกัน (ป� ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
          แต�สิ�งหนึ่งที่ยังเป�นความต�องการในการพัฒนาตามตัวชี้วัดของกรมป�องกันฯ และตามความเสี่ยง รวมถึงกรณีการเกิดอุบัติเหตุ
ทำให�เกิดความสูญเสีย ก็คือความต�องการให�มีเคร�่องตัด-ถ�างไฮโดรลิคส�และรถยนต�กู�ภัยสำหรับใช�ในพ�้นที่อำเภอเสิงสาง และอำเภอ
ใกล�เคียง(กรณีมีการร�องขอ)  ที่ถูกจำกัดด�วยงบประมาณของเทศบาลดังกล�าวข�างต�น (ด�วยความที่ราคาเคร�่องตัด-ถ�างไฮโดรลิคส� 
ค�อนข�างสูง (ราคาท่ีมีผู�เสนอขายท่ี ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท)  รวมถึงรถยนต�กู�ภัยบรรทุกเคร�อ่งตัด-ถ�าง มีราคาสูงเช�นกัน (ราคาท่ีมีผู�เสนอ
ขายที่ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- ถึง ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท) ซึ่งจากการมีเคร�อข�ายส�วนราชการ เอกชน และประชาชนที่เข�มแข็ง จ�งทำให�การจัดหา
เคร�อ่งตัด-ถ�างไฮโดรลิคส� และรถยนต�บรรทุกเคร�อ่งตัด-ถ�างไฮโดรลิคส� สำเร็จลงได�ด�วยเง�นงบประมาณและเง�นบร�จาครวม ๑,๒๙๐,๐๐๐.- บาท
(เง�นงบประมาณเทศบาลตำบลเสิงสาง ๓๘๕,๐๐๐.-บาท เง�นบร�จาคสมทบ ๙๐๕,๐๐๐.-บาท)  ทั้งส�วนรวมได�ให�ความไว�วางใจมอบให�
ศูนย�อาสาสมัครป�องกันภัยฝ�ายพลเร�อน เทศบาลตำบลเสิงสาง นำข�้นเป�นครุภัณฑ� ทรัพย�สิน  เป�นผู�ดูแล รักษา และใช�งาน ด�วยเห็นถึง
ศักยภาพและความพร�อมที่มีของ ศูนย�อปพร.เทศบาลตำบลเสิงสาง

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๑๓  ตร.กม.
ประชากร                  ๗,๗๐๔  คน 
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑) ๖๓,๙๑๐,๙๖๕.๕๓  บาท 
เบอรโทรศัพท     ๐  ๔๔๔๕   ๗๒๘๒

เทศบาลตำบลเสิงสาง
อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา

ว�สัยทัศน�
“บร�หารโปร�งใส ร�วมใจพัฒนา ส�งเสร�มคุณภาพชีว�ต เศรษฐกิจพอเพ�ยง”

นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิร�
นายกเทศมนตร�ตำบลเสิงสาง 

เทศบาลตำบล
รางวัลชมเชย

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๒๗
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ว�ธีการ/ กลยุทธ�ทางการดำเนินการ

ความโดดเด�นของนวัตกรรม

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ

เบอร�โทรศัพท�                 ๐ - ๔๓๕๑ - ๑๒๒๒  

           การสร�างความเข�มแข็งให�กับองค�กรที่ เร��มต�นจาก การพัฒนา
ตัวบุคลากร ท้ังด�านการฝ�กทักษะความรู� พัฒนาข�ดความสามารถจาก
การฝ�กและปฏิบัติงานจร�ง การเสร�มสร�างว�นัย ความมีจ�ตรอาสาความรัก
ภูมิใจในหน�าท่ี โดยมีการกำหนดแผนเป�นกรอบและแนวทาง การสนับสนุน
งบประมาณในส�วนที่ใช� ในการปฏิบัติ  สั่งสมจนกลายเป�นความเชื่อมั่น
และศรัทธา (กลยุทธ�ระเบ ิดจากข�างในของในหลวงรัชกาลที ่  ๙)
เกิดการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วน

         ๑. กำหนดแผนงานโครงการ ความต�องการงบประมาณ โดยมี
เป�าหมายการเป�นศูนย� อปพร.ดีเด�น ตามกรอบตัวชี้วัดในการประเมิน
ศูนย� อปพร. ดีเด�น ของกรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวง
มหาดไทย                                                                                                    
         ๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด�วยการฝ�กอบรม ฝ�กซ�อม และ
ลงมือปฏิบัติจร�ง
         ๓. สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื ้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ�
เคร�่องมือ ยานพาหนะ ในการปฏิบัติหน�าที่  ตามแผนที่กำหนดไว�
          ๔. สร�างการมีส�วนร�วมของเคร�อข�าย ในการปฏิบัติงานด�าน
การป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย         
          ๕. กำหนดวัตถุประสงค�และเป�าหมายร�วมเพ�อ่แสวงหาความร�วมมือ
ในการดำเนินการ (การจัดหาเคร�อ่งตัดถ�างไฮโดรลิคส� และรถยนต�กู�ภัยฯ)

               ความมีศักยภาพและความพร�อมในการให�บร�การและ
การช�วยเหลือประชาชนด�านการป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นำไปสู�ความเชื่อมั่นและไว�วางใจในการให�การสนับสนุน เกิด
การมีส�วนร�วมคิดสร�างและลงมือทำ จนนำไปสู�จ�ดมุ�งหมายท่ีเป�น
รูปธรรม (การได�มาซ่ึง เคร�อ่งตัด-ถ�างไฮโดรลิคส� และรถยนต�กู�ภัย
บรรทุกเคร�่องตัด-ถ�างไฮโดรลิคส�) แม�เป�าหมายนั้นเป�นไปได�ยาก
และไม�เคยมีมาก�อน ทั้งยังเป�นต�นแบบในการระดมทุนการกุศล
เพ�อ่ประโยชน�สาธารณะส�วนรวมของอำเภอเสิงสาง

ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ
        - ประชาชนจะได�รับการบร�การและการช�วยเหลือ กรณีมีเหตุ
มีภัย ท้ังสาธารณภัยและอุบัติภัย ได�อย�างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
       -  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีว�ตและทรัพย�สิน มากยิ�งข�น้
       -  ประชาชนมีความม่ันใจในการดำรงชีว�ตอย�างเป�นปกติสุข

๑๒๘



ความเป�นมาของโครงการ

       

โครงการนวัตกรรม
“โฮงเฮียนผู�สูงวัยตำบลป�าตาล (สัญจร)”

                ด�วยบร�บททางสังคมของตำบลป�าตาล ที่ก�าวเข�าสู�การเป�น
สังคมผู�สูงวัยอย�างสมบูรณ�  ประกอบกับสถานการณ�กลุ�มคนวัยทำงาน
ที่มีการเคลื่อนย�ายออกนอกพ�้นที่ ทำให�ผู�สูงอายุเป�นกลุ�มคนส�วนใหญ�
ที่อาศัยอยู�ในชุมชน และเป�นกลุ�มคนที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน
กิจกรรมต�างๆ ทางสังคม ในป� ๒๕๕๖ เทศบาลตำบลป�าตาลจ�งได�จัดทำ
โครงการ” โฮงเฮียนผูสูงวัยตำบลปาตาล” เพ�่อจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพ และส�งเสร�มคุณภาพชีว�ตผู�สูงอายุหลักสูตรต�อเน่ืองเป�นประจำ
ทุกสัปดาห� (วันพ�ธ) โดยมีผู�สูงอายุเข�าร�วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน
๒๔๓ คน จากจำนวนผู�สูงอายุท้ังหมด ๑,๕๒๘ คน ผลการดำเนินโครงการ
ครอบคลุมกลุ�มผู�สูงอายุร�อยละ  ๑๕.๙๐  ของจำนวนผู�สูงอายุทั้งหมด

                จากผลการดำเนินงาน เทศบาลตำบลป�าตาลจ�งได�ถอดบทเร�ยนและขยายกลุ�มเป�าหมายไปสู�ผู�สูงอายุทั้งให�ครอบคลุ�มทั้ง
พ�้นที่ ๑๐๐ % เป�นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก� ไขเพ��มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๗)  ส�งเสร�ม
การพัฒนาสตร� เด็ก เยาวชน ผู�สูงอายุ และผู�พ�การ โดยนำข�อมูลทุนศักยภาพชุมชน (RECAP) ท่ีเก้ือหนุนระบบการดูแลผู�สูงอายุต�อยอด
โครงการ “โฮงเฮียนผู�สูงวัย” เกิดเป�นโครงการนวัตกรรม ”โฮงเฮียนผูสูงวัยตำบลปาตาล” (สัญจร) จัดกิจกรรมทุกวันจ�ายเบี้ยยังชีพ
หมุนเว�ยนให�บร�การผู�สูงอายุ/ประชาชนครอบคลุมพ�้นที่ตำบลป�าตาล ๑๔ หมู�บ�าน มีหน�วยงาน/กลุ�ม/องค�กร/จ�ตอาสา ออกให�บร�การ
ดูแลผู�สูงอายุครอบคลุมทุกประเภท (ติดบ�าน/ติดเตียง/ติดสังคม) ร�วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ (สสส.)
ทำหน�าท่ีเป�นศูนย�เร�ยนรู�ด�านการพัฒนาระบบดูแลผู�สูงอายุ (ศรร.) โดยใช�กิจกรรม “โฮงเฮียนผู�สูงวัยตำบลป�าตาล” (สัญจร) เป�นแกนหลัก
ในการขับเคลื่อน ๖ ชุดกิจกรรม

ว�ธีการ/ กลยุทธ�ทางการดำเนินการ
- ใช�ทฤษฏีการมีส�วนร�วมนำทุนศักยภาพชุมชนมาร�วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
- แต�งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรม
- กำหนดกลุ�มเป�าหมายผู�สูงอายุทุกประเภทได�รับการดูแลอย�างทั่วถึงทั้งตำบล
- วางแผนกำหนดหลักสูตรกิจกรรมให�ตอบสนองความต�องการของผู�สูงอายุ
   แต�ละประเภท (ติดบ�าน/ติดเตียง/ติดสังคม)
- ดำเนินการตามแผนงาน

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๗๒.๒๕  ตร.กม.
ประชากร                  ๗,๗๙๙   คน
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑) ๖๖,๖๙๙,๗๔๔.๘๙  บาท
เบอรโทรศัพท    ๐  ๕๓๗๙  ๗๑๗๖

เทศบาลตำบลป�าตาล
อำเภอข�นตาล   จังหวัดเชียงราย

ว�สัยทัศน�
“ชุมชนเข�มแข็ง เพ��มพ�นรายได� ส�งเสร�มการศึกษา อนุรักษ�ภูมิป�ญญาท�องถิ�น
ยึดหลักบร�หารจัดการที่ดี ด�วยว�ถีเศรษฐกิจพอเพ�ยง”

นายณัฐพงษ�  วรรณสอน
นายกเทศมนตร�ตำบลป�าตาล

เทศบาลตำบล
รางวัลชมเชย

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๒๙



การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ

ใชทรัพยากรบร�หาร 4M’s  ในการบร�หารจัดการ 

      คณะทำงาน และทีมงานขับเคลื่อนกิจกรรม มีภาคีเคร�อข�าย
ในการช�วยเหลือสนับสนุน ให�ข�อคิดเห็น พ�จารณาตัดสินใจ การบร�หาร
จัดการงาน ลงมือปฏิบัติเพ�อ่ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัตการ/
ตารางกิจกรรม และการเชื่อมประสานงาน ประชาสัมพันธ�สร�าง
การมีส�วนร�วมในการ ขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรม “โฮงเฮียน
ผู�สูงวัยสัญจร ตำบลป�าตาล”

    มีการจัดทำแผนงาน/งบประมาณรายจ�ายประจำป�ในการขับเคล่ือน
โครงการนวัตกรรม และมีประสานงานการขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากหน�วยงาน/องค�กรต�างๆ เช�น สสส./สปสช./พมจ./อบจ. บูรณาการรูปแบบการใช�จ�ายงบประมาณของหน�วยงาน ให�เกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรม “โฮงเฮียนผู�สูงวัยตำบลป�าตาล”

     มีการใช�วัสดุอุปกรณ�ท่ีมาจากครัวเร�อนผู�สูงอายุ หร�อสิ�งท่ีเหลือใช�การปฏิบัติงานสำนักงานปกติท่ัวไป เช�น กระดาษร�ไซเคล ไม�ไผ�จักสาน
เศษพลาสติกเหลือใช� เป�นวัสดุหลักในการจัดกิจกรรมต�างๆ  เพ�่อให�การดำเนินกิจกรรมเป�นไปอย�างคุ�มค�าสอดคล�องกับงบประมาณ

      ใช�หลักการจัดการแบบมีส�วนร�วม  มีคณะทำงานในด�านต�างๆ ในการขับเคลื่อนกิจกรรม เช�น คณะกรรมการประสานงานนักเร�ยน
ผู�สูงอายุ  คณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรม (Staff) ทีมงานสร�างสุข และภาคีเคร�อข�ายร�วมดำเนินกิจกรรมตามหลักสูตร/ตารางกิจกรรม
ที่ได�กำหนดไว�เป�นประจำทุกสัปดาห�  โดยมีคณะทำงาน (Staff) เป�นผู�ประสานงานเตร�ยมความพร�อม การจัดกิจกรรมให�เป�นไปด�วย
ความเร�ยบร�อย

ผลการดำเนินงาน
            เกิดระบบดูแลผู�สูงอายุในชุมชนครอบคลุมทุกประเภท
(ติดเตียง/ติดบ�าน/ติดสังคม) ให� ได�รับการดูแลอย�างเหมาะสม
ทั่วถึงทั้งตำบล

     (นักเร�ยนทุน =ผู�สูงอายุติดสังคม) สร�างทุนชุมชนมีกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับกลุ�มผู�สูงอายุติดบ�าน/ติดสังคม ทำกิจกรรมเป�น
ประจำทุกสัปดาห� (วันพ�ธ) ณ ศูนย�สุขภาวะฯ (โฮงเฮียนผู�สูงวัย
ตำบลป�าตาล)  มีจำนวนทั้งหมด ๒๔๒  คน

    (นักเร�ยนเตร�ยม=ผู�สูงอายุติดบ�าน) สร�างการเตร�ยมพร�อม
พัฒนาศักยภาพ การส�งเสร�มพัฒนาคุณภาพชีว�ตเบื้องต�น ภายใต�กิจกรรม “โฮงเฮียนผู�สูงวัยสัญจร” ออกให�บร�การทุกเดือนในวัน
จ�ายเบี้ยยังชีพ ณ จ�ดจ�ายเบี้ยครอบคลุมพ�้นที่ ๑๔ หมู�บ�าน ร�วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชน ธนาคารความดี/ขยะแลกไข� อาสาสมัคร
ผู�สูงอายุบร�การสุขภาพ และรับสมัครนักเร�ยนผู�สูงวัยเพ�่อได�รับสิทธิสวัสดิการช�วยเหลือและการเข�าร�วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ป�จจ�บัน มีจำนวน ๖๖๘ คน

     (ผู�สูงอายุติดเตียง)  กิจกรรม “อผส.เชิงรุกบุกถึงบ�าน” โดย อาสาสมัครดูแลผู�สูงอายุ ร�วมกับ “กองทุนเพ�่อนช�วยเพ�่อน”/กองทุน
สวัสดิการชุมชน ออกเยี่ยมช�วยเหลือดูแลตรวจสุขภาพปรับสภาพแวดล�อมให�เอื้อต�อการดำเนินชีว�ตของผู�สูงอายุติดเตียง ป�จจ�บันมี
จำนวน ๒๙ คน

  * รวมจำนวนนักเร�ยนผูสูงวัยปจจ�บันมีจำนวน ๙๓๙ คน (คิดเปนรอยละ ๕๙.๗๐) ของจำนวนผูสูงอายุทั้งหมดในพ�้นที่ตำบลปาตาล
ที่มีอยูจำนวน ๑,๕๗๓ คน/และรับสมัครนักเร�ยนผูสูงอายุอยางตอเนื่อง

       การขยายโอกาสทางการศึกษาโดยการเร�ยนรู�คู�ขนาน ร�วมกับศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอข�นตาล
ให�ความรู�ควบคู�การส�งเสร�มอาชีพให�กับผู�สูงอายุ/ประเมินสอบวัดผลความรู�มอบวุฒิการศึกษา ในระดับประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
       การถ�ายทอดแลกเปลี่ยนเร�ยนรู�ภูมิป�ญญาคนสามวัย “อุ�ยสอนหลาน/หลานสอนอุ�ย” และกิจกรรมท�องเที่ยวชุมชนเย่ียมชม
ศูนย�เร�ยนรู�ชุมชน/ครัวเร�อนต�นแบบเศรษฐกิจพอเพ�ยง เพ�อ่แลกเปล่ียนเร�ยนรู�พัฒนาศักยภาพผู�สูงอายุให�สามารถพ�ง่พาตนเองได� และ
สามารถถ�ายทอดภูมิป�ญญาที่มีค�าสู�ชุมชน

๑๓๐
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“โฮงเฮียนผูสูงวัยสัญจร”
ให�บร�การทุกเดือน ในวันจ�ายเบี้ยยังชีพ 

ครอบคลุมพ�้นที่ ๑๔ หมูบาน 

ความโดดเด�นของนวัตกรรม

ประโยชน�ที่ประชาชนได�รับ

       สามารถนำกิจกรรมโรงเร�ยนผู�สูงอายุไปสู�ผู�สูงอายุกลุ�มเป�าหมาย 
(ติดบ�าน/ติดเตียง/ติดสังคม) ให� ได�รับการดูแลตามเป�าหมายตัวชี้วัด
ผลสำเร็จ ๖ ชุดกิจกรรมของการเป�นศูนย�เร�ยนรู�ด�านการพัฒนาระบบ
ดูแลผู�สูงอายุโดยชุมชน (ศรร.) โดยใช�โครงการนวัตกรรม “โฮงเฮียน
ผูสูงวัยตำบลปาตาล (สัญจร)” เป�นกลไกหลักในการขับเคล่ือนกิจกรรม
ไปสู�กลุ�มผู�สูงอายุครอบคลุมทั้งตำบล

      ผูสูงอายุไดรับการสงเสร�มพัฒนาคุณภาพชีว�ต เปนไปตามเปาหมาย
ตัวช้ีวัดผลสำเร็จของการพัฒนาระบบดูแลผูสูงอายุโดยชุมชนครอบคลุม
กลุมเปาหมายผูสูงอายุทุกประเภท ประกอบดวย 
    ๑. ได�รับการพัฒนาศักยภาพผู�สูงอายุด�านต�างๆ เช�น สุขภาพ รายได�
สวัดิการ คุณภาพชีว�ต
    ๒. ได�รับการพัฒนาระบบบร�การ ศูนย�กายอุปกรณ� การดูแลระยะยาว
(Long term care)
    ๓. ได �ร ับการปร ับปร ุงสภาพแวดล�อมท ี ่ เอ ื ้อต �อผ ู �ส ูงอาย ุ
ในการดำเนินช ีว �ตได�อย�างสะดวก
    ๔. ได�รับการจัดให�มีระบบสวัสดิการช�วยเหลือผู�สูงอายุ เพ�อ่ความม่ันคง
ในชีว�ต  
   ๕. มีระบบข�อมูลเพ�อ่การวางแผนพัฒนาผู�สูงอายุได�ตรงตามต�องการ
และเหมาะสม 
   ๖. มีกฎ กติกา ข�อตกลงเพ�่อนำไปสู�สังคมผู�สูงอายุที่เข�มแข็ง
   ๗. นำไปสู�การมีระบบดูแลผู�สูงอายุโดยมีภาคีเคร�อข�าย กลุ�ม องค�กร
หน�วยงาน ส�วนราชการ ร�วมกัน
   ๘. ขับเคลื่อนกิจกรรมการดูแลผู�สูงอายุ ตามบทบาทอำนาจหน�าที่
สู�การเป�นสังคมผู�สูงวัยอย�างมีคุณภาพและยั่งยืน

๑๓๑



เทศบาลตำบล
รางวัลชมเชย

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ความเป�นมาของโครงการ

โครงการนวัตกรรม
“โครงการบร�หารจัดการขยะในชุมชนแบบมีส�วนร�วม”

        จากข�อมูลป�ญหาด�านสิ�งแวดล�อมชุมชน ป� ๒๕๕๘ พบว�า ป�ญหาปร�มาณขยะล�นชุมชน สภาพขยะตามถนนในชุมชนมีปร�มาณมาก
และมีจำนวนเพ��มข�้น เทศบาลตำบลบ�านแฮดต�องจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการเก็บขนขยะมากข�้นทั้งด�านบุคลากร การจัดการ
และวัสดุอุปกรณ� รวมไปถึงเทศบาลตำบลบ�านแฮดไมมีสถานที่ทิ�งขยะ ต�องนำขยะไปทิ�งบ�อขององค�กรปกครองส�วนถิ�นอื่น นอกจากนี้
ในแต�ละชุมชนมีความต�องการถังขยะมากข�น้ตามปร�มาณขยะท่ีมากข�น้ และจากการสำรวจป�ญหายังพบว�าคนในชุมชนไม�คัดแยกขยะและ
ไม�มีความรู�ไม�มีการคัดแยกขยะก�อนนำมาทิ�ง ส�งผลให�เกิดป�ญหาขยะล�นถัง ขยะเน�าเหม็น น้ำชะขยะไหลลงในแหล�งน้ำ โดยในแต�ละวันท้ังตำบล
มีปร�มาณขยะ ๗ ตันต�อวัน สามารถนำไปทิ�งบ�อขยะวันละ ๓-๔ ตัน ที่เหลือต�องดำเนินการเก็บขนในวันต�อไป จ�งเกิดป�ญหาขยะตกค�าง
ในชุมชน และพบว�า ป�ญหาสิ�งแวดล�อมของครัวเร�อน ๓ อันดับแรกคือ ขยะ รองลงมาน้ำเสีย และ เสียงดัง (ระบบข�อมูลตำบลบ�านแฮด, ๒๕๖๑) 
       จากข�อมูลที่พบป�ญหาสิ�งแวดล�อมนับว�าเป�นหาที่สำคัญที่เทศบาลตำบลบ�านแฮดต�องร�บดำเนินการแก� ไข โดยมีแนวทางในการ
ดำเนินงานที่มุ�งเน�นการณรงค�ให�เกิดกิจกรรมด�านสิ�งแวดล�อมในชุมชน การสร�างความมีส�วนร�วมของคนในชุมชน กระตุ�นให�ชุมชนเกิด
จ�ตสำนึกด�านสิ�งแวดล�อมและความสามัคคีในชุมชน เช�น การรณรงค�ป�องกันป�ญหาขยะมูลฝอยในชุมชน การคัดแยกขยะ การรณรงค�
เพ�่อปลูกต�นไม�และรักษาต�นไม�ในชุมชนการรณรงค�รักษาแหล�งน้ำในชุมชน

ว�ธีการ/ กลยุทธ�ทางการดำเนินการ
       ในการขับเคลื่อนโครงการ มีความคิดร�เร� �มสร�างสรรค�จาก
การบรูณาการทำงานร�วมกัน มีการกำหนดรูปแบบการจัดการ วางกลไก
ขับเคลื่อนสร�างการเร�ยนรู� เพ��มข�ดความสามารถพัฒนาศักยภาพ
กับทุนทางสังคมในพ�น้ท่ีตำบลจนเกิดความเช่ียวชาญ สามารถพัฒนา
ภารกิจขององค�กรร�วมในพ�น้ท่ีต�อประเด็นสาธารณะจนเกิดนวัตกรรม
ที่ครอบคลุมการจัดการตรงกับพ�้นที่จนจัดเป�นหลักสูตรการเร�ยนรู�
การจัดการประเด็นด�านสิ�งแวดล�อม โดยใช�แนวคิดด�านการจัดการขยะ
ในชุมชนแบบมีส�วนร�วมมาขับเคล่ือนการจัดการในตำบลบ�านแฮด เกิดการพัฒนาโครงการร�วมพัฒนาเคร�อข�ายให�สร�างการบูรณาการ
ด�านการจัดการขยะแบบมีส�วนร�วมบ�าน วัด โรงเร�ยน ชุมชนและเคร�อข�าย โดยใช�พ�น้ท่ีเป�นตัวต้ัง เคร�อข�ายเกิดการเร�ยนรู�กระบวนการจัดการ
พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมเพ�อ่สร�างการขับเคล่ือน มีการบูรณาการข�อมูลการจัดการขยะร�วมกัน จัดทำข�อตกลงและแผนงานตำบล
สามารถกำหนดเพ�่อสร�างการขับเคลื่อน เกิดกระบวนการถอดบทเร�ยนชุดความรู�การจัดการขยะชุมชนแบบมีส�วนร�วมระหว�างเทศบาล
ตำบลบ�านแฮดกับพ�้นที่เคร�อข�ายและสถาบันทางว�ชาการ เช�น ศูนย�ว�จัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร�
มหาว�ทยาลัยขอนแก�น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานสิ�งแวดล�อมที่ ๑๐

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๘.๕๑  ตร.กม.
ประชากร                  ๖,๗๔๘   คน 
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑) ๖๐,๕๒๕,๕๗๕.๒๕  บาท
เบอรโทรศัพท     ๐  ๔๓๒๑  ๘๑๖๙  ต�อ  ๑๖

เทศบาลตำบลบ�านแฮด
อำเภอบ�านแฮด   จังหวัดขอนแก�น

ว�สัยทัศน�
“บานแฮดเมืองนาอยู มุงสูเศรษฐกิจพอเพ�ยง การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีลือเลื่อง
ประชาชนมีสวนรวมทุกระดับ พรอมสรรพโครงสรางพ�้นฐาน  บร�หารราชการโปรงใส”

๑๓๒

นายศิร�พงษ�  อรุณเดชาชัย
 นายกเทศมนตร�ตำบลบ�านแฮด



การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ
   จากการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมการบร�หารจัดการขยะแบบมีสวนรวมเทศบาลตำบลบานแฮดไดกำหนดรูปแบบไว ๔ ขั้นตอน

  หร�อเป�นหน�วยทดลองเพ�่อจัดรูปแบบการเร�ยนรู�โดยใช�ระบบ
ความสัมพันธ�ของคน ครอบครัวและชุมชนเป�นระบบขับเคล่ือน
เพ�่อมาแลกเปลี่ยนและต�อยอดการเร�ยนรู�

  บันทึกการเร�ยนรู�กิจกรรม มีปราชญ�ชาวบ�าน มีเคร�อข�าย
การดำเนินงานร�วมกันเฉพาะด�าน

  จะมีรูปแบบการเร�ยนรู�โดยการแบ�งป�นและสร�างการเร�ยนรู�
ร�วมกันกับเคร�อข�าย เช�น การค�นหาความรู�ร�วมกันระหว�าง
ศูนย�เร�ยนรู�กับเคร�อข�ายเพ�่อกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เร�ยนรู�
ร�วมกัน มีการประมวลผลและกลั่นกรองการเร�ยนรู�

  หลังจากมีการเร�ยนรู�ร�วมกันตามกระบวนการแล�ว จะสามารถ
เกิดเคร�อข�ายที่มีการนำเอากระบวนการเร�ยนรู� ไปพัฒนา
ต�อยอดได�

        รูปแบบการดำเนินการเทศบาลตำบลบานแฮด เปนผูประสานหลักในการเชื่อมโยงเคร�อขายการทำงาน การแตงตั้งคณะทำงาน
การนัดประชุมและรวมออกแบบกิจกรรมการดำเนินงาน โดยประสานกับภาคีเคร�อขาย

   บุคลากรภาครัฐ ได�แก� งานสิ�งแวดล�อมเทศบาลตำบลวังสวรรค�
(อปท.พ�้นที่ใกล�เคียง) เกษตรอำเภอ พัฒนาการอำเภอ เพ�่อร�วม
วางแผนกำหนดการดำเนินงานและร�วมขับเคลื ่อนกิจกรรม
การดำเนินงาน โรงเร�ยนเทศบาลบ�านแฮด โรงเร�ยนประชาพัฒนาบ�านแฮด
โรงเร�ยนบ�านหนองไฮขามเป��ย ศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอบ�านแฮด เป�นเคร�อข�ายศูนย�เร�ยนรู� โรงเร�ยน
ปลอดขยะ มีว�ทยากรประจำและร�วมถ�ายทอดองค�ความรู  โรงพยาบาล
ส�งเสร�มสุขภาพตำบลบ�านแฮด โรงพยาบาลส�งเสร�มสุขภาพตำบล
บ�านขามเป��ย  โรงพยาบาลสิร�นธร จังหวัดขอนแก�น เป�นทีมใน
การดูแลขยะติดเช้ือในชุมชนออกแบบ วางแผนการดำเนินการร�วมกัน
ธนาคารเพ�่อการเกษตรและสหกรณ�เพ�่อการเกษตรบ�านแฮด
การไฟฟ�าส�วนภูมิภาคอำเภอบ�านแฮด บร�ษัทส SCG บร�ษัทสมบัติทัวร�
ให�การสนับสนุนบุคลากรเป�นว�ทยากรประชาสัมพันธ�โครงการ
และเป�นว�ทยากรประจำศูนย�เร�ยนรู�       ภาคประชาสังคม ได�แก� ทีมอาสารักษ�สิ�งแวดล�อมชุมชน อาสา

สมัครสาธารณสุข แกนนำชุมชน ผู�นำชุมชน ในชุมชน  ๙ ชุมชนใน
เขตเทศบาลตำบลบ�านแฮด เป�นคณะทำงานพลังขับเคลื ่อน
การดำเนินงานในชุมชนและเก็บข�อมูลชุมชนร�วมวางแผนออกแบบ
การแก� ไขป�ญหาขยะชุมชน รวมถึงประชุมเพ�่อหาเคร�อข�ายต�าง ๆ 
มาร�วมดำเนินงานในชุมชน วัดสวรรค�บ�านแฮด วัดป�าขามเป��ยวราราม 
วัดศิร�ทรงธรรม เป�นศูนย�เร�ยนรู�วัดสิ�งแวดล�อม วัดสีเข�ยว โดยมีภิกษุ
สามเณร เป�นว�ทยากรเพ�่อแลกเปลี่ยนเร�ยนรู�การจัดการขยะและ
สิ�งแวดล�อมในวัด
      วัสดุอุปกรณ� เทศบาลตำบลบ�านแฮดสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ�สำหรับคัดแยกขยะเป�ยกในบ�านต�นแบบ
ท่ีผ�านการอบรม จำนวน ๓๐๐ หลังคาเร�อน และบร�ษัท SCG สนับสนุนการจัดต้ังศูนย�เร�ยนรู�ชุมชน รวมท้ังป�ายประชาสัมพันธ� อุปกรณ�
การสาธิตการทำพรมเช็ดเท�าจากเศษผ�า ข�อมูลว�ชาการ บร�ษัทสมบัติทัวร�สนับสนุนอุปกรณ�การดำเนินกิจกรรมชุมชนปลอดขยะ และ
ร�านค�าปลอดถุง โรงพยาบาลสิร�นธร และโรงพยาบาลส�งเสร�มสุขภาพตำบลบ�านแฮดและขามเป��ย สนับสนุนอุปกรณ�กาสาธิตขยะติดเช้ือ

      งบประมาณในการดำเนินงานในการอบรมด�านสิ�งแวดล�อม
มาจากงบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ�านแฮด และองค�การบร�หาร
ส�วนจังหวัดจังหวัดขอนแก�น ในการกำจัดขยะติดเชื้อ แหล�งเร�ยนรู�
ชุมชน โอมสเตย�ชุมชนสนับสนุนการศึกษาดูงานและการแลกเปล่ียน
เร�ยนรู�การบร�หารจัดการขยะแบบมีส�วนร�วมของชุมชน

๑๓๓
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ความโดดเด�นของนวัตกรรม

       เป�นการพัฒนามุ�งเน�นการเสร�มสร�างความเข�มแข็งของชุมชน
ท�องถิ�นของเทศบาลตำบลบ�านแฮด โดยมุ�งเน�นการพัฒนาชุมชน
ให�เป�นชุมชนแห�งการเร�ยนรู� มีการบร�หารจัดการความรู�ด�าน
การจัดการสิ�งแวดล�อมภายในชุมชนให�เป�นระบบ เป�นชุมชนท�องถิ�นน�าอยู�
ด�วยกระบวนการพัฒนาจัดการตนเองของชุมชน โดยเทศบาลตำบล
บ�านแฮด เป�นองค�กรหลัก เพ��มศักยภาพให�ชุมชนทำบทบาทหน�าท่ี
อย�างเต็มศักยภาพ เกิดการพัฒนาการจัดการกับป�จจัยที่ส�งผล
ต�อการดำเนินชีว�ตของประชาชน ทั้งด�านการส�งเสร�มให�ชุมชน
สามารถเร�ยนรู� ได�จร�งอย�างต�อเนื่อง จนเกิดเป�นระบบสนับสนุน
การปฏิบัติการต�างๆ ขององค�กรหลัก แกนนำ กลุ�ม กลุ�มหมู�บ�าน และ
เคร�อข�ายของประชาชน เป�นการสร�างบรรยากาศแหล�งแห�งเร�ยนรู�
ให�เกิดข�น้ภายในชุมชนให�เกิดการต�อยอดและขยายผลเป�นนวัตกรรม
ในการจัดการขยะชุมชน ซึ่งส�งผลให�มีผู�นำ – แกนนำ มีทักษะใน
การจัดการชุมชนตนเอง ในการพัฒนางานด�านการจัดการขยะ เพ�อ่เสร�มศักยภาพให�สามารถจัดการเร�ยนรู� ปรับตัว และจัดการป�ญหาของ
ตนเอง โดยชุมชนเก็บข�อมูล ใช�ข�อมูล นำมาสู�รูปธรรมการจัดการตนเอง  เป�นฐานในการแก�ป�ญหาที่เกิดข�้น มีศักยภาพในการสร�างและ
นำใช�ความรู�ท่ีเกิดจากปฏิบัติการท่ีได�ผลดีของชุมชนโดยชุมชน เกิดการแลกเปล่ียนเร�ยนรู�และขับเคล่ือนกระบวนการเสร�มสร�างความเข�มแข็ง
ของชุมชน มีศูนย�เร�ยนรู�ชุมชนด�านการจัดการขยะ แลกเปลี่ยนเร�ยนรู�ร�วมกันกับเคร�อข�ายทั้งภายในและภายนอกที่

ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ
“ดำเนินงานหลัก คือ ภาคประชาชน” 
สวนสนับสนุน คือ เทศบาลเทศบาลตำบลบานแฮด
ทรัพยากร งบประมาณจากทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน
และกองทุนสวัสดิการในชุมชน มีผู� ได�รับประโยชน� ดังนี้

                    ผู ไดรับประโยชน แบงเปน ๑๓ กลุมวัย ประกอบด�วย
หญิงตั้งครรภ�  ได�รับความรู�และว�ธีการจัดการขยะโดยใช�หลัก 3Rs
ช�วงอายุ ๐-๓ ป� ได�เร�ยนรู�และรู�จักการคัดแยกขยะ ช�วงอายุ ๓-๕ ป�
ได�รับการการเร�ยนรู� ในการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิป�ญญาท�องถิ�นในการจัดการขยะอย�างเหมาะสมตามช�วงวัย
ช�วงอายุ ๖-๑๒ ป� เป�นจ�ตอาสารักษ�สิ�งแวดล�อม ได�รับการเร�ยนรู�

ในการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิป�ญญาท�องถิ�นในการจัดการขยะ อย�างเหมาะสมตามช�วงวัย ช�วงอายุ ๖-๑๒ ป�
เป�นจ�ตอาสารักษ�สิ�งแวดล�อม ได�รับการเร�ยนรู�ว�ธีการจัดการขยะโดยใช�หลัก 3Rs และเข�าร�วมกิจกรรมตามโครงการร�วมใจพัฒนา
จัดการขยะให�เป�นศูนย� กลุ�มเยาวชนเป�นจ�ตอาสาแกนนำชุมชน ร�วมอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ ว�ธีการจัดการขยะโดยใช�หลัก 3Rs และ
เข�าร�วมกิจกรรมต�างๆ กลุ�มวัยทำงาน ได�รับการถ�ายทอดองค�ความรู�หลักการดำรงชีว�ตตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพ�ยง
การจัดการขยะให�เกิดประโยชน� สร�างรายได�จากขยะ พัฒนาตนเองเป�นว�ทยากรจ�ตอาสา เป�นกำลังหลักในการขับเคลื่อนงานในป�จจ�บัน
และรับช�วงต�อกับผู�สูงอายุทั้งด�านแนวคิด และประสบการณ�  กลุ�มผู�สูงอายุ เป�นสถานีภูมิป�ญญาผู�สูงวัย ในการสอนลูกหลาน รู�จักว�ธี
การจัดขยะ คัดแยกขยะโดยใช�หลัก 3Rs และถ�ายทอดภูมิป�ญญาในการอนุรักษ�สิ�งแวดล�อม  การอยู�ร�วมกันกับธรรมชาติ กลุ�มเปราะบาง
เช�น ผู�ป�วยจ�ตเวช ผู�ด�อยโอกาส ผู�ติดเชื้อ คนพ�การ ผู�ป�วยโรคเร�้อรัง และผู�ป�วยระยะสุดท�าย ได�รับการเร�ยนรู� ในการจัดการขยะ
เช�น กิจกรรมรักษ�ธรรมชาติและสิ�งแวดล�อม การสร�างรายได�จากขยะ เป�นจ�ตอาสาพัฒนาสิ�งแวดล�อมในชุมชน การคัดแยกขยะติดเชื้อ
โดยครอบครัว การจัดการอาหารชุมชนปลอดสารเคมี ผู�ป�วยได�รับความปลอดภัยจากการป�องกันป�ญหาขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ
และคนพ�การผู�ด�อยโอกาสได�รับการจัดสวัสดิการจากกองทุนธนาคารขยะในรายที่เป�นสมาชิก เป�นต�น

๑๓๔



เทศบาลตำบล
รางวัลชมเชย

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการนวัตกรรม
“โครงการนวัตกรรมการบร�หารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
  ใชกระบวนการ “ROSES” โดยการมีสวนรวมของประชาชน”

ความเป�นมาของโครงการ
             จากสถิติการรวบรวมขยะมูลฝอยที่ส�งกำจัดที่ศูนย�กำจัดขยะ
มูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง พบว�าในป� ๒๕๕๗ ถึง ป� ๒๕๕๙
พบว�าปร�มาณขยะของตำบลทับมาเพ��มข�้นป�ละมากกว�า ๑,๐๐๐ ตัน
รับภาระค�าดำเนินการเก็บขนขยะรวมถึงค�ากำจัดขยะมากกว�า
๑๒ ล�านบาทต�อป� และมีแนวโน�มสูงข�้นเร�่อยๆ เทศบาลตำบลทับมา
ได�ตระหนักและให�ความสำคัญถึงผลกระทบจากป�ญหาขยะท่ีมีต�อสังคม
ทั้งในอดีตป�จจ�บันและในระยะยาว จ�งได�จัดทำแผนฯ ในการแก�ไขป�ญหา
เร��มตั้งแต�ป� ๒๕๕๗ จนถึงป�จจ�บัน มีการดำเนินโครงการรณรงค�รักษา
ความสะอาดและคัดแยกขยะ ได�สร�างกระบวนการจัดการขยะแนวทางใหม�
เร�ยกว�า  กระบวนการ  “ROSES”  สงเสร�มใหมีการทำงานเชิงรุก
โดยสรางจิตสำนึกและการมีสวนรวมของประชาชน ในการคัดแยกขยะ
จากต�นทางมีเป�าหมายเพ�อ่ให�เป�นชุมชนปลอดขยะ ทำให�เกิดความสะอาด
เป�นระเบียบเร�ยบร�อยของบ�านเมือง ลดรายจ�าย เพ��มรายได�แก�ประชาชน

       ๑. เพ�่อรณรงค�ประชาสัมพันธ�สร�างการรับรู�และสร�างว�นัยให�แก�
ประชาชน  ในการมีส�วนร�วมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต�นทาง
ตามกระบวนการ ROSES 
      ๒. เพ�อ่สร�างต�นแบบชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เป�นแนวทาง
ในการขยายผลสู�หมู�บ�าน/ชุมชนอื่นต�อไป 
      ๓. ส�งเสร�มให�ชุมชนมีรายได� หร�อสร�างอาชีพ สร�างผลิตภัณฑ�
จากขยะ
      ๔. เพ�่อเป�นการสร�างเคร�อข�ายในการจัดการขยะมูลฝอยและมี
การบูรณาการร�วมกันในการจัดการขยะระหว�างองค�กรภาครัฐ 
เอกชน และชุมชน
     ๕. ลดปร�มาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของตำบลทับมา 

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๒๙.๒๔   ตร.กม.
ประชากร                  ๒๔,๕๐๒   คน 
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑) - ไม�มีข�อมูล - 
เบอรโทรศัพท    ๐  ๓๘๖๖  ๓๑๔๘

เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมือง   จังหวัดระยอง

ว�สัยทัศน�
“บร�หารยึดธรรมาภิบาล บร�การประทับใจห�วงใยสิ�งแวดล�อม ส�งเสร�มการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพ�ยง พร�อมสู�อาเซียน”

๑๓๕

นายประเสร�ฐ วงษ�ศร�
นายกเทศมนตร�ตำบลทับมา



การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ
         โครงการบร�หารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยใชกระบวนการ “ROSES” เปนโครงการนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการบร�หารจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน ตั้งแตครัวเร�อนจนถึงการกำจัดมูลฝอย และการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเร�ยบรอยของบานเมือง
สอดคลองกับนวัตกรรมดานการบร�หารจัดการน้ำและสิ�งแวดลอม โดยใชกระบวนการ “ROSES” ใหเปนแนวทางปฏิบัติแกประชาชน ดังนี้

: Reduce
  การใชนอย Reuse การใชซ้ำ
Recycleการนำกลับมาใชใหม

: Organic
  แยกขยะอินทร�ย ลดปร�มาณ
ขยะอ ินทร �ย  และส งเสร �ม
การนำขยะอินทร�ยไปใชประโยชน

: Selling
   การขายกิจกรรมธนาคาร
ขยะยิ�ม เปนกิจกรรมสงเสร�ม
ใหสมาชิกคัดแยกขยะร�ไซเคิล
เพ�่อขายผานธนาคารขยะยิ�ม
ขายใหรานรับซ้ือ นำมาบร�จาค
ในกิจกรรมผาปาขยะ

: Eject
     คัดทิ�ง กำจัดออก ขยะทั่วไป
ขยะพ�ษ ขยะติดเชื ้อ ไดจัดตั ้ง
“จ�ดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน”
ทั ้งหมด ๒๒ แหง เพ� ่อเปนจ�ด
รองรับขยะอันตรายในชุมชน และ
แยกกำจัดอยางถูกหลักสุขาภิบาล

: Smiling bin
     ถังขยะยิ�ม ดำเนินการ
ถนนปลอดถังขยะ

             ในแต�ละป� เทศบาลตำบลทับมาได�ถ�ายทอดความรู�แก�คณะดูงานจาก
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นต�างๆ ในเร�่องการบร�หารจัดการขยะ เฉลี่ยป�ละ
๒๐ คณะ โดยได�นำกระบวนการ ROSES ไปเป�นต�นแบบในการบร�หารจัดการ
ขยะในชุมชน

                                                       มีการจัดนิทรรศการเก่ียวกับโครงการนวัตกรรมฯ ท้ังในระดับจังหวัด รวมถึงระดับประเทศ โดยได�รับเชิญ
จากกรมส�งเสร�มคุณภาพสิ�งแวดล�อม ให�ร�วมจัดนิทรรศการผลงานโดดเด�น เมืองสิ�งแวดล�อมย่ังยืน ประจำป� ๒๕๖๑ ในงานประชุมฯ “มหกรรม
แลกเปล่ียนเร�ยนรู� เมืองสิ�งแวดล�อมย่ังยืนระดับประเทศ”

          ได�รับเชิญจากสำนักส�งเสร�มการมีส�วนร�วมชองประชาชน กรมส�งเสร�มคุณภาพสิ�งแวดล�อม ให�นำเสนอ
กรณีตัวอย�างและแลกเปล่ียนเร�ยนรู� หัวข�อการพัฒนา “เมืองสิ�งแวดล�อมย่ังยืน” เทศบาลตำบลทับมา ในการประชุมเชิงปฏิบัติการส�งเสร�มเคร�อข�าย
การพัฒนาเมืองน�าอยู�คู�อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
            โดยผูไดรับการถายทอดองคความรูนำไปเปนแนวทางปรับใช
และเปนตนแบบในการบร�หารจัดการขยะในชุมชนของตนเองได มีการ
จัดตั้งศูนยการเร�ยนรูการบร�หารจัดการขยะโดยใชกระบวนการ
ROSES แบบครบวงจร เพ�อ่ใชเปนจ�ดเร�ยนรู ขยายผลครบทุกมิติ คือ

          ทำให�เป�นสังคมแห�งการเร�ยนรู� สร�างเคร�อข�ายทำให�เกิด
ความสามัคคีในชุมชน และความเข�มแข็ง มีส�วนร�วมในการร�วมคิด
ร�วมวางแผน ร�วมตัดสินใจ ร�วมดำเนินการและร�วมแก� ไขป�ญหา
รวมถึงมีกระบวนการถ�ายทอดความรู�จากชุมชน สู�ชุมชนเอง

       ก�อให�เกิดว�สาหกิจชุมชน โดยมีจ�ดเร��มต�นจากความพยายาม
แก�ไขป�ญหาขยะ จนเกิดแนวคิดนำขยะมาเป�นทรัพยากร เป�นผลิตภัณฑ�
จำหน�าย และต�อยอดจัดตั้งกลุ�มว�สาหกิจชุมชน

         การรวมกลุ�มเคร�อข�ายต�าง ๆ เช�น ภาคเอกชน ทำให�เกิด
การหวงแหนในสิ�งแวดล�อมในพ�้นที่ รวมถึงการให�ความร�วมมือ
ในการประกอบกิจการที ่เป�นมิตรต�อสิ �งแวดล�อม ลดป�ญหา
ความขัดแย�งในชุมชน จนเกิดเป�นความเข�มแข็งและร�วมมือกัน
พัฒนาพ�้นที่ให�น�าอยู�อย�างยั่งยืน

๑๓๖



Lorem 
ipsu

m dolor 
sit amet, 

con-
sec-
tetu er 

เป�าหมายโครงการ
    เทศบาลตำบลทับมาความคิดร�เร�่มสรางสรรคในการวางแผน
แกไขปญหา เร�่มตั้งแต ป ๒๕๕๗ ไว ๔ ขั้นตอน ไดแก

    ขั้นที่ ๑ สรางองคความรูในเร�่องการคัดแยกขยะแกประชาชน
ในพ�น้ท่ี จัดกิจกรรมอบรมให�ความรู�แก�ประชาชนในชุมชน โดยสร�าง
กระบวนการจัดการขยะในแนวทางใหม� เร�ยกว�า กระบ วนการ
“ROSES” ให�เป�นแนวทางปฏิบัติแก�ประชาชน

     ขั้นที่ ๒ นำความรูเร�่องการคัดแยกขยะไปสูการปฏิบัติ สร�าง
เคร�อข�ายขยะยิ�มท้ังสิ�น ๒๒ เคร�อข�าย เป�นเคร�อข�ายท่ีร�วมกันบร�หาร
จัดการขยะในชุมชน

     ข้ันท่ี ๓ พัฒนาคุณภาพบร�การ มีการปรับปรุงระบบ ว�ธีการ
และกระบวนการให�มีประสิทธิภาพสูงข�้น เช�น คัดแยกขยะและนำไป
กำจัดให�ถูกหลักว�ชาการทุกประเภท รวมถึงการดำเนินการปลอด
ถังขยะ มีเป�าหมายหมายสูงสุดมุ�งสู� “ตำบลปลอดถังขยะ”

      ข้ันท่ี ๔ สรางตนแบบในชุมชน เพ�อ่ถ�ายทอดความรู�แก�ชุมชน
ที่เหลือ ชุมชนของตำบลทับมาได�ผ�านการประเมินหมู�บ�าน/ชุมชน
ต�นแบบด�านการบร�หารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจากคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดระยอง ครบทั้งหมด ๘ ชุมชน ได�จัดตั้งต�นแบบชุมชน
ปลอดขยะ ที่หมู�บ�านสะพานหิน มีเป�าหมายสูงสุดมุ�งสู� “ตำบล
ปลอดขยะ”

เปาหมายที่ ๑

เปาหมายที่ ๒

เปาหมายที่ ๔

เปาหมายที่ ๖

เปาหมายที่ ๓

เปาหมายที่ ๕

เปาหมายที่ ๗

การขจัดความยากจน ลดรายจาย เพ�่มรายได

ความรวมมือในการมุงสูจ�ดหมาย การสรางเคร�อขายทุกชุมชน
๑๐๐% บูรณาการทุกภาคสวน ทุกหนวยงานที่รับผิดชอบ

ความรับผิดชอบในการผลิตและบร�โภค สงเสร�มการบร�โภค
และการผลิตที ่ เป นมิตรกับสิ �งแวดล อม และส งเสร �ม
ความรับผิดชอบในการผลิตและบร�โภค

ความย่ังยืนของเมืองและชุมชน ชุมชนท่ีจะตองมีสวนรวมคิด
รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมดำเนินการและรวมแกไขปญหา

การมีสุขภาพและการเปนอยูที่ดี กิจกรรมแยกขยะอันตราย
แยกระบบการเก็บขนและกำจัด เพ� ่อลดปญหามลพ�ษส ู
สิ�งแวดลอม ทำใหประชาชนลดความเสี่ยงในการเกิดโรค
การมีงานทำและเจร�ญเติบโตทางเศรษฐกิจ สนับสนุน
การสรางงานกลุมแมบานเกษตรกร นำขยะอินทร�ยทำปุยหมัก
เพ�่อจำหนาย

ขจัดความอดอยาก สงเสร�มการเกษตรอยางยั่งยืน โดย
การสนับสนุนการปลูกผักปลอดสารพ�ษ โดยการนำ
ขยะอินทร�ยในครัวเร�อน 

๑๓๗
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ความเป�นมาของโครงการ

โครงการนวัตกรรม
“น้ำประปาสุขใจ ลดใช�งบประมาณ (SMART WATER)”

                  เดิมประชาชนใช�น้ำจากการข�ดบ�อน้ำใต�ดินและบ�อบาดาล และเทศบาลได�จัดทำโรงผลิตประปาระบบบ�อบาดาลเพ�่อให�บร�การ
ประชาชน ต�อมาเมืองเร��มขยายตัวประชากรเพ��มมากข�้น ปร�มาณน้ำบาดาลลดลง ประสบป�ญหาน้ำไม�เพ�ยงพอในหน�าแล�ง คุณภาพน้ำ
ไม�ได�มาตรฐาน มีค�าใช�จ�ายในการซ�อมบำรุงสูง ต�องขาดทุนเสมอ การป�ดบร�การซ�อมบำรุงใช�ระยะเวลานานทำให�ประชาชนผู�ใช�น้ำเดือดร�อน
มีข�อจำกัดด�านระยะทาง  ทำให�ประชาชนที่อยู�ห�างออกไปจากโรงประปาไม�สามารถรับบร�การได� ต�อมาเทศบาลจ�งได�ประสานไปยัง
การประปาส�วนภูมิภาคเพ�่อขอขยายเขตให�บร�การ โดยได�จัดประชุมรับฟ�งความเห็นจากประชาคม แต�จากการหาร�อถึงข�อเสนอและ
ข�อกฎหมายแล�วปรากฏว�าประชาคมมีมติไม�รับหลักการ การจะปรับปรุงระบบประปาควรใช�ผู�เช่ียวชาญเฉพาะ ซ่ึงต�องใช�งบประมาณลงทุน
ที่สูงมากเมื่อเทียบกับฐานะการเง�นการคลังของเทศบาล
                 เทศบาลจึงหาร�อรวมกับประชาชนถึงแนวทางท่ีจะหาเอกชนมารวมดำเนินการเพ�อ่ลดตนทุนภาครัฐใชความเช่ียวชาญเฉพาะดาน
และนำเทคนิคที่คลองตัวของเอกชนมาบร�การประชาชนใหรวดเร็วเพ�่อตอบสนองความตองการ

ว�ธีการ/ กลยุทธ�ทางการดำเนินการ
       เทศบาลตำบลหางดง  ไดกำหนดว�ธีการ/กลยุทธในการดำเนินโครงการ
น้ำประปาสุขใจ  ลดใชงบประมาณ “SMART WATER” ดังน้ี
      สำรวจ/จัดเก็บข�อมูล/ว�เคราะห�ผลกระทบ/ความเป�นไปได�ของโครงการ
      กำหนดเป�นเป�าหมายและวัตถุประสงค� (PURPOSE AND OBJECTIVE)
      กำหนดว�ธีการแสวงหาความร�วมมือภาคประชาชน
      ดำเนินการคัดเลือกภาคเอกชนผู�เข�าร�วมโครงการ
      จัดทำ TOR และ MOU ระหว�างผู�เข�าร�วมโครงการ
      กำหนด  CYCLE MANAGEMENT
 - เป�นเป�าหมายของชุมชน บร�บทของชุมชน
 - เป�นป�จจัยบร�หารตามโครงการ
 - กระบวนการจัดโครงการ 
 - ผลผลิตของโครงการ PRODUCT (OUTPUT OUTCOME)      
 - ผลกระทบของโครงการ  IMPACT (PAST)
       ระบบประเมินผลโครงการระบบเป�ด  (CIPPI)

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๒.๗๒  ตร.กม.
ประชากร                  ๗,๔๐๙  คน
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑) ๙๔,๙๗๐,๑๔๑.๙๓  บาท
เบอรโทรศัพท    ๐ ๕๓๔๔ ๑๕๔๓

เทศบาลตำบลหางดง
อำเภอหางดง     จังหวัดเชียงใหม�

ว�สัยทัศน�
“สังคมน�าอยู�อาศัย  ก�าวไกลทางเศรษฐกิจ”

นายจรูญ เร�งถนอมทรัพย�
นายกเทศมนตร�ตำบลหางดง

เทศบาลตำบล
รางวัลชมเชย

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๓๘



ความโดดเด�นของนวัตกรรม

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ

กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ  (PROJECT  DEVELOPMENT)
 - KUSAB  การพัฒนาบุคลากร  (Knowledge /Understanding
    / Skill / Attitude / Behavior)
 - KIRD การกระจายอำนาจ (Knowledge / Information / Resourced
    / Decision)
 - TEAMWORK  การทำงานเป�นทีม
 - SERVICE  MIND  คุณภาพการบร�หาร
 - GOOD  GOVERNANCE  การบร�หารจัดการที่ดี

การสำรวจขอมูล  กำหนดเป�าหมายและวัตถุประสงค� ระหว�างเดือนกุมภาพันธ� - เมษายน ๒๕๖๐

การคัดเลือกผูเขารวมโครงการ จัดทำ TOR และ MOU ระหว�างเดือนเมษายน - มิถุนายน  ๒๕๖๐

กระบวนการดำเนินการและการติดตามผล ระหว�างเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๑ - กันยายน  ๒๕๖๑

การประเมินผลและการปรับปรุงพัฒนา  ระหว�างเดือนสิงหาคม - กันยายน  ๒๕๖๑

   ๑. เป�นโครงการที่มีที่มาจากการต�อสู�เพ�่อแก�ป�ญหาด�านสาธารณูปโภค น้ำประปา ซึ่งเป�นสิ�งจำเป�นพ�้นฐานสำหรับมนุษย�และจำเป�น
ต�อการพัฒนาเมือง เป�นโครงการที่ใช�ว�ธีดำเนินการที่แตกต�างไปจากโครงการเดิมๆ คือสามารถร�วมมือกับภาคเอกชน ในการดำเนิน
โครงการระบบประปาสาธารณะเป�นรายแรกของประเทศไทย และเป�นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๑๔ มาตรา
๒๕๐ วรรคสามฯ
   ๒. เป�นการแก� ไขป�ญหาความเดือดร�อนของประชาชนได�อย�างครอบคลุมเพ�ยงพอ/มีคุณภาพ/ประหยัดงบประมาณ และประชาชน
ผู� ใช�บร�การได�รับความพ�งพอใจ
   ๓. มีการพัฒนาโครงการอย�างต�อเนื่องโดยการนำเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาปรับใช� ในการทุกกระบวนการและทุกขั้นตอนใน
การให�บร�การ
   ๔. มีมาตรการควบคุมคุณภาพระบบ TQM, มีระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ำและการให�บร�การมีมาตรการประเมินผลและ
การพัฒนาอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน
   ๕. เป�นโครงการที่มีผลการประเมินที่เป�นบวก ได�แก�
 ดานระเบียบกฎหมาย : เป�นไปตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๐ วรรคสาม
 ดานเศรษฐกิจ : ประหยัดงบประมาณของรัฐ
 ดานสังคม : ผู�รับบร�การทั้งภาคประชาชน/เอกชน/ภาคองค�กรของรัฐ ได�รับความพ�งพอใจ
 ดานเทคโนโลยี : มีการกำหนดให�เป�นวัตถุประสงค�สำคัญในการใช�ระบบการให�บร�การที่ทันสมัย รวดเร็ว มีคุณภาพ
 คุ�มค�า และสอดคล�องกับความต�องการของผู� ใช�บร�การ

   ๖.เป�นโครงการท่ียึดหลักความต�องการของประชาชน หลักการมีส�วนร�วม หลักของเศรษฐกิจพอเพ�ยง และหลักการบร�หารภาครัฐแนวใหม�

๑๓๙



ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ
ประชาชนมีน้ำประปาใช�เพ��มจากเดิม สอดคล�องเป�าหมายมีน้ำสะอาดและการสุขาภิบาล โดยป� ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๙๖๐ ครัวเร�อน
ป� ๒๕๖๐ จำนวน ๒,๐๕๑ ครัวเร�อน

ร�านค�า/แผงลอย ในตลาดสดเทศบาลตำบลหางดงมีน้ำประปาใช�เพ��มจากเดิม ทำให�เทศบาลสามารถขยายโซนร�านค�า/แผงลอย
ในตลาดเพ��ม สอดคล�องเป�าหมายการมีงานทำและเจร�ญเติบโตทางเศรษฐกิจ

มีบ�านเร�อนและบ�านจัดสรรเพ��มข�้น มีร�านค�าปลีกขนาดย�อมเพ��มข�้น ๔ แห�ง (เช�น เซเว�น โลตัส) สอดคล�องการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
เมืองและชุมชน

สามารถนำทรัพยากรน้ำผิวดินที่ถูกกักไว�ในบ�อรกร�างมาใช�ประโยชน�ได� สอดคล�องการอนุรักษ�และใช�ประโยชน�จากทรัพยากรน้ำ

เทศบาลสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตน้ำประปาให� ได�มาตรฐาน โดยมีการนำตัวอย�างน้ำส�งตรวจกับหน�วยงานราชการ
(การประปาส�วนภูมิภาค) และรายงานผลอย�างสม่ำเสมอ สอดคล�องเป�าหมายความรับผิดชอบในการผลิตและการบร�โภค

ประชาชนมีน้ำประปาสะอาดใช�อุปโภคบร�โภคอย�างทั่วถึง สอดคล�องเป�าหมายการมีสุขภาพและชีว�ตความเป�นอยู�ที่ดี

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ความยั่งยืนของโครงการ
        เทศบาลทำสัญญาระยะ ๒๕ ป� กับเอกชนในการร�วมดำเนินโครงการ ซึ่งมีทรัพย�สินเดิมของเทศบาล ได�แก� โรงประปา วัสดุ
อุปกรณ�และโครงข�ายท�อประปา ท่ีนำไปต�อยอดดำเนินการได� ในส�วนท่ีจำเป�นต�องขยายหร�อก�อสร�างเพ��มเติมรวมถึงการดูแลซ�อมบำรุง
ให�เอกชนเป�นผู�ออกค�าใช�จ�าย เพ�อ่ให�บร�การหร�อขยายเขตส�งจ�ายน้ำประปาได�ท่ัวถึง แต�หากในอนาคตเอกชนไม�ดำเนินการต�อทรัพย�สิน
และโครงข�ายท�อประปาต�างๆ ทั้งของเดิมและของใหม�จะเป�นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล
         เทศบาลจะร�วมกับเอกชนในการดูแลแก�ไขป�ญหาที่อาจเกิดข�้นจากการให�บร�การน้ำประปา ประสานงานการรับเร�่องร�องเร�ยน
ประสานงานการประชาสัมพันธ�ทำความเข�าใจระหว�างเอกชนกับประชาชน ประสานงานกับหน�วยงานภาครัฐหร�อหน�วยงานราชการอ่ืน ๆ
ให�กับเอกชน
        เทศบาล เอกชน ได�ประสานความร�วมมือกับกรมชลประทาน ในการขอส�งน้ำจากคลองชลประทานเข�ามาเป�นน้ำดิบเพ��มเติม
เพ�่อใช�ผลิตน้ำประปา ซึ่งได�ให�ความร�วมมือเป�นอย�างดีและแนะให�สูบน้ำสำรองเก็บกักไว�เผื่อช�วงหน�าแล�ง จ�งทำให�มีปร�มาณน้ำดิบ
เพ�ยงตลอดฤดูกาล
        จากการท่ีมีระบบส�งจ�ายน้ำประปาท่ัวถึงในพ�น้ท่ีเขตเทศบาลตำบลหางดง อีกท้ัง ยังได�ขยายบร�การและความร�วมมือไปยังท�องถิ�น
ข�างเคียงด�วย ทำให�ประชาชนม่ันใจในคุณภาพชีว�ตพ�น้ฐานท่ีดี ทำให�ดึงดูดผู�ลงทุนทางธุรกิจ ก�อเกิดบ�านเร�อน กิจการห�างร�านต�างๆ
สามารถรองรับความเจร�ญเติบโตของเมือง 
       จากการท่ีประชาชนมีน้ำประปาใช�ทำให�ลดการใช�น้ำใต�ดิน เป�นการช�วยอนุรักษ�ทรัพยากรน้ำ ช�วยป�องกันและลดความเส่ียงต�อ
การสร�างสิ�งปนเป��อนให�กับน้ำใต�ดิน ป�องกันหร�อชะลอการทรุดตัวของพ�้นที่ดิน

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๑๔๐



ความเป�นมาของโครงการ

โครงการนวัตกรรม
 โครงการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อม 
  กิจกรรม “ฝ�กอบรม ทบทวน และวางแผนการทำงาน ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อมบ�านธิ”

     เน่ืองจากระยะเวลา ๓๐ ป�ผ�านมาชาวบ�านได�ลักลอบตัดไม�สัก นำไป
ขายให�นายทุนและตัดไม�มาทำบ�านเร�อนอาศัยทำให�ป�าต�นน้ำถูกทำลาย
จนกลายเป�นป�าโปร�งสัตว�ถูกล�าจนเกือบหมดสิ�นทำให�เกิดความแห�งแล�ง
ไม�สามารถทำการเกษตร ไม�มีน้ำอุปโภค บร�โภค บ�านธิ ป�าถูกปล�อย
ให�เสื่อมโทรมขาดการดูแลเมื่อเกิดความผันผวนทางสภาพอากาศ
จ�งเกิดอุทกภัยบ�อยครั้งฤดูแล�งปร�มาณน้ำไหลเข�าสู�อ�างเก็บน้ำแม�ธิ
มีน�อยทำให�เกิดภัยแล�งหนักมีรายงานน้ำท�วมและแล�งซ้ำซากเกือบทุกป�
จนได�ฉายาว�า “ทุงจิ�นแหง” หร�อ “อีสานเหนือของลำพ�น” กระทั่งป�
พ.ศ. ๒๕๕๑ เทศบาลตำบลบ�านธิ จ�งได�ร�เร��มโครงการบร�หารจัดการ
คน ดิน น้ำ ป�าไม� บูรณาการการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วน เช�น
ก�อสร�างฝายชะลอน้ำเหนืออ�างเก็บน้ำแม�ธิ  เพ�่อเก็บน้ำไว�ในลำธาร
ให�มีความชุ�มชื้นให�มากที่สุด มีน้ำเพ��มให�กับอ�างตลอดเวลา

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ

       เทศบาลบ�านธิ สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรเพ�่อดำเนิน
การฝ�กอบรม และจัดกิจกรรมโครงการสร�างฝายชะลอน้ำ กิจกรรม
ทสม.และภาคีเคร�อข�ายทั้งภาครัฐและเอกชน เข�าร�วมกิจกรรม CSR
รวมถึงสถาบันการศึกษาและกลุ�มเกษตรกร ให�ประชาชนในพ�น้ท่ี โดยมี
การติดตามประเมินผลเชิงประจักษ� 

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๘๓.๔๕๖  ตร.กม.
ประชากร                  ๙,๕๖๓   คน 
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑) - ไม�มีข�อมูล - 
เบอรโทรศัพท    ๐ ๕๓๕๐ ๑๑๘๔

เทศบาลตำบลบ�านธิ
อำเภอบ�านธิ   จังหวัดลำพ�น

ว�สัยทัศน�
“ประชาชนมีคุณภาพชีว�ตที่ดี บนว�ถีความพอเพ�ยง คู�เคียงวัฒนธรรมท�องถิ�น”

นายวรชาติ  ศร�ไม�
นายกเทศมนตร�ตำบลบ�านธิ

เทศบาลตำบล
รางวัลชมเชย

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ว�ธีการ/ กลยุทธ�ทางการดำเนินการ
         เทศบาลตำบลบ�านธิได�ต�อยอดศาสตร�พระราชา การปลูกป�าสร�างฝายชะลอน้ำ บร�หารจัดการ ดิน น้ำ และป�าไม�เพ�่อขจัดป�ญหา
ความยากจน การมีสุขภาพและชีว�ตความเป�นอยู�ที ่ดี มีน้ำที่สะอาด…และนำทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�มาประยุกต�ใช�
ในการบร�หาร งบประมาณ เพ�อ่สร�างคนต�นแบบ จากกลุ�มสิงห�ว�บากเอ็นดูโร สู� อาสาสมัครพ�ทักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและส�งแวดล�อมหมู�บ�าน
หร�อ ทสม.ตำบลบ�านธิ

๑๔๑
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ความโดดเด�นของนวัตกรรม

ประโยชน�ที่ประชาชนได�รับ

เบอร�โทรศัพท�                 ๐ - ๔๓๕๑ - ๑๒๒๒  

        เทศบาลบ�านธิ สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรเพ�อ่ดำเนินการ ฝ�กอบรม และจัดกิจกรรมโครงการสร�างฝายชะลอน้ำ กิจกรรม ทสม.
และภาคีเคร�อข�ายทั้งภาครัฐและเอกชน เข�าร�วมกิจกรรม CSR  รวมถึงสถาบันการศึกษาและกลุ�มเกษตรกร ให�ประชาชนในพ�้นที่ โดยมี
การติดตามประเมินผลเชิงประจักษ� 

   แก�ไขป�ญหาเหตุรำราญจากกลุ�มสิงห�ว�บากเอ็นดูโร�สู�นักอนุรักษ�แห�งข�นเขา
อย�างสร�างสรรค�และบูรณาการพลิกว�กฤติให�เป�นโอกาส โดยแต�งตั้งให�เป�น
อาสาสมัครพ�ทักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อมหมู�บ�าน ตำบลบ�านธิ
ร�วมกับเทศบาล ในการบร�หารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป�าไม� อย�างมีส�วนร�วม
คุณภาพสิ�งแวดล�อมพ�้นที่มีความอุดมสมบูรณ�มากข�้นกว�า ๘๐ เปอร�เซ็นต�
จากผืนป�าเสื่อมโทรมมีสัตว�ป�ามีคลังอาหารจากป�ามิติทางสังคม เกิดการ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ ฟ��นฟ�ประเพณี เล้ียงผีข�นน้ำสืบชะตา
ลำน้ำแม�ธิ

       ป�จจ�บันมีว�ถีแบ�งป�น ดิน น้ำ ป�า อย�างสมดุลชุมชนมีน้ำสำรองในระบบ
ประปาตลอดป� เกษตรกรกลุ�มชาวนามีน้ำสำหรับทำนาปรังนอกฤดูกาล
มากกว�าร�อยละ ๖๐ ของชาวนาทั้งหมดกลุ�มลำไยมีน้ำสำหรับทำสวนลำไย
นอกฤดู ป�ละ ๒ ครั้งการทำฝายขนาดใหญ�นอกเขตพ�้นที่ชลประทานที่มี
ความจ�น้ำมากกว�า ๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก�เมตร สามารถแก�ไขป�ญหาภัยแล�ง และ
ป�ญหาผลผลิตตกต่ำของเกษตรกรกว�า ๔๐ ราย พ�้นที่ประมาณ ๓๐๐ ไร�
ท้ัง ๑๔ หมู�บ�านท่ีลำน้ำแม�ธิไหลผ�านความขัดแย�งของพ�น่�องประชาชนในพ�น้ท่ี
น�อยลงต�างตระหนักรู�ถึง คุณค�าของทรัพยากรคน ดิน น้ำ ป�าไม� ร�อยรัดหัวใจ
ของผู�คน  ในพ�้นที่ให�รวมเป�นหนึ่งเดียวกันได�อีกทาง อีกทั้งยังขยายผลสู�
โครงการอนุรักษ�พันธุกรมพ�ชและสมุนไพรเทศบาลตำบลบ�านธิ โดยเข�าร�วม
สนองพระราชดำร� ตามโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพ�ช อันเนื่องมาจาก
พระราชดำร� สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ�าฟ�ามหาจักร�สิร�นธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิร�กิจการ�ณีพ�รยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรป�ยชาติ สยามบรมราชกุมาร�ี หร�อ อพ.สธ เพ�่ออนุรักษ�
ดูแลทรัพยากรท�องถิ�นอย�างครบวงจรและยั่งยืน

๑๔๒



เทศบาลตำบล
รางวัลชมเชย

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ความเป�นมาของโครงการ

โครงการนวัตกรรม
“หมู�บ�านสะอาด  หน�าบ�านน�ามอง”

ว�ธีการ/ กลยุทธ�ทางการดำเนินการ

        จากสถานการณ�และป�ญหาขยะมูลฝอยท่ีเกิดข�น้ในป�จจ�บัน ประกอบด�วยหลายสาเหตุป�จจัยและจำเป�นจะต�องได�รับการแก�ไขป�ญหา
อย�างเร�งด�วน จากการรวบรวมและว�เคราะห�ข�อมูลปร�มาณขยะมูลฝอยของตำบลวังพร�าว ที่เก็บขนขยะมูลฝอยได�ในพ�้นที่ ๗ หมู�บ�าน
ป� ๒๕๕๙ มีจำนวนเฉลี่ย ๘๐ ตัน/เดือน คณะบร�หารเทศบาลตำบลวังพร�าว ได�เล็งเห็นถึงความสำคัญของป�ญหาที่เกิดข�้นในพ�้นที่ จ�งได�
กำหนดนโยบายในการแก�ป�ญหาขยะในพ�้นที่ โดยการจัดโครงการหมู�บ�านสะอาด หน�าบ�านน�ามองข�้น เพ�่อขับเคลื่อนและแก� ไขป�ญหา
ขยะมูลฝอยในตำบลวังพร�าวให�เกิดความต�อเนื่อง และเป�นไปตามแผนแม�บทการบร�หารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ(พ.ศ.๒๕๕๙ -
๒๕๖๔)  โดยให�นำหลัก 3Rs มาใช�ในการแก�ป�ญหาขยะมูลฝอยอย�างย่ังยืน คือ การลด การคัดแยก และการใช�ประโยชน�จากขยะท่ีคัดแยก
ณ แหล�งกำเนิดที่ต�นทาง ยึดหลักการมีส�วนร�วมแบบประชารัฐ โดยมีเป�าหมาย คือประชาชนมีจ�ตสำนึก รักบ�านเกิด ถือเป�นหน�าที่ของ
ทุกคนท่ีจะต�องช�วยกันลดปร�มาณขยะมูลฝอย โดยให�ประชาชนจัดการขยะมูลฝอยในหมู�บ�านของตนเองก�อน ส�งเสร�มให�ประชาชนปรับปรุง
สภาพแวดล�อมท้ังภายในบ�านและบร�เวณบ�านโดยรอบให�ถูกต�องและเหมาะสมตามหลักสุขาภิบาล ตลอดจนการมีส�วนร�วมพัฒนาอนามัย
สิ�งแวดล�อมในหมู�บ�าน เพ�อ่ให�เป�นหมู�บ�านต�นแบบด�านการจัดการขยะมูลฝอย ให�กับหมู�บ�านอ่ืนๆ ท้ังในตำบลวังพร�าว และพ�น้ท่ีใกล�เคียงต�อไป

          เทศบาลตำบลวังพร�าว ได�สานต�อแนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน
สู�การพัฒนาท�องถิ�น โดยน�อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ�ยง
สู�การปฏิบัติในระดับพ�้นที่ เพ�่อให�เกิดความสมดุลในการพัฒนาทั้ง
๓ มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อม โดยการสร�างกระบวนการ
มีส�วนร�วมแก�ภาคีเคร�อข�ายทุกภาคส�วน ทุกขั้นตอนในการบร�หาร
จัดการขยะมูลฝอยและสิ�งแวดล�อมอย�างยั่งยืนในท�องถิ�นของตนเอง
ซึ่งมีหลักในการดำเนินงานดังนี้ ๑)เสร�มสร�างการมีส�วนร�วมในการ
จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยและสิ�งแวดล�อมตำบลวังพร�าว
๒) ดำเนินกิจกรรมตามแผน ๓) ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน
๔) ขยายผลและพัฒนาพ�น้ท่ีให�เป�นแหล�งเร�ยนรู�ด�านการบร�หารจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ�งแวดล�อม เทศบาลตำบลวังพร�าวได�มีการพัฒนา
กระบวนการดำเนินงานอย�างต�อเนื่อง โดยได�ร�วมมือกับภาคีเคร�อข�ายในพ�้นที่นำองค�ความรู�และภูมิป�ญญาชาวบ�านมาปรับใช�
ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเร�อนและชุมชนตามบร�บทและว�ถีชีว�ตของคนในตำบลวังพร�าว เช�น การทำเสว�ยนล�อมรอบต�นไม�
เป�นการจัดการขยะอินทร�ย�หร�อ  ขยะเป�ยกในครัวเร�อนและหมู�บ�าน

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๒๒  ตร.กม.
ประชากร                  ๖,๙๐๗  คน
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑) ๕๓,๒๑๑,๒๔๖.๗๓  บาท
เบอรโทรศัพท    ๐  ๕๔๒๐  ๙๒๐๒

เทศบาลตำบลวังพร�าว
อำเภอเกาะคา   จังหวัดลำปาง

ว�สัยทัศน�
“ประชาชนมีคุณธรรม     น�อมนำเศรษฐกิจพอเพ�ยง  ลือเลื่องบร�หารจัดการ  สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิป�ญญาท�องถิ�น ทุกถิ�นโครงสร�างพ�้นฐานพร�อม  สิ�งแวดล�อมสมดุล  ชุมชนอยู�เย็นเป�นสุข”

นางจันทร�ฉาย สุภากาว�
นายกเทศมนตร� เทศบาลตำบลวังพร�าว

๑๔๓



การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ
    การดำเนินโครงการหมู�บ�านสะอาด หน�าบ�านน�ามอง ใช�ทรัพยากร
ทางการบร�หาร ดังนี้

                 มอบหมายให�เจ�าหน�าท่ีในสำนักปลัด เทศบาลตำบลวังพร�าว
เป�นผู�รับผิดชอบหลัก และประสานบุคลากรของภาคีเคร�อข�ายในพ�้นที่
ร�วมรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว� ในโครงการ
โดยร�วมเป�นคณะทำงานและคณะกรรมการในการตรวจประเมิน
หมู�บ�านสะอาด หน�าบ�าน  น�ามอง รวมท้ังการสนับสนุนว�ทยากรให�ความรู�
ในการคัดแยกขยะต�นทางตามหลัก 3Rs โดยไม�คิดค�าตอบแทน

                                        เทศบาลตำบลวังพร�าว ต้ังงบประมาณไว�ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจำป�งบประมาณ ๒๕๖๐
เป�นค�าใช�จ�ายในการส�งเสร�มให�ประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาหมู�บ�าน(โครงการหน�าบ�านน�ามอง) ต้ังไว�จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท เทศบาล
ตำบลวังพร�าวดำเนินโครงการโดยคำนึง  ถึงผลตอบแทนที่คุ�มค�าและมีคุณภาพภายใต�การลงทุนหร�อใช�ต�นทุนที่ต่ำที่สุด

                        การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ สำหรับ
กิจกรรมสาธิตการคัดแยกขยะมูลฝอยทุกประเภท มีการจัดทำถังขยะ
แยกตามประเภท โดยใช�วัสดุอุปกรณ�ท่ีมีอยู�ในครัวเร�อน/หมู�บ�าน ตามบร�บท
ของแต�ละครัวเร�อน และแต�ละหมู�บ�าน ในพ�้นที่ตำบลวังพร�าว

        โครงการหมูบานสะอาด หนาบานนามองมีการดำเนินงานเชิงรุก
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
ในพ�้นที่แบบบูรณาการในทุกขั้นตอน ตั้งแตมีสวนรวมคิด รวมวางแผน
รวมตัดสินใจแกปญหา รวมลงมือปฏิบัติ รวมรับประโยชน และรวมติดตาม
ประเมินผล ดังนี้

     ประชุมช้ีแจงรายละเอียดและกำหนดแนวทางการดำเนินงานให�กับ
คณะผู�บร�หารเทศบาลตำบลวังพร�าว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังพร�าว รพ.สต.บ�านวังพร�าว โรงเร�ยนในพ�น้ท่ี กำนันตำบลวังพร�าว
ผู�ใหญ�บ�าน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู�บ�านทุกหมู�บ�าน และผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบ 
     จัดทำบันทึกข�อตกลงความร�วมมือทางด�านการจัดการมูลฝอย ระหว�าง เทศบาลตำบล   วังพร�าว กับ กำนันตำบลวังพร�าว และ
ผู�ใหญ�บ�าน ทุกหมู�บ�าน
      อบรมให�ความรู�เร�อ่งการคัดแยกขยะท่ีต�นทางและการจัดการหมู�บ�านให�สะอาดตามหลักสุขาภิบาลสิ�งแวดล�อม โดยรพ.สต.บ�านวังพร�าว 
      กิจกรรมประเมินหมู�บ�านสะอาด หน�าบ�านน�ามอง ดังน้ี
 ๔.๑  คณะกรรมการ/คณะทำงานในหมู�บ�านดำเนินการจัดเตร�ยมพ�้นที่ พร�อมรับการประเมินจาก คณะกรรมการ
 ตัดสินการประกวดหมู�บ�านสะอาด หน�าบ�านน�ามอง ตามหลักเกณฑ�การประกวดฯ
 ๔.๒ ตรวจประเมินการประกวดหมู�บ�านสะอาด หน�าบ�านน�ามอง โดยทีมคณะกรรมการตัดสินการประกวดหมู�บ�านสะอาด
 หน�าบ�านน�ามอง ทุกหมู�บ�านในพ�น้ท่ี จำนวน ๗ หมู�บ�าน
      มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให�กับหมู�บ�านท่ีผ�านการประกวดหมู�บ�านสะอาด หน�าบ�านน�ามอง 
      สรุปผลการดำเนินโครงการเสนอต�อคณะบร�หารเทศบาลตำบลวังพร�าว เพ�อ่ใช�เป�นข�อมูลในการดำเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข�อง และ
พัฒนาด�านการบร�การสาธารณะของเทศบาลตำบลวังพร�าวต�อไป

๑.

๒.
๓.
๔.

๕.
๖.
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ความโดดเด�นของนวัตกรรม

ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ

             ความโดดเด�นของโครงการ คือ เป�นโครงการที่เปลี่ยนแนวความคิดในการบร�หารจัดการขยะ โดยให�ทุกภาคส�วนมีส�วนร�วมใน
การจัดการขยะตั้งแต�ต�นทางหร�อแหล�งกำเนิดในครัวเร�อน ทุกคนมีส�วนรับผิดชอบ ไม�ใช�หน�าที่ของเทศบาลเพ�ยงฝ�ายเดียว โดยยึดหลัก
การมีส�วนร�วมของประชาชน ส�งเสร�มให�ประชาชนรู�จักการบร�หารจัดการขยะในครัวเร�อนของตนเองอย�างเป�นระบบตามหลักการ 3Rs มู�งสู�
การแก� ไขป�ญหาขยะอย�างยั่งยืน ลดผลกระทบป�ญหาด�านสิ�งแวดล�อม โดยมีว�ธีการสำคัญ คือ ลดการเกิดขยะมูลฝอยที่แหล�งกำเนิด
นำขยะมูลฝอยกลับมาใช�ซ้ำและใช�ประโยชน�ใหม� สร�างมูลค�าของขยะโดยส�งเสร�มการประดิษฐ�ของใช�จากขยะ และสร�างการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนตำบลวังพร�าวในการแก�ป�ญหาสิ�งแวดล�อมที่จะเกิดข�้นในอนาคต ประชาชนตำบลวังพร�าวมีการจัดการขยะมูลฝอยในหมู�บ�าน
ของตนเองตามหลักสุขาภิบาลสิ�งแวดล�อม และสามารถเป�นต�นแบบให�กับหมู�บ�านอ่ืนๆ ท้ังในตำบลวังพร�าวและพ�น้ท่ีใกล�เคียง ต�อไป

        ประชาชนตำบลวังพร�าวคัดแยกขยะได�อย�างถูกว�ธีตามหลักว�ชาการ
และมีประสิทธิภาพอย�างย่ังยืน ปร�มาณขยะมูลฝอยลดลง มีการพัฒนา
หมู�บ�านของตนเองเป�นหมู�บ�านสะอาด หน�าบ�านน�ามอง หมู�บ�านท่ีได�รับ
รางวัลชนะเลิศจากการประกวดหมู�บ�านสะอาด หน�าบ�านน�ามอง ได�แก� 
บ�านม�อนหินแก�ว หมู�ที่ ๔ สามารถเป�นต�นแบบให�กับหมู�บ�านอื่นๆ ใน
ตำบลวังพร�าว และขยายผลสู�พ�น้ท่ีอ่ืนๆ ได� ซ่ึงได�รับรางวัลด�านการจัด
การขยะ ในระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ได�รับคัดเลือกให�เป�น
หมู�บ�านต�นแบบด�านการจัดการขยะ ภายใต�โครงการ “จังหวัดสะอาด”
ในป� ๒๕๖๐

๑๔๕



คุณค�าอันทรงเกียรติ
แห�งการบร�หารจัดการที่โดดเด�น
มีนวัตกรรม เป��ยมด�วยธรรมาภิบาล

องค�การบร�หารส�วนตำบล
รางวัล

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๔๖



องค�การบร�หารส�วนตำบลแม�แดด
โครงการนวัตกรรม 
“โครงการจัดต้ังศูนย�บร�หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อมอย�างมีส�วนร�วมตำบลแม�แดด”

องค�การบร�หารส�วนตำบลเก�าขาม
โครงการนวัตกรรม 
“โครงการการบร�หารจัดการน้ำนอกเขตชลประทานด�วยระบบธนาคารน้ำใต�ดิน (Groundwater Bank)”

องค�การบร�หารส�วนตำบลนาเกตุ 
โครงการนวัตกรรม 
“โครงการขยะแลกภาษี”

องค�การบร�หารส�วนตำบล
รางวัล

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. องค�การบร�หารส�วนตำบลเกาะขันธ�
โครงการนวัตกรรม 
“สวนสุขภาพบ�านไม�เสียบ”

๑๐. องค�การบร�หารส�วนตำบลเขาดิน
โครงการนวัตกรรม 
โครงการจัดงาน “วันสารทเดือนสิบตำบลเขาดิน”

๕. องค�การบร�หารส�วนตำบลเจดีย�ชัย
โครงการนวัตกรรม 
“อาหารปลอดภัยในชุมชน”

๔. องค�การบร�หารส�วนตำบลเสม็ดใต�
โครงการนวัตกรรม 
“พัฒนาต�นกล�า  สู�พลเมือง  สังคม  อย�างยั่งยืน”

๖. องค�การบร�หารส�วนตำบลโค�งไผ�
โครงการนวัตกรรม 
โครงการส�งเสร�มสุขภาพดี ชีว�มีสุข “บ�านส�งเสร�สุขภาพ DSPM”

๙. องค�การบร�หารส�วนตำบลบางพลับ
โครงการนวัตกรรม 
“โครงการบร�หารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ”

๘. องค�การบร�หารส�วนตำบลท�าสองคอน
โครงการนวัตกรรม 
“นวัตกรรมการจัดการขยะแบบมีส�วนร�วมและยั่งยืน”

๒. องค�การบร�หารส�วนตำบลเมืองพล
โครงการนวัตกรรม 
“การจัดบร�การการดูแลระยะยาวด�านสาธารณสุขสำหรับผู�สูงอายุท่ีมีภาวะพ�ง่พ�ง  โดยการมีส�วนร�วมตามแนวทางประชารัฐ”

๗. องค�การบร�หารส�วนตำบลวังท�าดี
โครงการนวัตกรรม 
“โรงเร�ยนชราภิบาลวังท�าดี”

๑. องค�การบร�หารส�วนตำบลวัดขวาง
โครงการนวัตกรรม 
“การจัดทำฐานข�อมูลเพ�่อการเข�าถึงและใช�ประโยชน�ตามสิทธิของคนพ�การ”

รางวัลที่  ๑
เง�นรางวัล

๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่  ๒
เง�นรางวัล

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่  ๓
เง�นรางวัล

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย
เง�นรางวัลละ

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๔๗



ความเป�นมาของโครงการ

โครงการนวัตกรรม
“จัดตั้งศูนย�บร�หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อมอย�างมีส�วนร�วม ตำบลแม�แดด”

                 ราษฎรในพ�้นที่ตำบลแม�แดดกว�า ๑,๑๑๗ ครัวเร�อน
ซ่ึงดำรงชีว�ตอิงแอบกับธรรมชาติและสิ�งแวดล�อมมาหลายช่ัวอายุคน
แต�ไร�ซึ ่งสิทธิในที่ดินทำกินและที่อยู�อาศัย ทำให�ขาดโอกาสใน
การได�รับการพัฒนาจากภาครัฐ พร�อมๆกับการถูกตราหน�าว�า
เป�นตัวการก�อให�เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล�อม ความนิ�งเฉยเพ�อ่รอส�วนราชการท่ีมีบทบาทภารกิจ
อำนาจหน�าท่ีโดยตรงเข�ามาดำเนินการอาจทำให�เกิดป�ญหาท่ีซับซ�อน
และยากต�อการจัดการได�อีก    

               โครงการจัดต้ังศูนย�บร�หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล�อมอย�างมีส�วนร�วมตำบลแม�แดด ได�ต�อยอดจากโครงการ
จำแนกที่ดิน-ป�าไม�เพ� ่อการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล�อมอย�างยั่งยืนในเขตพ�้นที่ตำบลแม�แดด  โดยมีเป�าหมาย
มุ�งแก�ป�ญหาในพ�น้ท่ีบร�บทชุมชนท่ีมีความเก่ียวพันกับทรัพยากรธรรมชาติ โดยสำรวจพ�น้ท่ีท่ีดินทำกิน ท่ีอยู�อาศัยและพ�น้ท่ีป�า เพ�อ่จัดทำ
ฐานข�อมูลการใช�ประโยชน�ที่ดินในพ�้นที่  และเป�นศูนย�กลางและขับเคลื่อนการดำเนินงานในการสร�างฐานข�อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร�
(GIS Database : Geographic Information System)  ด�านการใช�ประโยชน�จากท่ีดิน ข�อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อมในพ�น้ท่ี
ตำบลแม�แดด ให�ครบทั้ง ๘ หมู�บ�าน ทั้งข�อมูลจำแนกผู�ถือครองแปลงที่ดินและทะเบียนประวัติการใช�ที่ดินแบบรายแปลง ข�อมูลจำแนก
การใช�ประโยชน�ท่ีดินในภาพรวมระดับหมู�บ�านและระดับตำบล รวมท้ังตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูลให�เป�นป�จจ�บัน ตามหลักว�ชาการ
น�าเชื่อถือและได�รับการยอมรับจากทุกภาคส�วนที่เกี่ยวข�อง  อันจะนำไปสู�การขับเคลื่อนเพ�่อให�เกิดการบร�หารจัดการเชิงพ�้นที่ได�อย�าง
เป�นรูปธรรมจากส�วนราชการที่เกี่ยวข�องในพ�้นที่ต�อไป

ว�ธีการ/ กลยุทธ�ทางการดำเนินการ
               ๑. น�อมนำเอาหลักการทรงงาน  เข�าใจ เข�าถึง พัฒนา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 
โดยที่มุ�งเน�นการปรับสมดุลระหว�างกฎหมายกับข�อเท็จจร�งในพ�้นที่ ในการจำแนกที่ดินทำกิน-ป�าไม�กับชุมชน เพ�่อให�รัฐกับชุมชนได�
ประโยชน�ร�วมกันทั้งสองฝ�าย ภาคประชาชนใช�ประโยชน�ที่ดินตามเง�่อนไขกฎหมาย ได�สิทธิในที่ทำกินรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ได�รับ
การพัฒนาแหล�งน้ำรวมถึงการส�งเสร�มอาชีพและรายได� เม่ือชาวบ�านมีความม่ันคงในการใช�ประโยชน�ท่ีดิน พ�น้ท่ีท่ีถูกใช�ประโยชน�ก็จะถูกจำกัด
และลดลงไปโดยอัตโนมัติ ภาครัฐหร�อกรมป�าไม�ก็ ได�ป�าและพ�้นที่สีเข�ยวในพ�้นที่ที่ถูกใช�ประโยชน�นอกเหนือกฎหมายกำหนดเพ��มข�้น
ประชาชนได�เข�ามามีส�วนร�วมในการดำเนินงานอย�างแท�จร�ง

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๑๘๔.๗๙ ตร.กม.
ประชากร                  ๔,๒๓๘  คน
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑) ๒๗,๐๓๙,๕๐๙.๐๗  บาท
เบอรโทรศัพท     ๐  ๕๒๐๐  ๕๙๙๘

องค�การบร�หารส�วนตำบลแม�แดด
อำเภอกัลยาณิวัฒนา    จังหวัดเชียงใหม�

ว�สัยทัศน�
“น้ำไหล ไฟสว�าง การคมนาคมสะดวก คุณภาพชีว�ตที่ดี การศึกษามีคุณภาพ”

นายอินทร�ทอง  เลิศวงศ�รัตนกุล
นายกองค�การบร�หารส�วนตำบลแม�แดด

องค�การบร�หารส�วนตำบล
รางวัลที่ ๑

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๔๘



           ๒. แนวคิดการบร�หารจัดการโดยใช�ชุมชนเป�นฐาน  เป�นแนวทาง
ในการบร�หารจัดการแก�ชุมชน เพ�อ่ชุมชน  โดยชุมชน ท้ังน้ีเป�นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย�ในท�องถิ�นชุมชนน้ันๆ ให�เป�นผู�มีความรู� ทักษะกระบวนการ
รวมไปถึงการช�วยกันพัฒนาชุมชนของตนเองให�ยั่งยืน

           ๓. แนวคิดหลักของการมีส�วนร�วม คือ การทำงานแบบมีส�วนร�วมน้ัน
ไม�ว�าจะเป�นระดับครอบครัว ระดับโรงเร�ยน ระดับชุมชน ระดับองค�กร หร�อ
ระดับประเทศน้ันว�ามีความสำคัญอย�างยิ�งในกระบวนทัศน�ป�จจ�บัน เพราะจะ
ช�วยให�ผู�มีส�วนร�วมเกิดความรู�สึกความเป�นเจ�าของ (Ownership) และจะ
ทำให�ผู �มีส�วนร�วมหร�อผู �มีส�วนได�ส�วนเสียนั ้น ยินยอมปฏิบัติตาม
(Compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ (Commitment) ได�อย�างสมัครใจ
เต็มใจและสบายใจ

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ
       ๑. การบร�หารจัดการกลยุทธ�ให�มีความเหมาะสมสอดคล�องกับ
สภาพพ�้นที่ ๓ หลักขั้นตอน ดังนี้ 
       ข้ันตอนท่ี ๑ การระดมทรัพยากรท่ีมีท้ังหมด เพ�อ่ทำความเข�าใจ
เป�าหมายของโครงการให�กับผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องท้ังภาคส�วนประชาชน
องค�กร ส�วนราชการ และภาคที่เกี่ยวข�อง
        ข้ันตอนท่ี ๒ การบร�หารจัดการการประสานงาน ติดตาม และหา
แนวทางการแก�ไขป�ญหาท่ีเกิดข�น้ในระหว�างการปฏิบัติงาน ตลอดจน
หาทรัพยากรมาช�วยเสร�มการดำเนินงานให�บรรลุตามเป�าหมาย
        ข้ันตอนที่ ๓ การกำหนดกติการ�วมเพ�่อให�เกิดผลในทางปฏิบัติ
ซึ ่งอาจเป�นรูปแบบสัญญาประชาคม กฎกติกาตามบัญญัติของ
กฎหมาย โดยท้ัง ๓ ข้ันตอนจะต�องมีฉันทามติร�วมกันของผู�ท่ีเก่ียวข�อง
ตามลำดับ โดยถือว�าความเห็นส�วนใหญ�เป�นการสะท�อนภาพ
ความสำเร็จของแต�ละขั้นตอนนั้นเอง
       ๒. ผลผลิตที่ประสบผลสำเร็จจากการดำเนินงาน
       ๑) มีศูนย�กลางการบร�หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล�อม มีฐานข�อมูลจำแนกป�าไม�ท่ีทำกิน และท่ีอยู�อาศัย และทะเบียน
ประวัติการใช�ที่ดิน
      ๒) การขับเคล่ือนไปสู�เป�าหมายในลักษณะภาคีเคร�อข�าย ควบคู�กับ
การป�องกัน การอนุรักษ� การฟ��นฟ�และการใช�ประโยชน�จากทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ�งแวดล�อมได�อย�างคุ�มค�าและยั่งยืน
       ๓. ป�ญหาอุปสรรคและว�ธีการเอาชนะป�ญหาอุปสรรค 
       ๑) ข�อจำกัดด�านอำนาจหน�าท่ี กฎหมาย หร�อกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�อง
ดำเนินการโดยใช�ฐานชุมชนผ�านเวทีประชาคมหมู�บ�านตามกระบวนการชุมชนแทน และประสานหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องมาบูรณาการดำเนินการ 
      ๒) ข�อจำกัดด�านเทคนิคว�ธีการดำเนินงานและความรู�เฉพาะทางที่เกี่ยวข�อง โดยประสานบุคลากร  กลุ�ม  องค�กร  ภาคีเคร�อข�าย 
ส�วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง มาช�วยเสร�มกระบวนการจัดการ

ความโดดเด�นของนวัตกรรม         เนื่องจากโครงการนวัตกรรม ได�ต�อยอดจากโครงการจำแนกที่ดิน-ป�าไม�
เพ�อ่การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อมอย�างย่ังยืน โดยมีเป�าหมาย
แก�ไขป�ญหาบร�บทชุมชนที่มีความเกี่ยวพันกับทรัพยากรธรรมชาติ  การดำรง
ว�ถีชีว�ตของกลุ�มเป�าหมายต�องพ�่งพาธรรมชาติเป�นหลัก ซึ่งการดำเนินงาน
หลายครั้งที่ผ�านมาประสบความล�มเหลวมาโดยตลอดเป�นผลมาจากการยึด
หลักกฎหมาย การดำเนินงานในโครงการคร้ังน้ีจ�งมีการปรับแนวทางการทำงาน
โดยน�อมนำเอาหลักการทรงงานตามแนวพระราชดำร�ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ คือ เข�าใจ เข�าถึง พัฒนา มาใช�
ในการดำเนินงาน  โดยมุ�งเน�นการปรับสมดุลระหว�างกฎหมายกับข�อเท็จจร�ง
ในพ�้นที่ในการจัดระเบียบป�าไม�กับชุมชน เพ�่อให�รัฐกับชุมชนได�ประโยชน�ร�วมกัน
ทั้งสองฝ�าย ภาคประชาชนใช�ประโยชน�ที่ดินตามเง�่อนไขกฎหมายได�สิทธิในที่ดิน
ทำกินรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ได�รับการส�งเสร�มอาชีพและพัฒนาด�านต�าง ๆ

๑๔๙



เบอร�โทรศัพท�                 ๐ - ๔๓๕๑ - ๑๒๒๒  

          เมื่อประชาชนมีความมั่นคงในการใช�ประโยชน�จากที่ดิน พ�้นที่ที่ถูกใช�
ประโยชน�จะถูกจำกัดและลดลงไปโดยอัตโนมัติ ภาครัฐหร�อกรมป�าไม� ได�ป�า
และพ�น้ท่ีสีเข�ยวท่ีถูกใช�ประโยชน�นอกเหนือกฎหมายกำหนดเพ��มข�น้ ประชาชน
มีส�วนร�วมในการดำเนินงานอย�างแท�จร�ง  ต้ังแต�ข้ันตอนการสำรวจพ�น้ท่ีทำกิน
และพ�้นที่ป�าเพ�่อจัดทำฐานข�อมูลจำแนกการใช�ประโยชน�ป�าไม�ที่ดินรายแปลง
ทำให�ผู�นำและชุมชนเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับการดำเนินงานร�วมกัน
สามารถลดป�ญหาความขัดแย�งลงได� ก�อให�เกิดภาพแห�งความร�วมมือระหว�าง
ภาครัฐกับภาคประชาชนในการบร�หารจัดการพ�น้ท่ี ซ่ึงไม�เคยเกิดข้ันมาก�อน
ทำให�เกิดความสำเร็จในการดำเนินการอย�างเป�นรูปธรรมในระยะเวลา
อันอย�างรวดเร็ว

ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ
            ๑) กลุ�มเป�าหมายผู�ได�รับประโยชน� ราษฎรในพ�น้ท่ีตำบลแม�แดด
๑,๑๑๗ ครัวเร�อน จำนวน ๔,๒๓๘ คน

             ๒) ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ มีทะเบียนประวัติการใช�ท่ีดินรายแปลง
สามารถข�้นทะเบียนเกษตรกรต�อสำนักงานเกษตรอำเภอได� ลดป�ญหา
ความขัดแย�งระหว�างชุมชนกับชุมชน และเจ�าหน�าที่รัฐกับชุมชน ชุมชนมี
ความเชื่อมั่นรู�สึกเป�นเจ�าของ เกิดความหวงแหน และอยู�ร�วมกับป�าได�อย�าง
เป�นธรรมย่ังยืน ก�อให�เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ท้ังการส�งเสร�ม
อาชีพและสร�างความมั่นคงในการใช�ประโยชน�จากที่ดิน  เพ�่อพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีว�ตให�แก�ประชาชนในพ�้นที่  

ความยั่งยืนของโครงการ บทเร�ยนที่ได�รับ
        ดำเนินการขับเคลื่อนอย�างต�อเนื่อง เพ�่อกำกับติดตาม
การใช�ประโยชน�ที ่ดิน มีการพัฒนาระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร� และมีแผนงานการบร�หารจัดการทรัพยากรและ
สิ�งแวดล�อมอย�างมีส�วนร�วม พร�อมๆ กันนั้น ก็ ได�ดำเนิน
การฟ��นฟ�ป�าและเสร�มสร�างรายได� ให�กับชาวบ�าน รวมทั้ง
มีการขยายเคร�อข�ายในการดำเนินการไปสู� องค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิ�นอื่นๆ เช�น ตำบลแม�ว�น อำเภอแม�วาง เพ�่อให�เกิด
การบูรณาการดำเนินการใช�ประโยชน�จากป�าไม� ท่ีดิน ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ�งแวดล�อมของท�องถิ�นโดยภาพรวมต�อไป

            ๑) ชุมชนมีกฎกติกา ข�อบังคับชุมชน ข�อบัญญัติท�องถิ�น และ
การสร�างกลไกการจัดการร�วม
            ๒) มีการรวมกลุ�ม แลกเปลี่ยนเร�ยนรู� สื่อสารข�ามเคร�อข�าย
ความร�วมมือทั้งภายใน-ภายนอก 
           ๓) มีการสนับสนุนงบประมาณอย�างต�อเนื่องในกลไกการจัด
ร�วมด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อมจากท�องถิ�นและภาคี
เคร�อข�าย
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๑๕๐



ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๗๔.๙๕  ตร.กม.
ประชากร                  ๗,๔๐๖  คน
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑) ๕๐,๒๒๐,๓๖๑.๐๓  บาท
เบอรโทรศัพท     ๐ ๔๕๒๑  ๐๕๐๕

องค�การบร�หารส�วนตำบลเก�าขาม
อำเภอน้ำยืน   จังหวัดอุบลราชธานี

ว�สัยทัศน�
“ถนนไร�ฝุ�น ชุมชนปลอดภัย พัฒนาหลักธรรมมาภิบาล เน�นงานพัฒนาคุณภาพชีว�ต
ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพ�ยง แหล�งเร�ยนรู�ธนาคารน้ำใต�ดิน”

องค�การบร�หารส�วนตำบล
รางวัลที่ ๒

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการนวัตกรรม
 “การบร�หารจัดการน้ำนอกเขตชลประทาน 
  ด�วยระบบธนาคารน้ำใต�ดิน (Groundwater Bank)”

ความเป�นมาของโครงการ
       ตำบลเก�าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี สภาพพ�้นที่
ส�วนใหญ�ของเป�นที่ราบลุ�ม อากาศร�อนชื้น ลักษณะของดินเป�น
ดินร�วนปนทราย ประชากรส�วนใหญ�มีอาชีพเกษตรกรรม พ�น้ท่ีตำบล
เก�าขามอยู�นอกเขตชลประทาน ประสบป�ญหาภัยพ�บัติ น้ำท�วม น้ำขัง
ภัยแล�ง น้ำไม�เพ�ยงพอกับการอุปโภค บร�โภค ช�วงเวลาน้ำท�วมพ�ชผล
ทางการเกษตร โครงสร�างพ�้นฐานการคมนาคม ระบบน้ำต�างๆ 
เกิดความเสียหายเป�นประจำทุกป� 
      พ.ศ. ๒๕๕๗  นายชาตร� ๊ศร�ว�ชาฐา นายกองค�การบร�หารส�วน
ตำบลเก�าขามพร�อมคณะทำงาน ได� ไปศึกษาหลักการ ว�ธีการ
“การเติมน้ำฝนลงเก็บไว�ใต�ดิน” กับพระนิเทศศาสนคุณ (หลวงพ�อ
สมาน สิร�ป�ญโญ) ประธานสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ การเติมน้ำฝน  

ลงเก็บไว�ใต�ดิน คือการข�ดบ�อ / ฝาย กักเก็บน้ำ ให�ลึกถึงชั้นน้ำใต�ดินเพ�่อเก็บน้ำในฤดูฝนและกระจายน้ำผ�านธารน้ำใต�ดิน จะกักเก็บน้ำ
ไว�ใต�ดิน ซ่ึงเป�นการเพ��มปร�มาณน้ำบาดาลให�มากข�น้ เพ�ยงพอต�อการนำมาใช�ในอนาคต โดยมี ๒ ระบบคือ ระบบบ�อเป�ด และระบบบ�อป�ด 
เมื่อได�ทำความเข�าใจว�ธิการ หลักการแล�วจ�งได�ร�วมกันตั้งชื่อใหม�ว�า “ธนาคารน้ำใต�ดิน” เพ�่อให�จดจำได�ง�าย 
    พ.ศ. ๒๕๕๘ องค�การบร�หารส�วนตำบลเก�าขาม ได�ทำโครงการ การบร�หารจัดการน้ำนอกเขตชลประทานด�วยระบบธนาคารน้ำใต�ดิน
(Groundwater Bank) ดำเนินการครั้งแรก จำนวน ๑๐ บ�อ ทั้งระบบบ�อป�ดและระบบบ�อเป�ด การติดตามผลเห็นว�า สามารถแก�ป�ญหา
น้ำท�วม น้ำขัง ได�จร�ง พ.ศ.  ๒๕๕๙ จ�งได�เพ��มเติมอีก ๔๐ บ�อ รวมทั้งหมด ๕๐ บ�อ  ผลปรากฏว�าบ�อทั้งหมดสามารถรับน้ำฝนเก็บลง
ใต�ดินได�เพ�ยงพอต�อความต�องการ ไม�เกิดป�ญหาน้ำท�วม น้ำแล�ง ประชาชนมีรายได�เพ��มข�้นจากการเกษตร เป�นประโยชน�กับประชาชน
เป�นอย�างมาก

๑๕๑

นายชาตร� ๊ ศร�ว�ชาฐา
นายกองค�การบร�หารส�วนตำบลเก�าขาม 



ว�ธีการ/กลยุทธ�การดำเนินการ
           การพัฒนาแหล�งน้ำ การจัดหาน้ำเกี่ยวข�องกับหน�วยงานภาครัฐหลายหน�วยงาน โดยเฉพาะพ�้นที่ทำการเกษตรส�วนใหญ�ที่เป�น
พ�น้ท่ีนอกเขตชลประทาน โครงการ การบร�หารจัดการน้ำนอกเขตชลประทานระบบธนาคารน้ำใต�ดิน (Groundwater Bank) จ�งนำป�ญหา
ปร�มาณน้ำต�นทุนในระดับตำบลมาแก� ไขป�ญหาการเกิดภัยแล�งและบรรเทาป�ญหาน้ำท�วมที่ไม�กระทบกับภารกิจของหน�วยงานอื่น คือ
แหล�งน้ำธรรมชาติ ลำห�วยต�างๆ ซึ่งมีกระจายอยู�ทุกตำบล โดยมีหลักการดำเนินการ ๘ ขั้นตอนดังนี้

   ขั้นที่ ๑ เก็บข�อมูลพ�้นฐานด�านทรัพยากรน้ำ ชุมชนและสภาพ
ภูมิประเทศ
   ข้ันท่ี ๒ การกำหนดทิศทางของน้ำใต�ดินในพ�น้ท่ีลุ�มน้ำระดับชุมชน
   ขั้นที่ ๓ เจาะสำรวจ ชั้นดิน เพ�่อให�แน�ใจว�าสามารถดำเนินการ
เติมได�อย�างมีประสิทธิภาพ
   ข้ันท่ี ๔ วางแผนและกำหนดระบบเติมน้ำลงในแผนท่ีผังน้ำตำบล

       ขั้นท่ี ๕ ออกแบบระบบธนาคารน้ำใต�ดินตามบร�บทของพ�น้ท่ี
       ขั้นที่ ๖ ดำเนินงานก�อสร�างตามแผนที่กำหนดไว� 
       ขั้นที่ ๗ ติดตาม ประเมินผลและเก็บข�อมูล
       ขั้นที่ ๘ สรุป  ว�เคราะห�ป�ญหาอุปสรรคโอกาส  ขยายผล
เชื่อมกับโครงการอื่นของพ�้นที่

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ

ความโดดเด�นของโครงการ

         เป�นการจัดการน้ำในพ�้นที่ของตนเองเพ�่อไม�น้ำไหลไปรวมยัง
ท่ีอ่ืน เกิดการสะสมเพ��มปร�มาณมวลน้ำมากยิ�งข�น้ ว�ธีการ คือ ข�ดบ�อ
รูปทรงกลมหร�อทรงเหล่ียม เส�นผ�าศูนย�กลางอย�างน�อย ๕๐-๖๐ ซม.
ความลึกให�เป�น ๒ เท�าของเส�นผ�าศูนย�กลาง ในกรณีที่เป�นดินถม
ต�องข�ดจนถึงดินเดิมและให�ข�ดบ�อเพ��มแรงกดขนาดเล็ก (Hydraulic
Jump) เร�ยกว�า “บ�อสะดือ”เส�นผ�าศูนย�กลาง ๒๐ ซม. ความลึกเป�น
๒ เท�าเช�นเดียวกับบ�อใหญ� /นำหินขนาดเล็กป�ดสะดือ/นำหินขนาดใหญ�
วางบนบ�อใหญ�หนึ่งชั้น/นำท�อ PVC ขนาดเส�นผ�าศูนย�กลางตั้งแต�
๒ นิ�วข�้นไป วางบนหินชั้นแรกให� ได�แนวดิ�งตั้งฉากกลางบ�อ/นำหิน
ขนาดใหญ�ใส�ในบ�อใหญ�จนถึงปากบ�อให�เหลือพ�้นที่จากปากบ�อถึง
หินใหญ� ๒๐ ซม./นำตาข�ายไนล�อนคลุมบ�อคลุมหินหยาบเพ�อ่ป�องกัน

ฝุ�น/นำหินขนาดเล็กคลุมทับตาข�ายไนล�อน ให�เหลือพ�น้ท่ีจากปากหลุม-ช้ันหินเล็กประมาณ ๕ ซม. เพ�อ่ให�เกิดระดับความสูง-ต่ำ น้ำไหล
ลงสะดวก/ นำข�อต�อ PVC สามทางสวมปลายท�อด�านบน/หมั่นตรวจสอบไม�ให�มีสิ�งกีดขวางทางน้ำที่ไหลเข�าบ�อ

     เป�นการวางระบบวางตำแหน�งให�มีความเช่ือมโยงกันตามลักษณะ
พ�้นที่ เลือกตำแหน�งที่เป�นจ�ดรับน้ำฝนบนผิวดิน ทิศทางของน้ำที่
ไหลลงบ�อแต�ละบ�อมีระยะห�างไม�เกิน ๑.๕ กม. การข�ดบ�อต�องให�ผ�าน
ชั้นดินเหนียวถึงชั้นหินอุ�มน้ำ(Aquifer) ลึกเฉลี่ย ๗ - ๘  เมตร บ�อที่
ข�ดไม�มีขอบ ปรับมุมให�น้ำเข�าบ�อทางด�านทิศเหนือและด�านทิศตะวันตก
จะทำให�เกิดการ Groundwater recharge ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
เม่ือฝนตกน้ำจะไหลลงสู�บ�อส�งน้ำลงใต�ดินแล�วจะมีการสร�างทางเดิน
ของน้ำโดยมีอากาศเป�นตัวนำพาให�เชื่อมถึงกัน กรณีพ�้นที่ราบลุ�ม
บร�เวณพ�้นที่ต่ำที่สุดมีพ�้นที่การเกษตรต�องทำขอบบ�อเพ�่อป�องกัน
น้ำท�วมแปลงการเกษตร

     โครงการการบร�หารจัดการน้ำนอกเขตชลประทานด�วยระบบธนาคารน้ำใต�ดิน (Groundwater Bank) เป�นโครงการท่ีให�ความชุ�มช่ืน
กบัผิวดิน ลดความแห�งแล�ง ช�วยเติมน้ำในฤดูฝนให�สามารถไหลลงไปเก็บไว�ใต�ดินเพ�อ่เพ��มระดับน้ำบาดาล บ�อน้ำต้ืน หนองน้ำ สระน้ำท่ัวไป
ให�มีปร�มาณน้ำใช� ได�ทั้งด�านการเกษตร อุปโภค-บร�โภคในพ�้นที่ดำเนินการตลอดทั้งป� จัดการป�ญหาน้ำท�วมขังในพ�้นที่ได�เร็วข�้น โดยให�
ซึมผ�านการกรองของชั้นดินโดยธรรมชาติ ลดปร�มาณน้ำขังในชุมชน อีกทั้งช�วยลดการเกิดโรคระบาดจากแมลงต�างๆ เช�น ยุง แมลงวัน
ดังนั้นประชาชนในตำบลเก�าขามจ�งมีแหล�งน้ำที่สะอาดในการอุปโภค บร�โภคอย�างถูกสุขอนามัย มีน้ำใช�ในการเกษตรตลอดทั้งป� 
     องค�การบร�หารส�วนตำบลเก�าขามจ�งได�นำพลังงานโซลาร�เซลล� หร�อพลังงานจากแสงอาทิตย� พลังงานตามธรรมชาติซ่ึงเป�นพลังงาน
ท่ีสะอาด มาใช�ในพ�น้ท่ีเพ�อ่ให�เกษตรกรนำน้ำข�น้มาใช�เป�นการส�งเสร�มผลิตผลทางการเกษตรอย�างย่ังยืนและปลอดภัย ให�ชุมชนได�เข�าถึง
อาหารที่มีโภชนาการที่เหมาะสมและเพ�ยงพอ 
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ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ

ความย่ังยืนของการดำเนินการ

บทเร�ยนท่ีได�รับจากโครงการ 

       ประโยชน�ที่ประชาชนได�รับจากโครงการการบร�หารจัดการน้ำ
นอกเขตชลประทานด�วยระบบธนาคารน้ำใต�ดิน ประชาชนในตำบล
เก�าขามมีน้ำใช�ในการเกษตร มีน้ำสะอาดให�ประชาชนอุปโภค-บร�โภค
ตลอดท้ังป� ลดป�ญหาน้ำท�วม ขัง น้ำเสียในชุมชน ลดแหล�งเพาะพันธุ�
เชื้อโรคและแมลงต�างๆ ทำให�ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี เกิดการสร�าง
อาชีพหลากหลาย สร�างรายได�เพ��มให�กับประชาชนในตำบลเก�าขาม

      ความย่ังยืนของการดำเนินการและบทเร�ยนท่ีได�รับจากผลสำเร็จ
ของการบร�หารจัดการน้ำด�วยระบบธนาคารน้ำใต�ดิน กรมส�งเสร�ม
การปกครองท�องถิ�นได�นำการบร�หารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำ
ใต�ดินไปเป�นนโยบายขับเคลื่อนให�กับองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น
ทั ่วประเทศ โดยได�เลือกให� องค�การบร�หารส�วนตำบลเก�าขาม
เป�นต�นแบบและเผยแพร�ความรู� ว�ธีการ อย�างถูกว�ธีให�กับหน�วยงาน
ภาครัฐ ร ัฐว �สาหกิจภาคประชาชนที ่ม ีความสนใจและได�ร ับ
ความเดือดจากภัยน้ำท�วมและน้ำแล�ง

     การบร�หารจัดการน้ำด�วยระบบธนาคารน้ำใต�ดินเป�นโครงการ
ท่ีเกิดการมีส�วนร�วมของประชาชนและหน�วยงานภาครัฐ/มีความคิด
สร�างสรรค�และนำภูมิป�ญญาตามบร�บทของชุมชนมาปรับปรุง
ต�อยอดได�/แก� ไขป�ญหาได�อย�างชัดเจน/มีความยั่งยืนของโครงการ
แต�ก็มีข�อถกเถียงถึงข�อดีและข�อเสียของหลักการ“ธนาคารน้ำใต�ดิน”
ในประเด็นทาง ว�ทยาศาสตร� ธรณีว�ทยา อุทกว�ทยา ที ่สำคัญ
ด�านสิ�งแวดล�อม องค�การบร�หารส�วนตำบลเก�าขามจ�งได�ดำเนินการ
ทำการว�จัยเชิงปฏิบัติการร�วมกับมหาว�ทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
มูลนิธิเพ�่อสังคมไทย มหาว�ทยาลัยพระจอมเกล�าธนบุร� (บางมด)
เพ�่อให�เกิดประโยชน�ในทางว�ชาการและทางปฏิบัติต�อไป
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องค�การบร�หารส�วนตำบลนาเกตุ
อำเภอโคกโพธิ์    จังหวัดป�ตตานี

ว�สัยทัศน�
“มุ�งพัฒนาเศรษฐกิจ สาธารณูปโภคครบถ�วน ความรูั สร�างเสร�มสุขภาพถ�วนหน�า
และการรักษาสิ�งแวดล�อม บนพ�้นฐานความมั่นคงในการดำรงชีว�ต”

องค�การบร�หารส�วนตำบล
รางวัลที่ ๓

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการนวัตกรรม

“โครงการขยะแลกภาษ”ี

นายมาหะมะสอดี  มะเด็ง
นายกองค�การบร�หารส�วนตำบลนาเกตุ 

ความเป�นมาของโครงการ
              จากการจัดทำประชาคมหมู�บ�านและตำบล ขององค�การบร�หาร
ส�วนตำบลนาเกตุ ประชาชนให�ความสำคัญกับป�ญหาขยะมูลฝอยท่ีเพ��มข�น้
มีการทิ�งขยะร�มถนนทุกพ�้นที่ ขยะมูลฝอยเป�นป�ญหาที่มีผลกระทบต�อ
สิ�งแวดล�อม ทั้งสภาพภูมิทัศน� ดินเสีย และน้ำเสีย และสุขภาพอนามัย
ของประชาชน จากการสำรวจข�อมูลขององค�การบร�หารส�วนตำบลนาเกตุ
พบว�า ข�อมูลสถานการณ�ขยะขององค�การบร�หารส�วนตำบลนาเกตุ
ป� ๒๕๖๐ ประกอบด�วย ๑. ขยะมูลฝอยทั่วไปประมาณ ๕๐๔ ตันต�อป�
๒. ขยะอินทร�ย�ประมาณ ๑๒๔ ตันต�อป� ๓. ขยะร�ไซเคิลประมาณ ๒๓๗ ตัน
ต�อป� ๔. ขยะอันตราย ประมาณ ๑๐๙.๒๐ กิโลกรัมต�อป� รวมขยะทั้งสิ�น
๘๖๕.๑๐๙ ตันต�อป� ซ่ึงเป�นขยะจำนวนมากท่ีถูกทิ�งให�เป�นป�ญหาของชุมชน
ทุกหมู�บ�าน ขยะก�อให�เกิดแหล�งเพาะและแพร�เชื ้อโรค ทำลายแหล�งน้ำ
ขยะที่ตกในแหล�งน้ำลำคลองและท�อระบายน้ำ จะทำให�แหล�งน้ำตื้นเข�น
การไหลของน้ำไม�สะดวก ทำให�เกิดมลพ�ษทางน้ำในลักษณะต�าง ๆ

เช�น ทำให�น้ำเน�าเสีย น้ำเป�นพ�ษ มีกลิ�นเหม็นนำมาใช�อุปโภคบร�โภคไม�ได� น้ำมีเช้ือโรคเป�นอันตรายต�อสิ�งแวดล�อมท่ีมีชีว�ต ประชาชนเดือดร�อน
เร�่องขยะทุกหมู�บ�านทั้งตำบล ขยะกองไว�จำนวนมากๆ ทำให�สุนัขมาคุ�ยเข�่ยจนขยะกระจายเกลื่อนร�มถนนไม�น�ามองและสิ�งกลิ�นเหม็น
และขยะหลายชนิดสามารถนำมา Recycle สร�างมูลค�าในรูปแบบต�าง ๆ ได�แต�ประชาชนไม�รู�คุณค�า ทำให�ประชาชนให�ความสำคัญของ
ป�ญหาขยะมูลฝอยเป�นลำดับท่ี ๑ ท่ีต�องดำเนินการแก�ไขเป�นการเร�งด�วน เพ�อ่ให�มีการบร�หารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนได�อย�างเหมาะสม
ลดภาระหน�วยงานภาครัฐในการกำจัดขยะต�อไป จ�งเกิดโครงการการบร�หารจัดการขยะในพ�น้ท่ีตำบลนาเกตุ ขยะแลกภาษี ทำถังขยะอินทร�ย�
ร�ไซเคิลถังขยะทั่วไป ธนาคารน้ำใต�ดิน เป�นต�น 
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ว�ธีการ/ กลยุทธ�ทางการดำเนินการ

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ

กลยุทธ�การดำเนินการ Health Promotion : Ottawa charter  

ความโดดเด�นของนวัตกรรม

      การบร�หารจัดการขยะในพ�น้ท่ีตำบลนาเกตุ มีแนวทางดำเนินการ
ขยะแลกภาษี ดังนี้คือ ประชาชนและผู�ซื ้อ กำหนดราคารับซื้อขยะ 
เป�นข�อตกลงกติกาชุมชนกำหนดประเภทและอัตราแลกเปลี่ยนใน
ราคาขยะที่ยุติธรรมทั้ง ๒ ฝ�าย ประกาศเป�นกติกาชุมชนคนนาเกตุ
นำขยะมาแลกชำระภาษีบำรุงท�องที่ ภาษีป�าย ภาษีโรงเร�อนและที่ดิน
กับองค�การบร�หารส�วนตำบลนาเกตนำขยะมาแลกภาษี หากขายขยะ
ได�ราคาสูงกว�าภาษีผู�ซื ้อขยะจะจ�ายเง�นสดในส�วนต�างให�ผู�ขายไป
หากขายขยะได�ราคาน�อยกว�าค�าภาษี ประชาชนจะชำระภาษีด�วยเง�นสด
เพ��มให�ครบตามจำนวนท่ีต�องเสียภาษี ทุกวันศุกร�ประชาชนสามารถนำ
ขยะมาแลกภาษีได�ทุกหมู�บ�านเว�ยนไปทุกหมู�บ�าน หากองค�การบร�หาร
ส�วนตำบลนาเกตุจะออกไปให�บร�การชำระภาษีในหมู�บ�าน ก็จะประชาสัมพันธ�
แจ�งประชาชนทราบทุกครั้ง

       การบร�หารจัดการขยะโดยชุมชนมีส�วนร�วมขององค�การบร�หารส�วนตำบลนาเกตุ โดย ๑. การพัฒนานโยบายสาธารณะเกี่ยวกับ
การบร�หารจัดการขยะโดยชุมชนมีส�วนร�วมขององค�การบร�หารส�วนตำบลนาเกตุ ๒. การสร�างสิ�งแวดล�อมที่เอื้อต�อการมีสุขภาพดี
เกี่ยวกับการบร�หารจัดการขยะโดยชุมชนมีส�วนร�วมขององค�การบร�หารส�วนตำบลนาเกตุ ๓. การมีส�วนร�วมเสร�มสร�างความเข�มแข็ง
แก�ชุมชนเก่ียวกับการบร�หารจัดการขยะโดยชุมชนมีส�วนร�วมขององค�การบร�หารส�วนตำบลนาเกตุ ๔. การพัฒนาศักยภาพส�วนบุคคล
/ ข�ดความสามารถของคน เก่ียวกับการบร�หารจัดการขยะโดยชุมชนมีส�วนร�วมขององค�การบร�หารส�วนตำบลนาเกตุ ๕. การสร�างกลไก
ระบบสร�างเสร�มสุขภาพและบร�การสุขภาพ เกี่ยวกับการบร�หารจัดการขยะโดยชุมชนมีส�วนร�วมขององค�การบร�หารส�วนตำบลนาเกตุ

         รูปแบบกิจกรรมการบร�หารจัดการขยะในพ�้นที่ตำบลนาเกตุ 
ใช�หลายแนวทางได�แก� ๑. ขยะแลกภาษี การกำหนดอัตราค�าขยะและ
ประเภทขยะที่เป�นราคายุติธรรมทั้งผู�ซื้อและผู�ขายขยะ ประกาศเป�น
กติกาชุมชนคนนาเกตุบังคับใช�ทุกครัวเร�อนในการซ้ือขายขยะในพ�น้ท่ี
ได�แก�  ๑.เหล็ก กิโลกรัมละ ๓ บาท ๒.ขวดแก�วกิโลกรัมละ ๕๐ สตางค�
๓.ขวดกลม กิโลกรัมละ ๑ บาท ๔.พลาสติกใส กิโลกรัมละ ๔ บาท  ๕.พลาสติกรวม กิโลกรัมละ ๓ บาท  ๖.กระดาษลัง กิโลกรัมละ ๒ บาท
๗. กระดาษหนังสือ กิโลกรัมละ ๑ บาท ๘.กระป�องนม ปลากระป�องกิโลกรัมละ ๕๐ สตางค� ๙. กระป�องโค�ก แฟนต�า กระป�องเบียร�
กิโลกรัมละ ๒๐ บาท ๑๐. อลูมิเนียม กิโลกรัมละ ๒๐ บาท ๑๑. รองเท�าบู�ทกิโลกรัมละ ๒ บาท ๑๒.ขวดพลาสติกสีขาวกิโลกรัมละ ๙ บาท
เจ�าหน�าที่จัดเก็บรายได� องค�การบร�หารส�วนตำบลนาเกตุ จะไปตั้งโต�ะรับชำระภาษี ภาษีบำรุงท�องที่ ภาษีป�าย ภาษีโรงเร�อนและที่ดิน
ตามจ�ดนัดในหมู�บ�าน ชาวบ�านนำขยะมาขายแลกกับการออกใบเสร็จภาษี ในวงเง�นที่เท�ากับการชำระภาษี หากขายขยะได�มากกว�าจะได�
เง�นสดกลับไปในส�วนต�างของภาษี หากขายขยะได�น�อยกว�าก็จะต�องชำระเพ��มด�วยเง�นสด กำหนดทุกวันศุกร�ก�อนละหมาด การทำถัง
ขยะอินทร�ย�ร�ไซเคิล นำลวดตาข�าย ขนาด ๒ นิ�ว มาตัดให�เป�นรูปวงกลมผูกติดกันนำเศษเสื้อผ�าที่ชุ�มน้ำ ผ�าขนหนูไม�ใช�แล�วมาพันให�
รอบตาข�ายตัดให�เหลือ ๑ นิ�ว นำกะละมังมาใส�น้ำและใส�ปูนช�าง คนให�เข�ากัน นำมาชุปในปูน นำไปพันรอบตาข�ายพับขอบให�ติดกันนำไป
ตากแดด ทำฝาถังขยะอินทร�ย� นำฝาพัดลมที่ไม�ใช�แล�ว ตัดผ�าคลุมให�รอบเหลือ ๑ นิ�วชุปน้ำปูนนำวางคลุมบนฝาพัดลมพับขอบผ�า
นำไปตากแดดให�แห�งทาสีเข�ยว ทำถังขยะทั่วไปว�ธีการทำเช�นเดียวกับถังขยะอินทร�ย� เพ��มก�นถัง ใช�ลวดตาข�ายป�ดก�นผูกลวดติดกัน
ไม�ต�องทำฝาป�ดทาสีน้ำเง�นใช�หลัก 3Rs การคัดแยกขยะจากต�นทางการประดิษฐ�ของใช�จากวัสดุเหลือใช� ประหยัด

        การบร�หารจัดการขยะในพ�้นที่ตำบลนาเกตุ มีความโดดเด�น
ของการใช�ขยะมาแลกภาษี เป�นการทำงานแบบบูรณาการระหว�าง
ประชาชน ผู�ประกอบการ (ซื้อขยะ) และองค�การบร�หารส�วนตำบล
นาเกตุ ใช�ขยะมาเป�นตัวขับเคล่ือนกิจกรรมเพ�ยงกำหนดกติกาชุมชน
ข�น้มา เพ�อ่ให�ประชาชนเห็นคุณค�าของขยะ สามารถคัดแยกขยะเป�น
ส�วนหนึ่งนำกลับมาใช�ซ้ำ Reuse และนำกลับมาใช� ใหม� Recycle 
การขายสร�างรายได� ประชาชนมีความภาคภูมิใจในการชำระภาษี
โดยไม�ต�องใช�เง�นสดในกระเป�ามาจ�าย เกิดการขยายตัวของโครงการ
โดยประชาชนส่ือสารบอกต�อกันเอง และทุกคนยอมรับในกติกาชุมชน
ให�ดำเนินกิจกรรมทุกหมู�บ�านในตำบลนาเกตุ และตำบลใกล�เคียงท่ีมีท่ีดินในพ�น้ท่ีตำบลนาเกตุจะต�องชำระภาษี ก็นำขยะมาแลกภาษี ทำให�
องค�การบร�หารส�วนตำบลนาเกตุุ มีรายได�จากการชำระภาษีป�าย ๑๐๐% ภาษีโรงเร�อนและท่ีดิน ๑๐๐% และภาษีบำรุงท�องท่ี ๘๙.๙๙%

๑๕๕



     เกิดยุทธศาสตร  ใชมาตรการทางการเง�น “ลดคาใชจาย เพ�่มรายได”
เกิดนวัตกรรม “ขยะแลกภาษี” ภาษีบำรุงท�องที่ ภาษีโรงเร�อน ภาษีป�าย
เกิดการต�อยอดแนวคิด ขยะทำบุญ วัด มัสยิดเกิดการ ใช�กติกาชุมชนใน
การกำหนดอัตราแลกเปล่ียนขยะท่ียุติธรรม เกิดการขยายเคร�อข�ายการบร�หาร
จัดการขยะจากบ�านบาโงฆาดิง สู�ท้ังตำบลนาเกตุ และตำบลอ่ืนๆ ใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต�ท่ีมาศึกษาดูงานการจัดการขยะในชุมชนบ�านบาโงฆาดิง เกิดเป�น
ชุมชนต�นแบบแหล�งเร�ยนรู�ศึกษาดูงานการจัดการขยะให�หน�วยงานอื่น เกิด
การสราง “ขยะเปนอาชีพสูชุมชน” กระเป�าซองกาแฟ น้ำยาล�างจาน กระถาง
ดอกไม� ทำถังขยะอินทร�ย�ร�ไซเคิล ถังขยะทั่วไปไร�มลพ�ษเป�นมิตรสิ�งแวดล�อม
จากเส้ือผ�าเหลือใช� เกิดการนำขยะมาร�ไซเคิลในรูปแบบต�าง ๆ เช�น ทำน้ำหมัก
ทำปุ�ยหมัก การเล้ียงไส�เดือนดิน ทำกระเป�า ทำแก�สจากมูลสัตว� ธนาคารน้ำใต�ดิน
ไดรับคัดเลือกใหจัดนิทรรศการการจัดการสุขภาพชุมชนขยะแลกภาษี

ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ

เบอร�โทรศัพท�                 ๐ - ๔๓๕๑ - ๑๒๒๒  
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 ชุมชนและชาวบ�านให�ความร�วมมือมีส�วนร�วมในการจัดการขยะในหมู�บ�าน
อย�างต�อเนื่อง และขยายไปยังหมู�บ�านอื่น

 ทำให�สิ�งแวดล�อมในชุมชนหมู�บ�านสะอาดข�้น ลดปร�มาณขยะที่ทิ�งในชุมชน 

 ประชาชนมีรายได�เสร�มจากการจำหน�ายขยะร�ไซเคิล

ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพดีข�น้ มีความปลอดภัยจากภัยท่ีเกิดจากขยะ เช�น เศษแก�วบาด เช้ือโรคท่ีมาจากขยะรวมถึงชาวบ�านไม�เป�น
ไข�เลือดออก 

เยาวชนในหมู�บ�านมีความสุขในการนำขยะมาจำหน�ายเพ��มรายได�ให�กับตนเอง 

ประชาชนในชุมชนมีการจัดการขยะที่เป�นระบบและมีความตระหนักในการจัดการขยะในชุมชนของตนเอง 

หน�วยงาน องค�การบร�หารส�วนตำบลนาเกตุ สามารถเก็บภาษี ท่ีชาวบ�านต�องจ�ายภาษีป�ายได� ๑๐๐ % ภาษีโรงเร�อนและท่ีดิน ๑๐๐%
ภาษีบำรุงท�องที่ ๘๙.๙๙%

เกิดความร�วมมือของเคร�อข�าย คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู�บ�าน / ผู�นำศาสนา / ผู�นำท�องท่ี / กลุ�มแม�บ�าน / องค�การบร�หารส�วน
ตำบลนาเกตุ / รพ.สต.นาเกตุ / รพ.โคกโพธ์ิ / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ (สสส.) / กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท�องถิ�น / โรงเร�ยนในพ�น้ท่ี / ร�านค�าในชุมชน / เคร�อข�ายมหาว�ทยาลัย มอ.ป�ตตานี / มอ.หาดใหญ�

เกิดเป�นแหล�งเร�ยนรู�ศึกษาดูงานการบร�หารจัดการขยะในพ�น้ท่ี จากหน�วยงานองค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นใน ๓ จังหวัด มหาว�ทยาลัย
สงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขตหาดใหญ� และว�ทยาเขตป�ตตานี มหาว�ทยาราชภัฎยะลา สนง.ทรัพยากรสิ�งแวดล�อม

ชุมชนเกิดความสามัคคีรักท�องถิ�นของตนเอง สร�างการมีส�วนร�วมของกับชุมชนได� ได�รับรางวัลต�าง ๆ มากมาย

๑๕๖



๑๕๗

นายอิทธิเดช  พงษ� ไทย
นายกองคการบร�หารสวนตำบลวัดขวาง

Lorem ipsum

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๓๔.๗๙  ตร.กม.
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รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑) ๓๗,๖๑๔,๗๘๐.๔๕  บาท 
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องค�การบร�หารส�วนตำบลวัดขวาง
อำเภอโพทะเล    จังหวัดพ�จ�ตร

ว�สัยทัศน�
“ท�องถิ�นน�าอยู�  ชุมชนเข�มแข็ง  แหล�งผลิตสินค�าทางการเกษตรคุณภาพดี              
ว�ถีชีว�ตมีสุข พร�อมก�าวสู�สากล”

โครงการนวัตกรรม
 “การจัดทำฐานข�อมูลเพ�่อการเข�าถึงและใช�ประโยชน�
  ตามสิทธิของคนพ�การ”

ความเป�นมาของโครงการ
     ป�ญหาข�อมูลจำนวนคนพ�การไม�สอดคล�องตามความเป�นจร�งและเป�น
ป�จจ�บัน เพราะคนพ�การไม�ได�ข�้นทะเบียนกับหน�วยงานภาครัฐ ซึ่งป�จจัยนี้
ส�งผลกระทบต�อการวางแผนงบประมาณ และทิศทาง การพัฒนาของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น ในขณะเดียวกันคนพ�การจำนวนมากไม�รับรู�
ถึงสิทธิของตนเอง จ�งไม�สามารถใช�ประโยชน�จากกฎหมายอย�างเต็มที่และ
ยังเป�นช�องว�างให�ผู�อื่นเอาเปร�ยบและใช�สิทธ ิของคนพ�การเพ�่อประโยชน�
ของตนเอง องค�การบร�หารส�วนตำบลวัดขวางมีนโยบายสำคัญใน
การยกระดับการให�บร�การสาธารณะ เพ�อ่การเข�าถึงการบร�การอย�างเสมอภาค
เท�าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำนำไปสู�คุณภาพชีว�ตที่ดีข�้นของประชาชน 
จากการให�บร�การเพ�อ่พัฒนาศักยภาพดังกล�าว จ�งเกิดนวัตกรรมการบร�การท่ีเร�ยกว�า การจัดทำฐานข�อมูลเพ�อ่การเข�าถึงและใช�ประโยชน�
ตามสิทธิของคนพ�การ องค�การบร�หารส�วนตำบลวัดขวาง  มุ�งแก� ไขป�ญหาการเข�าถึงและประโยชน�ตามสิทธิคนพ�การ และมุ�งแก�ป�ญหา
ทางสังคมทัศนคติของสังคมและคนทั่วไปที่มีต�อคนพ�การ ที่ยังคงเป�นรูปแบบ สังคมสงเคราะห� ที่คนพ�การต�องได�รับการช�วยเหลือดูแล
จากสังคม ให�เกิดรูปแบบสังคมท่ีอยู�ร�วมกัน  (Inclusive Society) เน่ืองจากมีคนพ�การจำนวนมากสามารถดูแลตัวเองได� ช�วยเหลือสังคมได�
และเป�นผู� ให� ได� ไม�จำเป�นต�องเป�นผู�รับเสมอไป ทางด�านเศรษฐกิจการไม�มีข�อมูลจำนวนคนพ�การที่สอดคล�องตามความเป�นจร�ง
เป�นป�จจ�บันอย�างรอบด�าน ในการวางแผนการใช�งบประมาณ  คนพ�การวัยแรงงานขาดการส�งเสร�มการประกอบอาชีพ เป�นภาระสังคม
สูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ

นายอิทธิเดช  พงษ�ไทย
นายกองค�การบร�หารส�วนตำบลวัดขวาง

องค�การบร�หารส�วนตำบล
รางวัลชมเชย

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



๑๕๘

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ

ว�ธีการ/กลยุทธ�การดำเนินการ
     แนวทางในการดำเนินโครงการการจัดทำฐานข�อมูลเพ�อ่การเข�าถึงและใช�ประโยชน�
ตามสิทธิของคนพ�การ องค�การบร�หารส�วนตำบลวัดขวาง ประยุกต�ทฤษฎีระบบ
(System Theory) ดังนี้
     องคประกอบท่ีหน่ึง ปจจัยนำเขา (Inputs) การนำเข�าข�อมูลคนพ�การตำบลวัดขวาง
ประกอบด�วย ข�อมูลส�วนบุคคล ข�อมูลบัตรคนพ�การ ข�อมูลท่ีอยู�อาศัย สภาพแวดล�อม
ข�อมูลการประกอบอาชีพ 
    องคประกอบที่สอง กระบวนการ (Process) คือ เมื่อรับป�จจัยนำเข�าเพ�่อเข�าสู�
กระบวนการควบคุมโดยเง�อ่นไข ๔ เง�อ่นไข ได�แก� ด�านท่ีอยู�อาศัย ด�านสภาพแวดล�อม
บร�เวณที่อยู�อาศัย ด�านการประกอบอาชีพ และด�านสุขภาพ การประมวลผลข�อมูล
เพ�่อจัดระบบการดูแลคนพ�การได�อย�างเหมาะสมและทั่วถึง อย�างเป�นธรรม     
   องคประกอบที่สาม ผลผลิต (Output) คือ นโยบายการจัดทำฐานข�อมูลเพ�่อ
การเข�าถึง และใช�ประโยชน�ตามสิทธิของคนพ�การ เป�นนโยบายการให�บร�การเชิงรุก
การเฝ�าระวัง วางแผนในการดูแลคุณภาพชีว�ตคนพ�การ และสามารถเข�าถึงและ
ใช�ประโยชน�ตามสิทธิของคนพ�การ 
   องคประกอบที่สี่ ผลกระทบ (Impact) คือ ข�อมูลป�อนกลับจากผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
ท่ีเก่ียวข�อง ป�อนกลับเพ�อ่ปรับปรุงแก�ไขผลกระทบโครงการ และสภาพแวดล�อมท่ีส�งผลโครงการจัดทำฐานข�อมูลเพ�อ่การเข�าถึงและใช�ประโยชน�
ตามสิทธิของคนพ�การ องค�การบร�หารส�วนตำบลวัดขวาง  
   กลยุทธ�การดำเนินการ เพ�อ่ให�บรรลุวัตถุประสงค�องค�การบร�หารส�วนตำบลวัดขวางและภาคีเคร�อข�ายมีการรวมกลุ�มกันอย�างเอกภาพ
โดยมีเป�าหมายการพัฒนาร�วมกันคือคุณภาพชีว�ตของคนพ�การที่ดี

        หลักการดำเนินการจัดทำฐานข�อมูลเพ�อ่การเข�าถึงและใช�ประโยชน�ตามสิทธิของคนพ�การ เน�นความเช่ือมโยงเคร�อข�ายของผู�มีส�วนได�
ส�วนเสียทุกฝ�าย ประกอบด�วยภาครัฐและภาคเอกชน ได�แก� สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย�จังหวัดพ�จ�ตร องค�การ
บร�หารส�วนจังหวัดพ�จ�ตร โรงพยาบาลส�งเสร�มสุขภาพตำบลวัดขวาง ร�วมดำเนินการนำข�อมูลที่ ร�วมคิด ร�วมทำ ทุ�มเท และร�วมแรง
ร�วมใจผลักดันให�การดำเนินงานเกิดผลสำเร็จ จนเกิดความรู�สึกเป�นเจ�าของโครงการร�วมกัน ส�งผลให�คนพ�การในเขตพ�้นที่ องค�การ
บร�หารส�วนตำบลวัดขวาง จำนวน ๒๕๔ คน สามารถเข�าถึง และใช�ประโยชน�ตามสิทธิของคนพ�การ อย�างเสมอภาค เท�าเทียม ทั่วถึง
และลดความซ้ำซ�อน แต�ก็ยังมีป�ญหาและอุปสรรค ดังนี้
      ๑) ความซ้ำซอนของหนวยงานที่ใหการชวยเหลือคนพ�การ เนื่องจากไม�ได�นำฐานข�อมูลคนพ�การ ขององค�การบร�หารส�วนตำบล
วัดขวางไปใช�เพ�่อประโยชน�และสิทธิของคนพ�การ แนวทางการแก� ไข องค�การบร�หารส�วนตำบลวัดขวาง  แจ�งประชาสัมพันธ� นวัตกรรม
โครงการการจัดทำฐานข�อมูลเพ�อ่การเข�าถึงและใช�ประโยชน�ตามสิทธิ ของคนพ�การ แก�หน�วยการท่ีเก่ียวข�องในการดูแลคนพ�การอย�างท่ัวถึง
     ๒) ขอมูลสวนบุคคลของคนพ�การเปลี่ยนแปลงบอย แต�ไม�แจ�งการเปลี่ยนแปลงนั้นกับองค�การบร�หารส�วนตำบลวัดขวาง แนวทาง
การแก�ไข แจ�งแนวทางการเปลี่ยนแปลงข�อมูลของคนพ�การ ผ�านช�องทางประชาสัมพันธ�ผ�านเสียงไร�สาย ผู�นำหมู�บ�าน และแจ�งคนพ�การ
เมื่อแจกเบี้ยคนพ�การทุกเดือน
    ๓) เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว แก�ไขโดยปรับปรุงระบบฐานข�อมูลตามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปล่ียนแปลงไป

ความโดดเด�นของนวัตกรรม
       การรวบรวมข�อมูลคนพ�การในเขตองค�การบร�หารส�วนตำบลวัดขวาง
โดยการเชื่อมโยงข�อมูลด�านต�าง ๆ ของคนพ�การ ฐานข�อมูลจะมีข�อมูล
ในทุกๆ ด�าน ของคนพ�การ เช�น ข�อมูลส�วนบุคคล ข�อมูลบัตรคนพ�การ
ข�อมูลท่ีอยู�อาศัย สภาพแวดล�อม อาชีพ มีระบบประมวลผลสามารถจำแนก
ข�อมูลแต�ละประเภทเพ�่อใช�ในการวางแผนพัฒนาท�องถิ�น การจัดสวัสดิการ
ฐานข�อมูลจะมีระบบในการประมวลผลข�อมูลคนพ�การเพ�อ่ใช�ในการวางแผน
จัดสวัสดิการ การเข�าถึงสิทธิ การเฝ�าระวังป�ญหา การสร�างความร�วมมือ
กับภาคีเคร�อข�ายเพ�อ่ให�คนพ�การเข�าถึงสิทธิข้ันพ�น้ฐาน การเข�าถึงการบร�การ
ภาครัฐ ลดความซ้ำซ�อนในการปฏิบัติงานของทุกภาคส�วน คนพ�การได�รับ
ประโยชน�อย�างแท�จร�งจากการช�วยเหลือของหน�วยงานภาครัฐและภาคเอกชน



๑๕๙

๑) สิทธิของคนพ�การที่มีบัตรประจำตัวคนพ�การ ไม�เกิดการถูกระงับสิทธิกรณีบัตรคนพ�การหมดอายุ
๒) คนพ�การเข�าถึงสิทธิประโยชน�และสวัสดิการในด�านต�าง ๆ ได�อย�างเสมอภาค  เท�าเทียมบุคคลทั่วไปในการดำรงชีว�ตอย�างอิสระ
๓) คนพ�การตำบลวัดขวางได�รับการส�งเสร�มคุณภาพชีว�ตของคนพ�การให�ดียิ�งข� ้น
๔) เกิดการรวบรวมข�อมูล การเชื่อมโยงข�อมูลของคนพ�การในตำบลวัดขวาง และสามารถเร�ยกใช�ข�อมูลที่ถูกต�อง เป�นป�จจ�บัน
    ได�อย�างสะดวก รวดเร็ว รวมถึงการกระจายข�อมูลไปยังหน�วยงาน
๕) การเพ��มโอกาสในการให�บร�การสาธารณะแก�ประชาชน ที่ไม�มีโอกาสหร�อไม�เคยได�รับการบร�การด�วยตนเองให�มีโอกาสได�รับ
    บร�การด�วยตนเอง
๖) การมีส�วนร�วมของภาคประชาชนในการสร�างความเท�าเทียมทางสังคม โดยภาคประชาชนเป�นเคร�อข�ายในการช�วยเหลือดูแล
    เฝ�าระวัง และให�ความสำคัญกับคนพ�การในชุมชน
๗) คนพ�การในตำบลวัดขวางได�รับการยกระดับคุณภาพชีว�ต เกิดความภาคภูมิใจในการดำเนินชีว�ตอย�างมีศักด์ิศร�ของความเป�นมนุษย�

ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ



ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๒๖  ตร.กม.
ประชากร                  ๖,๔๙๕  คน
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑) ๓๘,๕๙๕,๘๗๒.๑๘  บาท 
เบอรโทรศัพท    ๐ ๔๓๔๑ ๘๑๕๕

องค�การบร�หารส�วนตำบลเมืองพล
อำเภอพล   จังหวัดขอนแก�น

ว�สัยทัศน�
“องค�การบร�หารส�วนตำบลเมืองพล ส�งเสร�มการมีส�วนร�วมของชุมชน มุ�งพัฒนา
ตามแนวทางเศรษฐกิจภายใต�ความพอเพ�ยง พัฒนาพ�่งพาตนเองอย�างยั่งยืน”

โครงการนวัตกรรม
“การจัดบร�การการดูแลระยะยาวด�านสาธารณสุขสำหรับผู�สูงอายุ
ท่ีมีภาวะพ�ง่พ�ง โดยการมีส�วนร�วมตามแนวทางประชารัฐ”

ความเป�นมาของโครงการ
                  สืบเนื่องจากจำนวนประชากรในวัยผู�สูงอายุตำบลในเมืองพล
มีแนวโน�มเพ��มสูงข�้น สภาพป�ญหาของผู�สูงอายุ เมื่อป� พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ
องค�การบร�หารส�วนตำบลเมืองพลมีผู�สูงอายุทั้งสิ�น จำนวน ๘๑๗ คน
แยกเป�นชาย ๔๐๗ คน  หญิง ๔๑๐ คน คิดเป�นร�อยละ ๑๒.๖๖ จากประชากร
ท้ังตำบลจำนวน ๖,๔๔๒ คน ซ่ึงถือว�าก�าวเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุ จากจํานวน
และสัดส�วนผู�สูงอายุที่เพ��มข�้นเป�นลําดับร�วมกับการเปลี่ยนแปลงด�าน
ระบาดว�ทยาของการเจ็บป�วยของประชาชนจากโรคติดต�อแบบเฉียบพลัน
เป�นโรคไม�ติดต�อ เร�้อรัง ซึ่งมักนํามาซึ่งภาวะทุพลภาพ ไม�สามารถรักษา
ให�หายขาดได� ต�องการบร�การดูแล แบบต�อเนื่อง ในขณะที่ศักยภาพของ
ครัวเร�อนในการดูแลผู�สูงอายุถดถอยลง จากขนาดครัวเร�อนที่ลดลง
การเคลื่อนย�ายของวัยแรงงานจากชนบทสู�เมือง สตร�มีบทบาทในการทํางานนอกบ�านมากข�้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมจาก
สังคมชนบทไปสู�สังคมเมืองมากข�น้ ทําให�ป�ญหาในการดูแลผู�สูงอายุท่ีมีภาวะพ�ง่พ�งและผู�ป�วยท่ีมีภาวะทุพลภาพปรากฏต�อสังคมมากข�น้
ภาพผู�สูงอายุที่นอนติดเตียงหร�อติดบ�านและขาดผู�ดูแล ช�วยเหลือตนเองไม�ได�หร�อทําได�จํากัดหร�อภาพผู�สูงอายุที่มีป�ญหาสมองเสื่อม
ถูกทอดทิ�ง ภาพผู�สูงอายุท่ีช�วยเหลือตนเองไม�ได�และต�องอยู�บ�านคนเดียวในช�วงกลางวัน เพราะลูกหลานต�องออกไปทํางานในช�วงกลางวัน
แม�ในครอบครัวที่มีผู�ดูแลก็มีป�ญหาภาระของผู�ดูแลไม�น�อยรวมถึงมีผลกระทบ ต�อการเสียโอกาสในด�านต�าง ๆ ทางสังคมของผู�ดูแล
โดยเฉพาะเม่ือท�านได�จากไปแล�ว จ�งเป�นเหตุผลให�องค�การบร�หารส�วนตำบลร�วมกับภาคีเคร�อข�ายดำเนินการจัดทำกระบวนการว�เคราะห�
สภาพป�ญหาผู�สูงอายุโดยใช�เคร�่องมือแบบประเมินคัดกรองความสามารถในการดำเนินชีว�ตประจำวันตามดัชนีบาร�เธลเอดีแอล
(Barthel ADL index) เพ�อ่แบ�งผู�สูงอายุได�เป�น ๓ กลุ�ม ตามความสามารถในการดำเนินชีว�ต ได�แก� กลุ�มติดสังคม กลุ�มติดบ�าน กลุ�มติดเตียง
จากการว�เคราะห�พบว�า มีผู�สูงอายุไม�อยู�ในพ�น้ท่ี จำนวน ๑๕๒ คน ท่ีได�รับการสำรวจประเมินคัดกรอง ADL จำนวน ๖๕๕ คน แบ�งกลุ�ม
ตามเกณฑ�การประเมินออกเป�น กลุ�มติดสังคมจำนวน ๖๒๔ คน  กลุ�มติดบ�านจำนวน ๓๔ คน  กลุ�มติดเตียง จำนวน ๗ คน จากการ
แบ�งกลุ�มผู�สูงอายุทำให�องค�การบร�หารส�วนตำบลเมืองพล มองเห็นกลุ�มเป�าหมายที่ชัดเจน สามารถจัดกิจกรรมโครงการเหมาะสมกับ
กลุ�มผู�สูงอายุ เช�น ในกลุ�มติดสังคม มีเป�าหมายสำคัญคือทำอย�างไรจะป�องกันไม�ให�ผู�สูงอายุที่ยังแข็งแรงมีอาการเจ็บป�วยจนต�องอยู�ใน
ภาวะพ�ง่พ�ง จ�งได�จัดกิจกรรมโรงเร�ยนผู�สูงอายุ กิจกรรมอบรมให�ความรู�ด�านการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายแบบสมวัย การฝ�กอาชีพ ฯลฯ

นายภูผา ผาปร�ญญา
นายกองค�การบร�หารส�วนตำบลเมืองพล 

องค�การบร�หารส�วนตำบล
รางวัลชมเชย

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๖๐



๑๖๑

ว�ธีการ/กลยุทธ�การดำเนินการ

               สำหรับกลุ�มติดบ�าน กลุ�มติดเตียง ถือว�าเป�นผู�สูงอายุที่มีภาวะพ�่งพ�ง
ตามหลักเกณฑ�ประเมินท่ีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกำหนด ในตำบล
เมืองพลมีจำนวนรวม ๔๑ คน ซึ่งเป�นกลุ�มที่ครอบครัวต�องแบกภาระค�าใช�จ�าย
ในการดูแลผู�สูงอายุมากข�น้  รวมถึงความเส่ียงจากการเจ็บป�วยโรคเร�อ้รังต�าง ๆ
ความพ�การ หร�อทุพพลภาพ ผู�สูงอายุบางรายซึมเศร�า หดหู�และมีความกังวล
บางรายไม�มีคนดูแล บางรายเป�นผู�สูงอายุดูแลกันเอง บางรายคนพ�การดูแล
ผู�สูงอายุ และเข�าไม�บร�การสาธารณสุขพ�้นฐาน  จ�งจำเป�นอย�างยิ�งที่ต�องมี
การเตร�ยมการรองรับและแก� ไขป�ญหาต�าง ๆ เหล�านี้ ต�องใช�บร�บทของการดูแล
ผู�สูงอายุระยะยาว ท่ีจำเป�นจะต�องสนับสนุนบร�การด�านสุขภาพและสังคม โดยมี
เป�าหมายสำคัญคือทำอย�างไรผู �สูงอายุที ่มีภาวะพ� ่งพ�งจะได�รับการดูแล
อย�างเหมาะสม มีคุณภาพชีว�ตที่ดีข�้น  

            แนวทางการแก� ไขป�ญหาโดยการใช�เคร�่องมือ “ระบบการดูแลระยะยาว
(Long term care)” หมายถึง การจัดบร�การสาธารณสุข และบร�การสังคม
เพ�่อตอบสนองความต�องการความช�วยเหลือของผู�ที่ประสบภาวะ ยากลําบาก
อันเน่ืองมาจากภาวการณ�เจ็บป�วยเร�อ้รัง การประสบอุบัติเหตุ ความพ�การต�างๆ 

     ตลอดจนผู�สูงอายุที่ชราภาพไม�สามารถช�วยเหลือตัวเองได�ในชีว�ตประจําวัน โดยมีรูปแบบทั้ง ที่เป�นทางการ (ดูแลโดยบุคลากรด�าน
สาธารณสุขและสังคม) และไม�เป�นทางการ (ดูแลโดย ครอบครัว อาสาสมัคร เพ�อ่น เพ�อ่นบ�าน) ซ่ึงบร�การทดแทนดังกล�าวมักเป�นบร�การสังคม
เพ�อ่มุ�งเน�นในด�านการฟ��นฟ� บําบัด รวมถึงการส�งเสร�มสุขภาพให�แก�กลุ�มคนเหล�าน้ีอย�างสม่ำเสมอและต�อเน่ือง เพ�อ่ให�เขามีคุณภาพชีว�ตท่ีดี
สามารถดําเนินชีว�ตให�เป�นอิสระเท�าที่จะเป�นไปได� โดยอยู�บนพ�้นฐานของการเคารพศักดิ์ศร�ของความเป�นมนุษย�

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ

     ระบบการดูแลระยะยาว (Long term care) โดยสรุปคือ เป�นบร�การสาธารณสุขและบร�การสังคมที่จัดสําหรับผู�ที่มีภาวะพ�่งพ�ง
ไม�สามารถช�วยเหลือตนเองได�ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เป�นผู�ป�วยหร�อผู�สูงอายุที่นอนติดเตียง หร�อติดบ�าน โดยบร�การ
ด�านสาธารณสุขมักเป�นเร�่องการฟ��นฟ�สมรรถภาพ การพยาบาล ในขณะที่ความต�องการบร�การด�านสังคมมากกว�า และมีทั้งใน
เร�่องการช�วยเหลือในชีว�ตประจําวัน เช�น อาหารการกิน การดูแลสุขภาพส�วนบุคคล การขับถ�าย งานบ�าน รวมไปถึงการปรับปรุง
สภาพแวดล�อมความเป�นอยู� เป�นต�น
    ผูมีสวนไดสวนเสียจะไดรับการคัดกรอง ระดับภาวะพ�ง่พ�งของผู�สูงอายุน้ัน มีความจําเป�นสําหรับ “การวางแผน การดูแลผู�สูงอายุ
เฉพาะรายอย�างเหมาะสม” มิได�ทําเพ�อ่เพ�ยงให�มีข�อมูลจํานวนผู�สูงอายุท่ีมี ภาวะพ�ง่พ�งเท�าน้ัน ขณะเดียวกันการคัดกรองจะมีประโยชน�
ก็ต�อเม่ือมีบร�การสาธารณสุข รองรับเม่ือพบผู�สูงอายุท่ีมีภาวะพ�ง่พ�ง หากไม�มีบร�การก็ไม�มีประโยชน�ใด ๆ กับผู�สูงอายุในการคัดกรอง
ทั้งนี้การคัดกรองเบื้องต�นสามารถดําเนินการได�โดยอาสาสมัครสาธารณสุข หร�อผู�ช�วยเหลือดูแลผู�สูงอายุ โดยใช�แบบคัดกรองที่
ดัดแปลงมาจากแบบประเมินที่พัฒนาข�้น โดยกรมอนามัยและผ�านการทดสอบมาแล�ว
    ทรัพยากรท่ีนำมาใช ป�จจัยทรัพยากรดำเนินงาน ในการขับเคล่ือนการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด�านสาธารณสุขในพ�น้ท่ี
จําเป�นต�องมีการพัฒนาท้ังระบบ ท้ังในด�าน ระบบบร�การ ระบบการเง�นการคลัง ระบบกําลังคน ระบบการอภิบาลและบร�หารจัดการ
รวมถึงระบบข�อมูล ทั้งนี้ได�มีความพยายาม ในการขับเคลื่อนในทุกเร�่องไปพร�อม ๆ กัน
    กระบวนการบร�หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เกิดจากในการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด�านสาธารณสุข จําเป�นต�องมี
การสํารวจ ต�นทุนด�านสังคมของพ�้นที่ว�า ในชุมชนมีต�นทุนทางสังคมอะไรอยู�บ�าง เพ�่อนํามาใช� ให�เกิด การดูแลอย�างเหมาะสม
ต�นทุนทางสังคมท่ีมีอยู�จะเป�นพ�น้ฐานในการกําหนดภาคีหลักท่ี เก่ียวข�อง เพ�อ่มาร�วมหาร�อ กําหนดบทบาท สนับสนุนการจัดบร�การ
ให�เป�นไปตามแผนการ ดูแล (Care Plan) โดยทั่วไปภาคีหลักที่เกี่ยวข�อง ได�แก� องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�น โรงพยาบาลส�งเสร�ม
สุขภาพตำบล โรงพยาบาลแม�ข�าย ผู�ช�วยเหลือดูแลผู�สูงอายุท่ีมีภาวะพ�่งพ�ง อาสาสมัครสาธารณสุข ภาคประชาชน องค�กรต�างๆ
    ผลผลิตที่ประสบความสำเร็จจากการดำเนินการ ส�งผลให�ผู�สูงอายุที่มีภาวะพ�่งพ�งมีคุณภาพชีว�ตที่ดีข�้น โดย การจัดบร�การ
ที่สอดคล�องกับว�ถีการดำเนินชีว�ตทำให�ผู�สูงอายุที่มีภาวะพ�่งพ�งเกิดความสบายใจ มีกำลังใจดูแลตนเองและรู�สึกอยากฟ��นฟ�ตนเอง
ไม�หดหู�และลดความกังวล ทำให�ผู�สูงอายุท่ีมีภาวะพ�ง่พ�งมีความสุขข�น้ ญาติหร�อผู�ดูแล ก็มีความสุขด�วย มีการรวมกลุ�มของผู�สูงอายุ
ในกองทุนฌาปนกิจ กองบุญสวัสดิการผู�สูงอายุ ท่ีคอยให�การช�วยเหลือเม่ือผู�สูงอายุเจ็บป�วยและเสียชีว�ต ทำให�ครอบครัวผู�สูงอายุ
ไม�ต�องแบกรับค�าใช�จ�ายในการดูแลรักษาสุขภาพหร�อแม�แต�งานศพ
  ปญหาอุปสรรคหลักๆ  เป�นโครงการที่ดำเนินการใหม�  ขาดอุปกรณ�ทางการแพทย� กายอุปกรณ�สำหรับช�วยเหลือผู�สูงอายุที่มี
ภาวะพ�ง่พ�งจำเป�นต�องใช� เป�นครอบครัวด�อยโอกาส อีกท้ังต�องศึกษาความเส่ียงด�านระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง เอกสารท่ียังไม�มี
แบบฟอร�มมาตรฐาน บุคลากรขาดประสบการณ�การดำเนินงาน
  ว�ธีการเอาชนะปญหาอุปสรรค มองเป�าหมายเดียวกัน คือ “ให�ประชาชนกลุ�มท่ีมีส�วนได�ส�วนเสียได�รับประโยชน�สูงสุด” สร�างภาคี
เคร�อข�ายทุกภาคส�วนจัดตั้งกองทุนต�างๆ เพ�่อหนุนเสร�มการทำงานของบุคลากรผู�รับผิดชอบ 



๑๖๒

ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ

ความโดดเด�นของโครงการ
           โครงการจัดบร�การการดูแลระยะยาวด�านสาธารณสุขสำหรับผู�สูงอายุที่มีภาวะพ�่งพ�ง โดยการมีส�วนร�วมตามแนวทางประชารัฐ 
มีความโดเด�นโดยใช�แนวคิด “คนเมืองพล ฮักแพง เบิ�งแงง แบงปน”  ทุกภาคส�วนไม�ว�าเป�นหน�วยงานของรัฐ ภาคองค�กรประชาสังคม
ผู�นำหมู�บ�าน แกนนำกลุ�มต�างๆ  ประชาชนท่ัวไป และ ญาติผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ต�างมีบทบาทในการมีส�วนร�วมเป�นภาคีเคร�อข�ายหนุนเสร�ม
การจัดตั้งกองทุนต�างๆ หลายประเภท อาทิเช�น กองทุนกายอุปกรณ� และ อุปกรณ�การแพทย� กองทุนพลังบุญสำหรับซ�อมแซมอุปกรณ�
กองบุญสวัสดิการผู�สูงอายุ ๑๐ บาท กองทุนหีบศพ กองทุนฌาปนกิจสังคมสงเคราะห�ผู�สูงอายุ กองทุนธนาคารขยะสะสมเง�นทองคุ�มครอง
ทุกชีว�ต ดังคำ “คนเมืองพล ฮักแพง” ซึ่งแต�ละกองทุนให�การหนุนเสร�มผู�สูงอายุที่มีภาวะพ�่งพ�งที่แต�ต�างกัน  เช�น  กองทุนกายอุปกรณ�
และอุปกรณ�การแพทย� จะให�บร�การเม่ือผู�สูงอายุจำเป�นต�องใช�สามารถยืมใช�ได�ตลอดไปและเผ่ือแพร�ผู�ป�วยกลุ�มอ่ืนๆ ด�วยเม่ือผู�สูงอายุท่ีมี
ภาวะพ�่งพ�งต�องไปนอนโรงพยาบาล จะมีรถกู�ชีพกู�ภัยคอยรับส�ง มีกองบุญสวัสดิการผู�สูงอายุ ๑๐ บาท เป�นกองทุนเยี่ยมให�กำลังใจ
และเม่ือเสียชีว�ตยังมีกองทุนหีบศพมอบโลงศพช�วยเหลือ มีกองทุนฌาปนกิจสังคมสงเคราะห�ช�วยเหลือในการจัดงานศพ มีกองทุนธนาคาร
ขยะหนุนเสร�มครอบครัวผู�เสียชีว�ตอีกด�วย  ดังคำ “เบิ�งแงง”  ซึ่งทุกกองทุน ได�รับความร�วมมือบร�จาคป�จจัยจากทุกภาคส�วน  ดังคำ
“แบงปน”  ก�อให�เกิดนวัตกรรม “การจัดบร�การการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสำหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพ�่งพ�ง โดยการมีสวนรวม
ตามแนวทางประชารัฐ”

     จากการดำเนินโครงการ สงผลใหผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ�ง่พ�งมีคุณภาพชีว�ตท่ีดีข�น้
ดังน้ี
     มิติด�านสังคม  ได�มีการรวมกลุ�มของผู�สูงอายุในระดับตำบลจัดตั้งศูนย�พัฒนา
และฟ��นฟ�คุณภาพชีว�ตผู�สูงอายุ จัดกิจกรรมออกเย่ียมเยียนผู�สูงอายุท่ีมีภาวะพ�ง่พ�ง
มอบของขวัญกำลังใจยามเจ็บป�วยต�องนอนโรงพยาบาล เกิดกองทุนกายอุปกรณ�
โดยความร�วมมือทุกภาคส�วน รับบร�จาคเคร�่องอุปกรการแพทย� เคร�่องช�วยจำเป�น
กายอุปกรณ� ให�ผู�สูงอายุที่มีภาวะพ�่งพ�ง รวมทั้งเผื่อแผ�ให�กับผู�ป�วยทั่วไปได�ยืมใช� 
     มิติด�านเศรษฐกิจ มีการรวมกลุ�มของผู�สูงอายุในกองทุนฌาปนกิจ กองบุญ
สวัสดิการผู�สูงอายุ ที่คอยให�การช�วยเหลือเมื่อผู�สูงอายุเจ็บป�วยและเสียชีว�ต ทำให�
ครอบครัวผู�สูงอายุไม�ต�องแบกรับค�าใช�จ�ายในการดูแลรักษาสุขภาพหร�อแม�แต�งานศพ
     มิติด�านการจัดการสิ�งแวดล�อม มีการปรับสิ�งแวดล�อมท่ีเหมาะสมกับการดำเนินชีว�ต
ของผู�สูงอายุที่มีภาวะพ�่งพ�งทั้งภายในภายนอกบ�าน เช�น ทำราวจับเดินเข�าห�องน้ำ
เปลี่ยนโถส�วมจากนั่งยอง เป�นนั่งราบ สำหรับผู�สูงอายุที่มีป�ญหาเข�าเสื่อม 
     มิติด�านสุขภาพ การจัดบร�การท่ีสอดคล�องกับว�ถีการดำเนินชีว�ตทำให�ผู�สูงอายุ
ที่มีภาวะพ�่งพ�งเกิดความสบายใจ มีกำลังใจดูแลตนเองและรู�สึกอยากฟ��นฟ�ตนเอง
ไม�หดหู�และลดความกังวล ทำให�ผู�สูงอายุท่ีมีภาวะพ�ง่พ�งมีความสุขข�น้ ญาติหร�อผู�ดูแล
ก็มีความสุขด�วย

ความย่ังยืนของการดำเนินการ
              ความย่ังยืนของการดำเนินการป�จจัยท่ีทำให�นวัตกรรมการดำเนินงานบร�การ
การดูแลระยะยาวด�านสาธารณสุขสำหรับผู�สูงอายุท่ีมีภาวะพ�ง่พ�ง มีความย่ังยืนสามารถ
ว�เคราะห�ได�ดังน้ี 
        การทำงานแบบมีส�วนร�วมภาคีเคร�อข�ายในพ�น้ท่ีเป�นฐานการจัดบร�การ ประชาชน/
ชุมชน/ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ได�รับบร�การดูแลอย�างเหมาะสมเชิงประจักษ�ทั้งด�านสังคม
เศรษฐกิจ และสิ�งแวดล�อม และเห็นความสำคัญของโครงการท่ีจะต�องดำเนินการอย�างต�อเน่ือง 
หน�วยงานที่เกี ่ยวข�องไม�ว�ากระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห�งชาติ ต�างเห็นพ�องต�องกันว�าประเทศไทยกำลังเข�าสู�สังคม
ผู�สูงอายุ การขับเคลื่อนเพ�่อเตร�ยมการให�ระบบบร�การสุขภาพรองรับสถานการณ� 
โดยเฉพาะกลุ�มที่มีภาวะพ�่งพ�งหร�อกลุ�มติดบ�านติดเตียงและจัดสรรงบประมาณเพ�่อให�
ผู�สูงอายุเหล�าน้ัน ได�รับการดูแลท่ีเหมาะสมเพ�อ่ให�เกิดสุขภาวะท่ีดี
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องค�การบร�หารส�วนตำบล
รางวัลชมเชย

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการนวัตกรรม

 “สวนสุขภาพบ�านไม�เสียบ”
ความเป�นมาของโครงการ

         สี่แยกบ�านไม�เสียบเป�นพ�้นที่ยุทธศาสตร�สำคัญขององค�การ
บร�หารส�วนตำบลเกาะขันธ�เน่ืองจากเป�นชุมชนขนาดใหญ�มีประชาชน
อาศัยหนาแน�นและเป�นแหล�งประกอบธุรกิจ  เป�นเส�นทางที่เชื่อมต�อ
กับจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง เร�ยกได�ว�าเป�นประตูสู�อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศร�ธรรมราช  ที่สำคัญเป�นเส�นทางเข�าสู�แหล�งท�องเที่ยว
จ�งนับได�ว�าเป�นป�จจัยสำคัญทางเศรษฐกิจและเส�นทางคมนาคม
สายหลัก แต�เน่ืองจากสภาพพ�น้ท่ีของส่ีแยกบ�านไม�เสียบเป�นท่ีรกร�าง
มีต�นไม�วัชพ�ชปกคลุม เป�นแหล�งท่ีทิ�งขยะมูลฝอยจากชุมชน มีน้ำเสีย
จากบ�านเร�อนและอาคารร�านค�า ไม�มีช�องทางท่ีสามารถระบายน้ำได�
ก�อให�เกิดน้ำท�วมขัง สร�างความสกปรกเป�นอย�างมากตลอดจนเป�น
แหล�งมั่วสุมเกิดอาชญากรรมและป�ญหายาเสพติดบ�อยครั้ง สร�าง
ความไม�ปลอดภัยต�อชีว�ตและทรัพย�สินของประชาชนในพ�้นที่และ
ผู�ที่ใช�เส�นทางสัญจรไปมา 

         องค�การบร�หารส�วนตำบลเกาะขันธ�  ได�ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของสภาพป�ญหาดังกล�าวข�างต�น จ�งได�บูรณาการ
ความร�วมมือไปยังแขวงการทางนครศร�ธรรมราชท่ี ๒ (ทุ�งสง) เพ�อ่ขอใช�พ�น้ท่ีและเชิญภาคส�วนต�างๆเก่ียวข�อง เช�น สถานีตำรวจภูธรชะอวด
โรงพยาบาลส�งเสร�มสุขภาพตำบลบ�านไม�เสียบ เอกชน ผู�ประกอบการร�านค�าและประชาชนในพ�น้ท่ีเข�ามามีส�วนร�วมในการดำเนินโครงการ
ก�อสร�างสวนสุขภาพบ�านไม�เสียบ

๑๖๓
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องค�การบร�หารส�วนตำบลเกาะขันธ�
อำเภอชะอวด   จังหวัดนครศร�ธรรมราช

ว�สัยทัศน�
“การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจดี  มีอาชีพเสร�ม  ชุมชนแห�งการเร�ยนรู�”

นายอุดม ไชยภักดี
นายกองค�การบร�หารส�วนตำบลเกาะขันธ�



ว�ธีการ/กลยุทธ�การดำเนินการ
          สวนสุขภาพบ�านไม�เสียบ เป�นโครงการท่ีมีแนวคิดเพ�อ่พัฒนาและแก�ไขป�ญหา ก�อให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชนท้ังทางด�านสังคม
เศรษฐกิจและสิ�งแวดล�อม โดยใช�หลักธรรมาภิบาลมาเป�นกลยุทธ�ในการดำเนินการ ดังนี้

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ

     หลักนิติธรรม เนื่องจากพ�้นที่ที่จะดำเนินการตามโครงการ
อยู�ในความรับผิดชอบของแขวงการทางนครศร�ธรรมราชที่ ๒
(ทุ�งสง) จ�งต�องมีการขออนุญาตใช�พ�้นที่จากหน�วยงานเจ�าของ
พ�น้ท่ี โดยต�องปฏิบัติและดำเนินการภายใต�กฎหมายและระเบียบ
ของทั้งสองหน�วยงาน

   หลักความรับผิดชอบ จัดให�มีการดูแลบำรุงรักษาทรัพย�สินให�ประชาชนสามารถใช�ประโยชน�ได�อย�างคุ�มค�าและต�อเนื่อง ส�งเสร�มให�
 ประชาชนมีส�วนร�วมในการดูแลบำรุงรักษา พัฒนา หวงแหนและเห็นค�าของสวนสุขภาพบ�านไม�เสียบ

     หลักความโปร�งใส เป�ดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วม
ในการดำเนินการ โดยการจัดทำประชาคม สำรวจความต�องการ
และความพ�งพอใจของประชาชนทุกกระบวนการในการดำเนินการ 

    หลักคุณธรรม การดำเนินการโครงการก�อให�เกิดผลกระทบ
ต�อผู�ท่ีเก่ียวข�องหลายฝ�าย จ�งจำเป�นต�องใช�หลักความยุติธรรม
คุณธรรม มาบร�หารจัดการเพ�่อสร�างความเป�นธรรมและเกิด
ความพ�งพอใจต�อผู�ที่เกี่ยวข�อง

     หลักความโปร�งใส เป�ดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วม
ในการดำเนินการ โดยการจัดทำประชาคม สำรวจความต�องการ
และความพ�งพอใจของประชาชนทุกกระบวนการในการดำเนินการ 

    หลักการมีส�วนร�วม ได�มีการบูรณาการความร�วมมือกับ
หน�วยงานและภาคีเคร�อข�ายท้ังภาครัฐ เอกชนและประชาชนเข�ามา
มีส�วนร�วมตามหลัก ร�วมคิด ร�วมทำ ร�วมรับผลประโยชน�

     หลักความคุ�มค�า สวนสุขภาพบ�านไม�เสียบสามารถให�บร�การ
ประชาชนแบบครบวงจร มีสิ�งอำนวยความสะดวกอย�างหลากหลาย
สามารถแก�ไขป�ญหาและพัฒนาต�อยอดส�งเสร�มองค�ความรู� ให�
เกิดประโยชน�ต�อประชาชนสูงสุด

        การก�อสร�างสวนสุขภาพบ�านไม�เสียบ เป�นภารกิจที่ได�ดำเนิน
การตามอำนาจหน�าท่ีท่ีกฎหมายกำหนด โดยมีการว�เคราะห�ป�ญหา
ความเป�นไปได� ประโยชน�ที่จะได�รับ การพัฒนาต�อยอดและข�อมูล
ด�านอื่นๆ อย�างครอบคลุมทุกด�าน จ�งได�มีการจัดทำประชาคม
เพ�อ่เป�ดโอกาสให�ประชาชนได�ร�วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทาง
ป�ญหาความต�องการและนำไปสู�กระบวนการจัดทำแผนพัฒนา
ท�องถิ�น มีการศึกษาสำรวจป�ญหาผลกระทบพร�อมไกล�เกล่ียผู�ท่ีได�
รับผลกระทบ โดยการจัดหาพ�้นที่ที่เหมาะสมให�แก�พ�อค�า แม�ค�า
มอเตอร�ไซค�รับจ�าง  แต�เน่ืองจากพ�น้ท่ีท่ีจะดำเนินการอยู�ในความดูแล
และความรับผิดชอบของแขวงการทางนครศร�ธรรมราชท่ี ๒ (ทุ�งสง)
องค�การบร�หารส�วนตำบลเกาะขันธ� จ�งได�ประสานขออนุญาต
ใช�พ� ้นที ่บร�เวณดังกล�าว พร�อมทั ้งจัดทำแผนผังวางรูปแบบ
เพ�อ่ก�อสร�างสวนสุขภาพบ�านไม�เสียบ ซ่ึงเป�นรูปแบบท่ีต�องดำเนินการ
ระยะยาวและใช�งบประมาณอย�างต�อเน่ือง กำหนดรูปแบบการดำเนินการ
ตามลำดับขั้นตอนและความสำคัญ

      โดยเร��มจากการจัดต้ังงบประมาณในการปรับสภาพพ�น้ท่ีรกร�าง
ถมดิน วางท�อระบายน้ำเพ�อ่แก�ไขป�ญหาน้ำท�วมขัง เม่ือสภาพพ�น้ท่ีพร�อม
ได�มีการปรับภูมิทัศน� จัดให�มีศาลาที่พัก เคร�่องออกกำลังกาย
ป�ายประชาสัมพันธ� ห�องน้ำสาธารณะ ไฟฟ�าส�องสว�าง ลานกีฬา
ศูนย�เร�ยนรู�เศรษฐกิจพอเพ�ยง  ศูนย�เร�ยนรู�พ�ชสมุนไพร จ�ดรวมพล
คนอาสาทำความดีเพ�่อแผ�นดิน เป�นต�น  นอกจากนี้ในการดำเนิน
โครงการนอกจากจะใช�งบประมาณของ องค�การบร�หารส�วนตำบล
เกาะขันธ�แล�ว ยังได�รับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุจากประชาชน
และผู�มีจ�ตศรัทธาในการก�อสร�างอนุสาวร�ย� ตาหลวงเดช ตาหลวงราม
ไว�เป�นที่สักการบูชา ยึดเหนี่ยวจ�ตใจ และได�มีการแต�งตั้งเจ�าหน�าที่
ผู�รับรับผิดชอบ ดูแลรักษาความสะอาดและบูรณาการความร�วมมือ
จากสถานีตำรวจภูธรชะอวด เพ�อ่ดูแลด�านความปลอดภัยแก�ประชาชน
ผู�มาใช�บร�การอย�างสม่ำเสมอและต�อเนื่อง

“ขจัดป�ญหา พัฒนา ยั่งยืน”

๑๖๔



ความโดดเด�นของโครงการ

ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ

      สวนสุขภาพบานไมเสียบ  มีความโดดเด�นเน่ืองจากเป�นโครงการท่ีมีแนวคิด
มาจากความต�องการของประชาชนในเขตพ�้นที่ในการแก�ไขป�ญหาการทิ�งขยะ
น้ำเสีย น้ำท�วมขัง ป�ญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ซ่ึงเกิดจากการบูรณาการ
ร�วมกันระหว�าง องค�การบร�หารส�วนตำบลเกาะขันธ� แขวงการทางนครศร�ธรรมราช
ที่ ๒ (ทุ�งสง) สถานีตำรวจภูธรชะอวด โรงพยาบาลส�งเสร�มสุขภาพตำบล
บ�านไม�เสียบ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู�บ�าน ประชาชน ผู�นำชุมชน
และองค�กรเอกชนในการแก�ไขป�ญหา จากพ�น้ท่ีรกร�างว�างเปล�า นำไปสู�การดำเนิน
โครงการ “กอสรางสวนสุขภาพบานไมเสียบ” ท่ีมีภูมิทัศน�โดยรอบท่ีสวยงาม
มีลานกีฬา เคร�่องออกกำลังกาย ห�องน้ำสาธารณะ ศาลาที่พัก จ�ดจำหน�าย
สินค�า OTOP ป�ายประชาสัมพันธ�ข�อมูลข�าวสาร มีระบบไฟฟ�าส�องสว�างท่ัวถึง มีป�อมสายตรวจตำรวจ พร�อมท้ังมีศูนย�เร�ยนรู�พ�ชสมุนไพร
แหล�งเร�ยนรู�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ�ยง จ�ดรวมพลคนอาสาทำความดีเพ�อ่แผ�นดิน มีอนุสาวร�ย� ตาหลวงเดช ตาหลวงราม ไว�เป�นท่ีสักการบูชา
ยึดเหน่ียวจ�ตใจและมีการพัฒนาต�อยอดโดยการทำให�นวัตกรรมน้ีสามารถถ�ายทอดเป�นต�นแบบ และเป�นพ�น้ท่ีในการร�วมแลกเปล่ียนเร�ยนรู�
ให�กับหน�วยงานอ่ืน ๆ ได�อย�างมีประสิทธิภาพ

       สวนสุขภาพบ�านไม�เสียบ สร�างข�้นเพ�่อให�ประชาชน
ในพ�น้ท่ีตำบลเกาะขันธ�และพ�น้ท่ีใกล�เคียง ได�ร�วมรับประโยชน�
แบบครบวงจร ณ จ�ดเดียว ประการแรก คือ การแก� ไข
ป�ญหาขยะ น้ำเน�าเสียและน้ำท�วมขัง  ประการที่สอง มี
สวนสาธารณะเป�นท่ีพักผ�อนหย�อนใจ มีสถานท่ีออกกำลังกาย
ฝ�กซ�อมกีฬา และเป�นสถานที่จัดการแข�งขันกีฬาของ
องค�การบร�หารส�วนตำบลเกาะขันธ� ชุมชน เพ�่อเชื่อม

ความสัมพันธ�ระหว�างประชาชนในตำบล  การฝ�กซ�อมแอร�โรบิคของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู�บ�าน เพ�่อเข�าร�วมการแข�งขัน
ในระดับต�างๆ  และที่สำคัญโรงเร�ยนเกาะขันธ�ประชาภิบาลได� ใช�เป�นสถานที่ฝ�กซ�อม เพ�่อเข�าประกวดโครงการ To be number one
ซึ่งได�รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด และเป�นตัวแทนเพ�่อเข�าร�วมการประกวดในระดับภาคและระดับประเทศ  ประการที่สาม สามารถ
ลดป�ญหาอุบัติเหตุและอาชญากรรม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีว�ตและทรัพย�สิน  สถานีตำรวจภูธรชะอวดใช�เป�นจ�ดรวมพล
ในการต้ังจ�ดตรวจเพ�อ่ดูแลด�านความปลอดภัย ประการท่ีส่ี เป�นสถานท่ีส�งเสร�มอาชีพและสร�างรายได�ให�กับประชาชนในพ�น้ท่ี และประการ
สุดท�าย เป�นสถานท่ีประชาสัมพันธ�ข�อมูลข�าวสาร พร�อมท้ังเป�นศูนย�การเร�ยนรู�พ�ชสมุนไพร ศูนย�เร�ยนรู�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ�ยงซ่ึงเป�น
แหล�งเร�ยนรู�นอกสถานที่ และเป�นจ�ดรวมพลคนอาสาทำความดีเพ�่อแผ�นดิน

๑๖๕



ความเป�นมาของโครงการ

โครงการนวัตกรรม
“พัฒนาต�นกล�า สู�พลเมืองสังคม อย�างยั่งยืน”

         โดยให�ระบุถึงป�ญหาหร�อสถานการณ�ก�อนที่จะร�เร��มโครงการ
เช�น ความสำคัญท่ีนำมาสู�การคิดโครงการนวัตกรรมน้ี เน�นให�เห็นว�า
ถ�าไม�มีโครงการนี้จะก�อให�เกิดผลเสียด�านเศรษฐกิจ สังคม หร�อ
วัฒนธรรมอย�างไร กลุ�มประชาชนท่ีได�รับผลกระทบจากป�ญหาดังกล�าว
เป�นวงกว�างเท�าใด เมื่อได�รับผลกระทบก�อให�เกิดป�ญหาใด เป�นต�น         
ด�วยอดีตที่ผ�านมาการดูแลเด็กปฐมวัย  ๐ – ๕  ป�  ไม�เป�นระบบ
ไม�มีรูปแบบ  ทำให�เด็กไม�ได�รับการส�งเสร�มพัฒนาการให�สมวัย เม่ือเด็ก
เข�าสู�การเร�ยนในระดับที่สูงข�้น ส�งผลให�เด็กขาดทักษะการเร�ยนรู� 
กระบวนการคิดว�เคราะห�  ไม�กล�าแสดงออกในสิ�งที่ถูกต�องดีงาม
มีพฤติกรรมไม�พ�งประสงค�  อันก�อให�เกิดป�ญหาแก�เด็กและสังคมส�วนรวม
ซ่ึงองค�การบร�หารส�วนตำบลเสม็ดใต�  มีว�สัยทัศน�การพัฒนาท�องถิ�น
ว�าด�วยการพัฒนาคน ความว�า ประชาชนมีคุณภาพชีว�ตดี มีหลัก
ประกัน การเกษตรก�าวหน�า พัฒนาการศึกษา เพ�่อชีว�ตและท�องถิ�น
หากไม�ร�บเตร�ยมความพร�อมให�กับเด็กให�มีพัฒนาการสมวัย

 มีทักษะในการเร�ยนรู�  ก็อาจส�งผลทำให�เกิดการสูญเสียทางการศึกษา  ตลอดจนผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม สิ�งแวดล�อม การเมือง
การปกครองและสุขภาพระยะยาวได� องค�การบร�หารส�วนตำบลเสม็ดใต� จ�งเห็นถึงความสำคัญของการเตร�ยมพลเมืองตำบลเสม็ดใต�
ให�มีคุณภาพ เพ�่อรองรับอนาคต  โดยผ�านการสร�างเสร�มพัฒนาการดูแลเด็กปฐมวัย เพ�่อนำไปสู�สังคมที่ไม�ทอดทิ�งกัน เอื้อเฟ��อ
เกื้อกูลกันและกัน

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๓๔.๗๑  ตร.กม.
ประชากร                  ๕,๒๖๗  คน
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑) ๕๓,๗๔๙,๐๐๖.๘๐   บาท
เบอรโทรศัพท    ๐  ๓๘๕๘  ๔๑๓๐

องค�การบร�หารส�วนตำบลเสม็ดใต�
อำเภอบางคล�า   จังหวัดฉะเชิงเทรา

ว�สัยทัศน�
“ประชาชนคุณภาพชีว�ตดี  มีหลักประกัน การเกษตรก�าวหน�า พัฒนาการศึกษา
เพ�่อชีว�ตและท�องถิ�น”

นายกิตติพงศ� สีเหลือง
นายกองคการบร�หารสวนตำบลเสม็ดใต

องค�การบร�หารส�วนตำบล
รางวัลชมเชย

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๖๖



ว�ธีการ/กลยุทธ�การดำเนินการ
    แนวทางการแก�ไขป�ญหาที่แสดงให�เห็นว�าใช�เคร�่องมือหร�อทฤษฎีใดในการจัดการกับป�ญหาอย�างเป�น ระบบ มีหลักการทางความคิด
อย�างชัดเจน

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ

    การส�งเสร�มพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย เป�นการให�หน�วยงาน กลุ�มองค�กรทุกภาคส�วน
ประกอบด�วย ผู�ปกครองและครอบครัว เด็กปฐมวัย องค�การบร�หารส�วนตำบล ศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก ศูนย�พัฒนาครอบครัวในชุมชน และกลุ�มองค�กรชุมชนต�าง ๆ  ได�มีส�วนร�วม
ในการดูแลเด็กปฐมวัย ตลอดจนมีกระบวนการค�นหาและนำใช�ทุนทางสังคม เพ�อ่สร�างเสร�ม
การพัฒนาระบบการดุแลเด็กปฐมวัย โดยได�มีการทำ MOU ร�วมกันระหว�าง สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ สำนัก ๓ กับ องค�การบร�หารส�วนตำบลเสม็ดใต�
เพ�อ่ขับเคล่ือนเร�อ่งการดูแลเด็กปฐมวัยอย�างเป�นระบบ ใช�แนวทางการพัฒนา ๖ ชุดกิจกรรมหลัก
ซึ่งเป�นการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย�พัฒนาครอบครัวในชุมชน
โรงพยาบาลส�งเสร�มสุขภาพตำบล และทุนทางสังคมอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ส�งผลกระทบท่ีครอบคลุมท้ัง ๖ ด�าน เป�นการเสร�มสร�างความเข�มแข็ง
ของชุมชนและเพ��มศักยภาพในการจัดการชุมชน โดยใช�ข�อมูลตำบล ข�อมูลจากการว�จัยชุมชนและข�อมูลจากแบบสอบถามสุขภาวะเด็กปฐมวัย
ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และระดับหมู�บ�าน ตำบล ร�วมกับข�อมูล จาก โรงพยาบาลส�งเสร�มสุขภาพตำบล และข�อมูลของหน�วยงาน
องค�กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง เพ�อ่เป�นการเร�ยนรู�สถานการณ�เด็กปฐมวัยและนำใช�ข�อมูลในการวางแผนและต�อยอดการสร�างเสร�มการพัฒนา
ระบบการดูแลเด็กปฐมวัย

      ดานสังคม
       เป�นการสร�างโอกาสให�เข�าถึงการบร�การสุขภาพ และเข�าถึงการศึกษา
 โดยผู�ปกครองส�งบุตรหลานเข�าเร�ยนในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก โรงเร�ยน
บ�านหนองโสน โดยไม�เสียค�าใช�จ�าย มีพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเก่ียวข�อง
โดยการฝ�กอบรมอาสาสมัคร ครู ผู�ดูแลเด็ก ผู�ปกครอง เจ�าหน�าที่
ด�านการดูแลเด็กปฐมวัย ด�านการส�งเสร�มพัฒนาการ มีการช�วยเหลือ
เด็กท่ีมีพัฒนาการล�าช�าอย�างเป�นระบบ สร�างวัฒนธรรมในการช�วยเหลือ
เด็กปฐมวัย จัดตั้งหร�อให�มีกองทุนและสวัสดิการสำหรับเด็กปฐมวัย
เพ��มช�องทางในการระดมทุนเพ�อ่ดูแลเด็กท่ียากไร�ด�อยโอกาส  
      ดานเศรษฐกิจ
      เป�นการลดรายจ�ายด�านการศึกษา  เพ��มรายได�ให�กับผู�ปกครองเด็ก
คือ  การส�งเสร�มอาชีพ  โดยมีแหล�งเง�นทุนท่ีเข�ามาเป�นทุนในการสนับสนุนเพ�อ่การประกอบอาชีพ  สนับสนุนการออมของครอบครัวเด็ก
โดยเข�าเป�นสมาชิกกลุ�มออมทรัพย�  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเสม็ดใต�
      ดานสิ�งแวดลอม
      องค�การบร�หารส�วนตำบลเสม็ดใต�  มีการคัดแยกขยะที่นำมาจัดประสบการเร�ยนรู� ให�กับเด็กปฐมวัยในศูนย�พัฒนาเด็กเล็กและคน
ในครอบครัวเด็กให�มีความรู� ในเร�่องของการจัดการขยะ โดยมีกิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรมสร�างจ�ตสำนึก กิจกรรมผลิตสื่อการเร�ยน
จากวัสดุเหลือใช� มีการจัดสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต�อการเร�ยนรู�ของเด็กปฐมวัย โดยจัดให�มีพ�น้ท่ีสร�างสรรค� ตรวจสอบเคร�อ่งเล�นทุก ๔ เดือน
จ�ดเสี่ยง จ�ดอันตรายสำหรับเด็ก มีการปรับโครงสร�างอาคารสถานที่ให�มีความมั่นคง ปลอดภัย ปรับห�องเร�ยนให�มีมุมประสบการณ�
อย�างหลากหลาย ส่ือ เคร�อ่งเล�นเป�นวัสดุอุปกรณ�ท่ีไม�ก�อให�เกิดอันตราย มีการให�ความช�วยเหลือดูแลเด็กท่ีเจ็บป�วยหร�อพ�การ ในรูปแบบ
ของอบรมให�ความรู� จัดประสบการณ�การเร�ยนรู�โดยส�งเสร�มพัฒนาการกิน กอด เล�น เย่ียมให�กำลังใจ เฝ�าระวังความรุนแรงในครอบครัว

๑๖๗



ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ

ความโดดเด�นของโครงการ

เป�นการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย ๐ - ๕ ป� ร�วมกับเคร�อข�าย
๔ องค�กรหลัก ได�แก� ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย�พัฒนาครอบครัว
โรงพยาบาลส�งเสร�มสุขภาพตำบลเสม็ดใต�  และทุนทางสังคมอื่น
เช�น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู�บ�าน อาสาสมัครดูแลผู�สูงอายุ
ท่ีบ�าน อาสาสมัครป�องกันภัยฝ�ายพลเร�อน ชมรมผู�สูงอายุตำบล
เสม็ดใต� ชมรมสตร�พัฒนาตำบลเสม็ดใต� กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตำบลเสม็ดใต� กองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ
และโรงเร�ยน เพ�อ่พัฒนาทักษะเด็กให�เกิดความพร�อม ท้ังด�านร�างกาย
ด�านอารมณ� ด�านสติป�ญญา และด�านสังคม ผ�านชุดกิจกรรม
สำหรับการดูแลเด็กปฐมวัย ๐–๕ ป�  ๖ ชุดกิจกรรม ได�แก� ชุดกิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข�อง ชุดกิจกรรมพัฒนา
สภาพแวดล�อมที่เอื้อต�อการเร�ยนรู�ของเด็กปฐมวัย ชุดกิจกรรม

พัฒนาระบบบร�การด�านสุขภาพ ชุดกิจกรรมการจัดตั้งกองทุนหร�อจัดให�มีสวัสดิการช�วยเหลือเด็กปฐมวัยชุดกิจกรรมการพัฒนา
และนำใช�ข�อมูลในการส�งเสร�ม แก�ไข จัดการป�ญหาเด็กปฐมวัยด�านต�างๆ และชุดกิจกรรมการมีกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติเพ�อ่หนุนเสร�ม
การดำเนินกิจกรรมเสร�มความเข�มแข็งในตำบลเสม็ดใต�

           เด็กปฐมวัย  ๐ – ๕  ป�  มีพัฒนาการสมวัยท้ัง ๔ ด�านสูงข�น้ มีพ�น้ท่ีสร�างสรรค�และเอ้ือต�อการเร�ยนรู�  มีทักษะในการยอมรับกฎกติกา
การอยู�ร�วมกันในสังคม  มีทักษะและประสบการณ�การเร�ยนรู�จากภาคีเคร�อข�าย  เด็กได�รับการช�วยเหลือและมีสวัสดิการช�วยเหลือ
อย�างเท�าเทียมและทั่วถึง

          ครู  ผู�ดูแลเด็ก สามารถเก็บข�อมูล นำใช�ข�อมูล ในการวางแผน ทำกิจกรรมในการสร�างเสร�มพัฒนาการดูแลเด็กปฐมวัย สามารถ
ปรับปรุงสภาพแวดล�อมที่เอื้อต�อการเร�ยนรู�  มีทักษะและประสบการณ�ในการเร�ยนรู�การพัฒนาการดูแลเด็กปฐมวัย

         ผู�ปกครอง  มีความเช่ือม่ันในการจัดการศึกษาปฐมวัย  มีความสัมพันธ�ท่ีดีต�อครู ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก โรงเร�ยน โรงพยาบาลส�งเสร�ม
สุขภาพตำบล และองค�การบร�หารส�วนตำบล ให�ความร�วมมือและมีส�วนร�วมในการสร�างเสร�มพัฒนาการดูแลเด็กปฐมวัย ตามแบบประเมิน
DSPM

        ภาคีเคร�อข�าย  ทำให�เกิดภาคีเคร�อข�ายใหม�ในการสร�างเสร�มพัฒนาการดูแลเด็กปฐมวัยในระดับภาคและระดับประเทศ ภาคีเคร�อข�าย
ให�การยอมรับและสามารถเป�นแหล�งเร�ยนรู�

ความย่ังยืนของการดำเนินการ
         นอกจากการพัฒนาศักยภาพผู�ปกครอง  ครู  ผู�ดูแลเด็ก  และกลุ�มองค�กรที่เกี่ยวข�อง  ให�เร�ยนรู�การพัฒนาการดูแลเด็กปฐมวัย
จนสามารถทำงานอย�างเป�นระบบ  ในรอบป�ที่ผ�านมาได�เกิดการสร�างเคร�อข�ายความร�วมมือระหว�าง องค�การบร�หารส�วนตำบล ศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก โรงเร�ยน ศูนย�พัฒนาครอบครัว โรงพยาบาลส�งเสร�มสุขภาพตำบล และได�แลกเปลี่ยนเร�ยนรู�  ดังนี้
 ๑)  แลกเปลี่ยนเร�ยนรู�  
       - โดยการศึกษาดูงาน  ณ  เทศบาลตำบลง�ม  จังหวัดพะเยา
       - ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ณ ศูนย�แสดงสินค�าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 ๒)  นำเสนอผลงานประเด็น
      - เวทีสานพลังชุมชนท�องถิ�นเข�มแข็งสู�เป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ณ  ศูนย�แสดงสินค�าและการประชุม  อิมแพ็ค
      เมืองทองธานี โดย ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก สาธิตการผลิตสื่อ  กุ�งกิ�งมหาสนุก  อาหารดีมรประโยชน�  สีสันกุหลาบ
      - ร�วมจัดกิจกรรมเป�ดบ�าน ๑๕ ป� สสส. ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ สำนัก ๓

 ๓)  การสร�างเคร�อข�ายการดูแลเด็กปฐมวัย

 ๔)  การขยายผลด�วยการต�อยอดพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย
       ในพ�น้ท่ีอำเภอบางคล�า แลกเปล่ียนเร�ยนรู� พัฒนาศักยภาพบุคลากร
      ค�นหาทุนทางสังคม นำใช�ข�อมูล และกลุ�มภาคีเคร�อข�ายท่ีสนใจเป�นแนวร�วม
      ในการสร�างเสร�มพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย

๑๖๘



ความเป�นมาของโครงการ

โครงการนวัตกรรม

“อาหารปลอดภัยในชุมชน”

ว�ธีการ/ กลยุทธ�ทางการดำเนินการ

       เมื่อป� พ.ศ. ๒๕๕๕ ตำบลเจดีย�ชัยเกิดอุบัติการณ�ราษฎรในพ�้นที่
ตำบลเจดีย�ชัยจำนวนเกือบร�อยคนเกิดอาการท�องร�วงอย�างรุนแรงหลังร�วม
งานสรงน้ำพระธาตุดินไหวพระธาตุประจำตำบลเจดีย�ชัย มีผู�ป�วยเข�ารับ
การรักษาจำนวน ๖๗ ราย (แต�ไม�มีผู�เสียชีว�ต) โดยผลการว�นิจฉัยของแพทย�
ระบุว�าทุกคนเป�นโรคทร�คิโนซิส เกิดจากพยาธิตัวกลม ซ่ึงอยู�ในเน้ือดิบเข�าไป
เพาะเช้ือภายในร�างกาย ทำให�คล่ืนไส� อาเจ�ยน ปวดท�อง ท�องร�วง บางราย
ที่มีอาการหนักถึงขั้นตัวบวมและไข�สูงนั้น  จากความต�องการแก�ไขป�ญหา
สุขภาพ ที่มาจากการบร�โภคอาหารสุกๆ ดิบๆ  เมื่อป� ๒๕๕๖ จ�งได�มีการ
ส�งเจ�าหน�าที่ องค�การบร�หารส�วนตำบลเจดีย�ชัย เจ�าหน�าที่โรงพยาบาล
ส�งเสร�มสุขภาพตำบล ตัวแทนกลุ�มสตร�ตำบลเจดีย�ชัยและตัวแทนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู�บ�าน ไปศึกษาดูงานเก่ียวกับโครงการอาหารปลอดภัย
ท่ีอำเภอบ�านหลวง จังหวัดน�าน เก่ียวกับกลว�ธีการทำงานและการประกอบ
อาหารที่ถูกสุขอนามัย

         ต�อมาป� ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ จ�งได�จัดต้ังกลุ�มมิตรอาหารปลอดภัยข�น้ เร��มจากการรวมตัวของกลุ�มแม�บ�าน  มาร�วมกันปรุงอาหารให�กับ
ผู�ท่ีมาร�วมงานเป�นจำนวนมากในชุมชน เช�น งานทำบุญข�น้บ�านใหม� งานแต�งงาน งานศพงานบุญ งานประเพณี ให�มีความสะอาด ปลอดภัย
ถูกหลักอนามัย เพ�่อให�บร�การแก�ผู�ที่มาร�วมงานพ�ธี จากนั้นมีการต�อยอดกิจกรรมคือ มีการคัดเลือกตัวแทน “สารวัตรอาหาร” จาก
ทุกหมูบาน เพ�่อคอยใหการกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพอาหาร ขั้นตอนการผลิต รวมทั้งการสื่อสารข�อมูลข�าวสารให�
ความรู�แก�ประชาชนและผู�ท่ีเก่ียวข�อง ในการผลิต การทำอาหาร การบร�โภค โดยเฉพาะผู�ท่ีมีส�วนสำคัญในการเลือกซ้ืออาหารให�กับครอบครัว
ชุมชนนอกจากนี้สารวัตรอาหารจะเก็บตัวอย�างอาหารในงานชุมชน เช�น งานศพ งานบุญ  งานประเพณี เพ�่อส�งต�อให�ทาง โรงพยาบาล
ส�งเสร�มสุขภาพตำบลเจดีย�ชัย ทำการตรวจสอบหาเชื้อโรคที่อาจจะส�งผลให�เกิดการเจ็บป�วย

๑. อบรมให�ความรู�แก�แกนนำชุมชนและราษฎรในพ�้นที่ตำบลเจดีย�ชัย
๒. จัดประชุมประชาคมในตำบลเจดีย�ชัย เพ�่อหามาตรการอาหารปลอดภัย
๓. จัดต้ังกลุ�มสารวัตรอาหาร/กลุ�มมิตรอาหารปลอดภัย/ใช�มาตรการตำบล
๔. ติดตาม ทบทวน ปะเมินผลการดำเนินโครงการ

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๔๖.๕๖   ตร.กม.
ประชากร                  ๖,๘๗๙   คน
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑)  ๔๓,๐๘๐,๔๕๒.๒๔  บาท
เบอรโทรศัพท     ๐ ๕๔๖๘ ๘๕๖๐  ๒

องค�การบร�หารส�วนตำบลเจดีย�ชัย
อำเภอป�ว    จังหวัดน�าน

ว�สัยทัศน�
“ตำบลน�าอยู�  การคมนาคมสะดวก  ส�งเสร�มเศรษฐกิจชุมชน  แหล�งน้ำอุดสมบูรณ�  
มีการบร�หารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  วัฒนธรรมประเพณียั่งยืน”

นายสมาน  วังแสง
นายกองค�การบร�หารส�วนตำบลเจดีย�ชัย

องค�การบร�หารส�วนตำบล
รางวัลชมเชย

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๖๙



การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ

         คัดเลือก “สารวัตรอาหาร” เพ�อ่คอยทำหนาท่ีดูแลและควบคุมทุกข้ันตอนในการผลิตหร�อปรุงอาหารของ กลุมมิตรอาหารปลอดภัย
เมื่อมีงานบุญงานพ�ธีต�าง ๆ ในตำบล คอยให�การกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพอาหาร ขั้นตอนการผลิตรวมทั้งการสื่อสาร
ข�อมูลข�าวสารให�ความรู�แก�ประชาชนและผู�ท่ีเก่ียวข�อง ในการผลิต การทำอาหาร การบร�โภคให�คำแนะนำแก�เจ�าภาพผู�จัดงานถึงเมนูอาหาร
ที่เหมาะสม สะอาด ประหยัด โดยเฉพาะผู�ที่มีส�วนสำคัญในการเลือกซื้ออาหารให�กับครอบครัว ชุมชน  นอกจากนี้สารวัตรอาหารจะเก็บ
ตัวอย�างอาหาร เพ�อ่ส�งต�อให�ทางโรงพยาบาลส�งเสร�มสุขภาพตำบลเจดีย�ชัย ทำการตรวจสอบหาเช้ือโรคท่ีอาจจะส�งผลให�เกิดการเจ็บป�วยได�
นอกจากน้ียังได�นำเร�อ่งน้ีเข�าโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเจดีย�ชัย โดยได�รับการสนับสนุนงบประมาณทุกป� และนำมา
เป�นมาตรการตำบลซึ่งขับเคลื่อนโดยท�องที่ ท�องถิ�น ภาคประชาชน และภาคราชการ จนได�รับรางวัล องค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นที่มี
ผลการปฏิบัติงานดีเด�น ประจำป� ๒๕๖๑ ด�านสาธารณสุข (โครงการอาหารปลอดภัยในชุมชน) ของกรมส�งเสร�มการปกครองท�องถิ�น
จากพลเอกประยุทธ  จันทร�โอชา  นายกรัฐมนตร�

ความโดดเด�นของนวัตกรรม

       องค�การบร�หารส�วนตำบลเจดีย�ชัย ร�วมกับ โรงพยาบาลส�งเสร�มสุขภาพตำบล
เจดีย�ชัย กลุ�มสตร�ตำบลเจดีย�ชัย ชมรมกำนันผู�ใหญ�บ�านตำบลเจดีย�ชัย อาสาสมัคร
สาธารณสุขตำบลเจดีย�ชัย ได�ดำเนินการเชิงรุกเพ�่อแก�ป�ญหาด�านสุขภาพจาก
พฤติกรรมการบร�โภคท่ีไม�ถูกสุขลักษณะของคนในตำบล โดยการรณรงค�และดำเนิน
โครงการ “อาหารปลอดภัย” ในชุมชน จนเกิดกลุม “มิตรอาหารปลอดภัย” ข�้น
มีการคัดเลือก “สารวัตรอาหาร” เพ�อ่คอยทำหน�าท่ีดูแลและควบคุมทุกข้ันตอนในการผลิต
หร�อปรุงอาหาร  เม่ือมีงานบุญงานพ�ธีต�างๆในตำบล โดยเน�นย้ำว�าอาหารท่ีจะจัดไว�
ให�บร�การแก�ผู�ที่มาร�วมงานต�องเป�นอาหารที่ปรุงสุก สะอาด ปลอดภัย ปราศจาก
เช้ือโรคและการปนเป��อนจากเช้ือโรค ดังน้ันเพ�อ่ให�ประชาชน ได�บร�โภคอาหารท่ีปลอดภัย
จ�งต�องมี “สารวัตรอาหาร”คอยให�การกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพอาหาร
ข้ันตอนการผลิต รวมท้ังการส่ือสารข�อมูลข�าวสารให�ความรู�แก�ประชาชนและผู�ท่ีเก่ียวข�อง
ในการผลิต การทำอาหาร การบร�โภค โดยเฉพาะผู�ท่ีมีส�วนสำคัญในการเลือกซ้ืออาหาร
ให�กับครอบครัว ชุมชนนอกจากนี้สารวัตรอาหารจะเก็บตัวอย�างอาหาร เพ�่อส�งต�อ
ให�ทาง โรงพยาบาลส�งเสร�มสุขภาพตำบลเจดีย�ชัย ทำการตรวจสอบหาเชื้อโรคที่
อาจจะส�งผลให�เกิดการเจ็บป�วยได�

๑๗๐



ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ

ความย่ังยืนของโครงการ

      ๑. ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบร�โภค ที่เป�นสาเหตุ
ทำให�การเจ็บป�วยด�วยโรคที่มาจากเชื้อโรคและพยาธิในเนื้อสัตว�ดิบ
ทำให�ประชาชนมีสุขภาพที่ดีข�้น และลดการเกิดโรค
     ๒. ลดความเส่ียงในการเกิดโรคท่ีมีสาเหตุมาจากการบร�โภคอาหาร
ที่ไม�ปลอดภัย
    ๓. ประชาชนประหยัดค�าใช�จ�ายในการจัดงานพ�ธีต�างๆ
    ๔.  นำไปเชื่อมกับโครงการอาหารลดพ�ง  ลดโรค 

       ผลที่เกิดข� ้นจากการแก�ป�ญหานวัตกรรมช�วยลดป�จจัยเสี ่ยงทางสุขภาพด�านระบบการดูแลสุขภาพ อาหารปลอดภัย และ
การออกกำลังกายในประชากรทุกกลุ�ม เช�น มีการคัดเลือกและแตงต้ัง “สารวัตรอาหาร” ข�น้ทุกหมูบาน เพ�อ่ทำหน�าท่ีตรวจสอบ และดูแล
การประกอบอาหารของกลุ�มสตร� กลุ�มแม�บ�าน ท่ีจะนำไปจัดเล้ียงแขกในงานบุญ งานพ�ธีต�างๆ ส�งผลกระทบต�อประชากรทุกกลุ�มในชุมชน
ทำให�คนในตำบลเจดีย�ชัยหันมาใส�ใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการบร�โภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และถูกหลักโภชนาการ
โดยเฉพาะในงานบุญ งานประเพณีต�างๆ ที่มีผู�ร�วมจำนวนมากจะได�รับประทานอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย ซึ่งส�งผลให�คนในชุมชน
มีสุขภาพท่ีดีข�น้ ควบคู�ไปกับการออกกำลังกาย และสิ�งสำคัญคือป�ญหาการบร�โภคอาหารปรุงสุก ๆ ดิบๆ  ของคนในตำบลได�รับการแก�ไข
การเจ็บป�วยจากโรคที่มาจากเชื้อโรคและเชื้อพยาธิที่ทำให�เกิดอาการท�องเสีย เกิดโรคหูดับที่เคยพบในตำบลลดลงและคาดว�าจะหมดไป
ในที่สุด และเกิดมาตรการตำบลเพ�่อนำมาบังคับใช�ในตำบลเจดีย�ชัย คือ

     ๑.หามนำอาหารสุกๆดิบๆ (เช�น ลาบ,ลู�,ส�า,แหนม) หร�ออาหาร
ที่ปรุงไม�สะอาดนำมาข�้นโต�ะเลี้ยงแขก
     ๒.ไมนำเคร�่องดื่มที่มีแอลกอฮอล� เช�น เหล�า เบียร� มาเลี้ยงแขก
ในงานสีดำ (งานศพ)
     ๓.กรณีมีการฆ�าสัตว�เองในการประกอบอาหาร (หมู,วัว,ควาย)
ตองผานการรับรองจากปศุสัตวอำเภอป�วก�อนทุกครั้ง
     ๔.ต�องแจงขอประกอบอาหารพรอมรายการอาหารที่จะใช�จัดงาน
ต�อสารวัตรอาหารประจำหมู�บ�านก�อนจัดงาน ๕ วัน ยกเว�นงานสีดำ
(งานศพ) ให�ยื่นใบแจ�งประกอบอาหารภายใน ๒ วัน โดยมีผู� ใหญ�บ�าน
เจ�าหน�าท่ีสาธารณสุขเป�นผู�เซ็นรับรองและสารวัตรอาหารเป�นผู�ควบคุม
การประกอบอาหารก�อนการจัดงานต�างๆ ทุกครั้ง
     ๕.ผู�ท่ีเก่ียวข�องกับการประกอบอาหารและบร�การอาหารต�องสวม
หมวกและผากันเปอนทุกคร้ัง
     ๖.ไมเลี้ยงอาหารวาง (นม,ขนมป�ง,ลูกอม) ในงานสีดำ (งานศพ)
ยกเว�นน้ำสมุนไพร

     ๑.หากไม�ปฏิบัติตามมาตรการและเกิดโรคระบาดที่เกิดจาก
การประกอบอาหารในการจัดงานต�างๆ นั้น เจาภาพในการ
จัดงานจะตองรับผิดชอบความเสียหายต�างๆท่ีเก่ียวข�องท้ังหมด
โดยไม�มีข�อโต�แย�ง
    ๒.กรณีได�ปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนดครบถ�วนแล�วยังเกิด
โรคระบาดจากการประกอบอาหารให�ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
(กำนัน,ผู� ใหญ�บ�าน,เจ�าหน�าที่สาธารณสุข และองค�การบร�หาร
ส�วนตำบล) เปนผูรับผิดชอบดูแลรวมกัน

       จากการเก็บสถิติของโรงพยาบาลสงเสร�มสุขภาพตำบล
เจดียชัยตั้งแตป ๒๕๕๖ -๒๕๖๒ (ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒)
ทำใหเห็นวากอนเร�่มโครงการอาหารปลอดภัยในชุมชน ในป
๒๕๕๖ มีผูปวยเกิดโรคอุจาระรวง จำนวน  ๑๐๘  คน หลังจาก
เร�่มทำโครงการอาหารปลอดภัยในป ๒๕๕๗ จำนวนผูเกิดโรค
ไดลดลงรอยละ ๘๙.๙๑ จากการดำเนินโครงการอาหารปลอดภัย
ในชุมชนระยะเวลา ๕ ป พบวาผูปวยจากโรคอุจาระรวงและอาหาร
เปนพ�ษลดถึง รอยละ ๙๙.๐๗ ปจจ�บันไดมีการขยายผลการ
ดำเนินการถึง เร�่อง “อาหารลดพ�ง ลดโรค” โดยมีการตรวจ
ความหวาน ความมัน ความเค็ม และเป นอาหารที ่สะอาด 
ประหยัด  ปลอดภัย  ลดขยะ

๑๗๑



โครงการนวัตกรรม
 โครงการส�งเสร�มสุขภาพดี ชีว�มีสุข “บ�านส�งเสร�มสุขภาพ DSPM”

ความเป�นมาของโครงการ
        “นวัตกรรมบ�านส�งเสร�มสุขภาพ  (DSPM)” คือการนำเอา
สิ�งใหม� ๆ  หร�อการปรับปรุงว�ธีการ  กระบวนการใหม� ๆ แล�วนำมา
ใช�ประโยชน�ในการพัฒนา  แก�ไขป�ญหาเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการ
สงสัยล�าช�า เพ�อ่นำมาส�งเสร�มกระบวนการเร�ยนรู�อย�างสมวัย รวมท้ัง
เป�นแหล�งเร�ยนรู� ด�านส�งเสร�มสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ท่ีสามารถนำมาใช�ประกอบกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกห�องเร�ยน
เคลื่อนย�ายได�สะดวก  สร�างความสัมพันธ�ระหว�างผู�ปกครอง
เด็กปฐมวัย  และชุมชน นับเป�นแหล�งเร�ยนรู�ด�านนวัตกรรมส�งเสร�ม
สุขภาพที่มีความแปลกใหม�  เข�าถึงได�ง�ายและเร�ยนรู�ผ�านการลงมือ
ปฏิบัติจร�ง

ว�ธีการ/กลยุทธ�การดำเนินการ
       โครงการนวัตกรรมมีว�ธีการประเมินผลโดยใช�ว�ธีการว�เคราะห�
ข�อมูลเกี่ยวกับป�ญหาของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กองค�การบร�หารส�วน
ตำบลโค�งไผ� ด�วยเทคนิคท่ีสลับซับซ�อน คือ การว�เคราะห�เชิงถดถอย
(Regression Analysis) โดยใช�ตัวช้ีวัดตามแบบประเมินการเฝ�าระวัง
และส�งเสร�มพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) จำนวน ๕๒ ตัวชี้วัด
แบ�งเป�นตามช�วงอายุ (เดือน) ออกเป�นจำนวน  ๘ ช�วง  ดังนี้

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๙๗.๔     ตร.กม.
ประชากร                  ๖,๓๗๔  คน
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑) ๔๑,๕๔๔,๗๕๕.๓๓  บาท
เบอรโทรศัพท    ๐  ๕๕๘๖  ๖๐๗๘

องค�การบร�หารส�วนตำบลโค�งไผ�
อำเภอขาณุวรลักษบุร�   จังหวัดกำแพงเพชร

ว�สัยทัศน�
“จัดองค�ความรู� สู�การพัฒนาแบบยั่งยืน ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ�ยง
ส�งเสร�มสุขภาพ  สร�างครอบครัวอบอุ�น”

นายประมาณ  อ�อนฤทธ์ิ
นายกองค�การบร�หารส�วนตำบลโค�งไผ�

องค�การบร�หารส�วนตำบล
รางวัลชมเชย

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๗๒



Lorem 
ipsu

m dolor 
sit amet, 

con-
sec-
tetu er 

          อายุ  ๒๕  -  ๒๙  เดือน  (๒  ป  ๑  เดือน  -  ๒  ป  ๕  เดือน)
          มีตัวชี้วัด  จำนวน  ๕  ข�อ

          อายุ  ๓๐  เดือน  (๒  ป  ๖  เดือน  -  ๒  ป  ๕  เดือน)
          มีตัวชี้วัด  จำนวน  ๙  ข�อ

          อายุ  ๓๑  -  ๓๖  เดือน  (๒  ป  ๗  เดือน  -  ๓  ป
          มีตัวชี้วัด  จำนวน  ๕  ข�อ

          อายุ  ๓๗  -  ๔๑  เดือน  (๓  ป  ๑  เดือน  -  ๒  ป  ๕  เดือน)
          มีตัวชี้วัด  จำนวน  ๕  ข�อ

          อายุ  ๔๒  เดือน  (๒  ป  ๑  เดือน  -  ๒  ป  ๕  เดือน)
          มีตัวชี้วัด  จำนวน ๑๑  ข�อ

อายุ  ๔๓  -  ๔๘  เดือน  (๓  ป  ๗  เดือน)
มีตัวชี้วัด  จำนวน  ๕  ข�อ

อายุ  ๔๙  -  ๕๔  เดือน  (๔  ป  ๑  เดือน  -  ๔  ป  ๖  เดือน)
มีตัวชี้วัด  จำนวน  ๕  ข�อ

อายุ  ๒๕  -  ๒๙  เดือน  (๔  ป  ๗  เดือน  -  ๕  ป)
มีตัวชี้วัด  จำนวน  ๕  ข�อ

          จะเห็นได�ว�าการประเมินฝ�าระวังและส�งเสร�มพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย  ตามโครงการนวัตกรรมบ�านส�งเสร�มสุขภาพ
(DSPM) ของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กองค�การบร�หารส�วนตำบลโค�งไผ�
ดำเนินการโดยมีกลุ�มเป�าหมาย เด็กปฐมวัยศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก
องค�การบร�หารส�วนตำบลโค�งไผ� จำนวน ๖๐ คน อยู�ในช�วงอายุ
๒ -  ๕  ป� มีพัฒนาการสมวัย จำนวน ๕๒ คน พัฒนาการ
สงสัยล�าช�า จำนวน ๘ คน พัฒนาการล�าช�า ยังไม�ปรากฏ
กลุ�มเป�าหมาย

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ

    การบร�หารงานของนวัตกรรมบ�านส�งเสร�มสุขภาพ  (DSPM)
ต�องใช�ทรัพยากรอันเป�นป�จจัยที่จำเป�น ซึ่งในป�จจ�บันทรัพยากร
ประกอบด�วยสิ�งท่ีสำคัญ ๔ ประการ หร�อเร�ยกว�า 4M และนำข้ันตอน
ในการทำงานตามหลัก PDCA มาใช�เป�นเคร�อ่งมือให�มีความชัดเจน
และเป�นระบบ

ความโดดเด�นของนวัตกรรมโครงการ

      ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กองค�การบร�หารส�วนตำบลโค�งไผ� มี
การนำนวัตกรรมท่ีผลิตข�น้มาใหม�จากสิ�งท่ีมีอยู�ภายในสถานศึกษา
/ชุมชน มาปรับปรุงและสร�างกระบวนการใหม�แล�วนำมาใช�ประโยชน�
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ�่อให�เกิดประโยชน�ต�อการส�งเสร�ม
งานด�านสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย พัฒนาการและป�องกัน
ควบคุมโรคต�าง ๆ  โดยมีการใช�แผนจัดกิจกรรมตามโครงการเป�นเคร�่องมือในการดำเนินงานพัฒนาจนเกิดผลสัมฤทธิ์ต�อเด็กปฐมวัย
รวมถึงถ�ายทอดองค�ความรู� ประสบการณ�การพัฒนาให�สถานศึกษา ชุมชน และผู�ที่เกี่ยวข�องได�เร�ยนรู�และนำไปขยายผลต�อเนื่องได�
อย�างมีประสิทธิภาพ

๑๗๓
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ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ
         ก�อให�เกิดประโยชน�ต�อกระบวนการจัดกิจกรรมที่หลากหลายคือการนำเอาสิ�งใหม� ๆ  หร�อการปรับปรุงว�ธีการ กระบวนการใหม� ๆ
แล�วนำมาใช�ประโยชน�ในการพัฒนา  ซึ่งจะทำให�การมีความแตกต�างจากการที่เคยดำเนินการอยู�  มีการนำชุมชนมามีส�วนร�วมเป�น
แหล�งเร�ยนรู�ใหม� เพ�อ่ให�ความรู�และเผยแพร�องค�ความรู�สู�ชุมชน  นำป�ญหาท่ีพบมาปรับปรุง  แก�ไขให�เกิดประโยชน�ต�อการส�งเสร�มสุขภาพ
ป�องกันและควบคุมคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยให�มีสุขภาพ  พลานามัยที่แข็งแรง  สมบูรณ�ตามวัย  เป�นเคร�่องมือในการพัฒนา
จนเกิดผลสำเร็จ สามารถถ�ายทอดองค�ความรู� ประสบการณ�การพัฒนาให�ชุมชนอื่น ๆ ได�เร�ยนรู�และนำไปขยายผลต�อได� โดยผ�าน
กระบวนการของนวัตกรรม  ประกอบด�วย  การค�นหา(Searching)  การเลือกสรร(Selecting)  การนำไปปฏิบัติ(Implementing) 
ผ�านกระบวนเร�ยนรู� (Learning) รวมท้ังเป�นแหล�งเร�ยนรู�ด�านส�งเสร�มสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ท่ีสามารถนำมาใช�ประกอบกิจกรรม
ท้ังภายในและภายนอกห�องเร�ยน  เคล่ือนย�ายได�สะดวก  สร�างความสัมพันธ�ระหว�างผู�ปกครอง เด็กปฐมวัย และชุมชน  นับเป�นแหล�งเร�ยนรู�
ด�านนวัตกรรมส�งเสร�มสุขภาพที่มีความแปลกใหม�  เข�าถึงได�ง�ายและเร�ยนรู�ผ�านการลงมือปฏิบัติจร�ง

ความย่ังยืนของการดำเนินการ
         นำนวัตกรรมมาจัดกิจกรรมเพ�อ่ส�งเสร�ม แก�ไขป�ญหา และพัฒนาให�กลุ�มเป�าหมายได�รับผลประโยชน�โดยตรง  สามารถนำองค�ความรู�
ที่ได�จากการจัดกิจกรรมมาประยุกต�ใช� ให�เหมาะสมกับสภาพแวดล�อมทางสังคมอย�างยั่งยืน โดยสามารถบูรณาการ นวัตกรรมให�มี
ความแปลกใหม� หลากหลาย สามารถใช�งานได�สะดวก เร�ยนรู�และเข�าใจง�าย และเป�นสื่อนวัตกรรมที่สร�างข�้นจากวัสดุ อุปกรณ�ที่เหลือใช�
และหาได�ง�าย ไม�จำเป�นต�องซ้ือ สามารถสร�างข�น้เองได� และทำให�ทราบว�าการดำเนินงานด�านการส�งเสร�มพัฒนาการเป�นสิ�งสำคัญท่ีพ�อแม� 
ผู�ปกครองควรตระหนักในการดูแลสุขภาพอนามัยและส�งเสร�มพัฒนาการเด็กให�เหมาะสมตามวัย เพ�่อไม�ให� เกิดผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ�อมกับกลุ�มเป�าหมาย  

๑๗๔



ความเป�นมาของโครงการ

ว�ธีการ/กลยุทธ�การดำเนินการ

โครงการนวัตกรรม

“โรงเร�ยนชราภิบาลวังท�าดี”
         ป�จจ�บันประเทศไทยมีประชากรผู�สูงอายุมากข�้นทุกป� และมี
การคาดการณ�กันว�าอีกไม�กี่ป�ประเทศไทยจะเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุ
อย�างสมบูรณ� เน่ืองจากอัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากร
ลดลงอย�างต�อเนื่อง ทำให�ประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวข�้น 
ซ่ึงสถานการณ�ของตำบลวังท�าดีเช�นกัน ในป�จจ�บันน้ีตำบลวังท�าดีมีจำนวน
ผู�สูงอายุ ๘๗๙ คน คิดเป�นร�อยละ ๑๔ ของจำนวนประชากรทั้งหมด
ในตำบลจำนวน ๖,๒๘๒ คน ซ่ึงจำนวนผู�สูงอายุเหล�าน้ีอาศัยอยู�ในตำบล
วังท�าดี เกิดป�ญหาผู�สูงอายุไม�ได�รับการยอมรับจากสังคม เป�นเพ�ยง
ปูชนียบุคคลในครอบครัว  ทำให�ใช�ชีว�ตอยู�ในสังคมอย�างไร�ค�าส�งผลต�อ
การพัฒนาคุณภาพชีว�ตของผู�สูงอายุ ทำให�มีความจำเป�นที่จะต�อง
แก�ไขป�ญหาท่ีเกิดข�น้กับผู�สูงอายุท่ีนับวันจะมีเพ��มมากข�น้ องค�การบร�หาร
ส�วนตำบลวังท�าดี จ�งได�จัดต้ังโรงเร�ยนชราภิบาลข�น้มาเพ�อ่ส�งเสร�มความรู�และพัฒนาศักยภาพของผู�สูงอายุให�สามารถอยู�ร�วมกันในสังคม
ชุมชน/หมู�บ�าน อย�างมีความสุข มีการพัฒนาคุณภาพชีว�ตท่ีดีข�น้และมีส�วนร�วมในการพัฒนาตำบล ถ�าไม�มีโครงการน้ีข�น้มา ทางด�านเศรษฐกิจ
ผู�สูงอายุจะไม�มีส�วนร�วมในการรวมกลุ�มฝ�กอบรมอาชีพเสร�มรายได�เช�น กลุ�ม OTOP เย็บผ�าต�นรัก กลุ�มกระเป�าผ�าด�นมือ กลุ�มทอผ�า
กลุ�มทำบายศร� กลุ�มทำจักสาน เป�นต�น ทางด�านสังคม จะไม�เกิดโครงการเพ�อ่นช�วยเพ�อ่นในกลุ�มผู�สูงอายุด�วยกันในเวลาท่ีเจ็บป�วย นอน
โรงพยาบาลหร�อเสียชีว�ต รวมทั้งการเป�นจ�ตอาสาเข�าไปร�วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เยี่ยมบ�านผู�ป�วยติดบ�านติดเตียง
และร�วมกิจกรรม Big Cleanning Day ในตำบล เป�นต�น ซ่ึงจะส�งผลกระทบต�อกลุ�มผู�สูงอายุในตำบลวังท�าดี ในด�านสุขภาพกาย และสุขภาพจ�ต
ตลอดจนคุณภาพชีว�ตและการมีส�วนร�วมพัฒนาตำบลวังท�าดี

         ว�ธีการในการแก�ไขป�ญหานั้น เร��มจากการเก็บข�อมูล เพ�่อมา
จัดทำฐานข�อมูลของผู�สูงอายุในตำบลวังท�าดีก�อน โดยใช�โปรแกรม
ของสำนักกองทุนสนับสนุนการสร�างเสร�มสุขภาพ (สสส.) โปรแกรมแรก
ได�แก� TCNAP เป�นเคร�่องมือในการส�งเสร�มการเร�ยนรู�และจัดการ
ข�อมูลของชุมชนเพ�่อพัฒนาสู�ตำบลสุขภาวะ โดยใช�แบบสอบถาม
เป�นเคร�อ่งมือในการจัดเก็บข�อมูล ในแต�ละชุดประกอบด�วยข�อคำถาม
ข�อมูลชุดพ�น้ฐาน ๗ ด�าน ท่ีเป�นข�อมูลในระดับครัวเร�อนและระดับชุมชน
ที่แสดงถึงศักยภาพของชุมชน ดังนี้ 

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๖๘  ตร.กม.
ประชากร                  ๖,๑๙๑  คน
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑) ๓๒,๓๖๙,๗๘๕.๑๗  บาท
เบอรโทรศัพท    ๐  ๕๖๙๑  ๕๕๗๗

องค�การบร�หารส�วนตำบลวังท�าดี
อำเภอหนองไผ�   จังหวัดเพชรบูรณ�

ว�สัยทัศน�
“ตำบลวังท�าดีน�าอยู� ชุมชนเข�มแข็ง ดินแดนอุดมสมบูรณ� เพ��มพ�นผลผลิต
ทางการเกษตร แหล�งท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ�”

นางสาวนิชาภา ปภัสร�นันท�
นายกองค�การบร�หารส�วนตำบลวังท�าดี

องค�การบร�หารส�วนตำบล
รางวัลชมเชย

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๗๕



การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ

ความโดดเด�นของโครงการ

        ว�ธีการที่นำไปสู�การปฏิบัติเร��มตั้งแต�ประชุมผู�บร�หาร เจ�าหน�าที่ที่
มีส�วนเกี่ยวข�องเพ�่อวางแผนในการดำเนินการแก� ไขป�ญหาผู�สูงอายุ
ในตำบลวังท�าดี โดยการนำข�อมูลผู�สูงอายุที่ได�จากการสำรวจข�อมูล
และว�เคราะห�ข�อมูลด�วยเคร�่องมือ TCNAP และ RECAP มาออกแบบ
กระบวนการในการแก� ไขป�ญหาผู�สูงอายุโดยการจัดตั้งโรงเร�ยนชรา
ภิบาลข�น้มา และขับเคล่ือนโรงเร�ยนชราภิบาลโดยอาศัยการมีส�วนร�วม
ของทุกภาคส�วนในตำบลวังท�าดี อาทิเช�น ท�องถิ�น ท�องที่ หน�วยงาน
ในพ�้นที่และภาคเอกชน รวมทั้งใช�ทรัพยากรในการบร�หารเพ�่อนำไปสู�
ผลในทางปฏิบัติประกอบด�วย
         
       ๑. บุคลากร ได�แก� พนักงานส�วนตำบล เจ�าหน�าท่ีโรงพยาบาลส�งเสร�มสุขภาพตำบล เจ�าหน�าท่ีศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษา
      ตามอัธยาศัยในการทำกิจกรรมสันทนาการ การดูแลสุขภาพและฝ�กอาชีพ
      ๒. วัสดุอุปกรณ ได�แก� กายอุปกรณ�ในการออกกำลังกายผู�สูงอายุ รถจักรยานยืมเร�ยน เป�นต�น
      ๓. งบประมาณ ได�แก� การทำกิจกรรม/โครงการผู�สูงอายุสัปดาห�ละ ๑ ครั้ง ใช�งบประมาณจากองค�การบร�หารส�วนตำบลวังท�าดี
      รวมท้ังการฝ�กอบรมต�าง ๆ ได�รับการสนับสนุนจากองค�การบร�หารส�วนตำบลวังท�าดี การศึกษานอกโรงเร�ยน (กศน.) และสำนักงาน
      พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย� (พมจ.)
              จากการดำเนินการโรงเร�ยนชราภิบาลดังกล�าว ทำให�ผู�สูงอายุเป�นที่ยอมรับและไม�เป�นภาระของสังคม ชุมชน/ หมู�บ�าน มี
การพัฒนาคุณภาพชีว�ตท่ีดีข�น้ ตลอดจนมีส�วนร�วมในการพัฒนาตำบลวังท�าดี ป�ญหาอุปสรรคท่ีเกิดข�น้คือ ผู�สูงอายุท่ีอยู�ห�างไกลไม�สามารถ
มาเร�ยนได� ทางองค�การบร�หารส�วนตำบลได�นำรถไปรับส�ง รวมทั้งได�จัดทำโครงการจักรยานยืมเร�ยนให�กับผู�สูงอายุในตำบลวังท�าดี

           จากการที่โรงเร�ยนชราภิบาลได�มีการส�งเสร�มและพัฒนาศักยภาพของผู�สูงอายุทั้ง ๓ ด�าน ได�แก� ด�านสุขภาพ ด�านเศรษฐกิจและ
ด�านสวัสดิการ ทำให�ผู�สูงอายุในตำบลวังท�าดีเข�าไปมีส�วนร�วมในกิจกรรม/โครงการกับชุมชน/หมู�บ�าน ดังนี้

          ๑.ด�านเศรษฐกิจ ได�แก� การท่ีผู�สูงอายุได�เข�าไปมีส�วนร�วมและขับเคล่ือนการดำเนินงานกลุ�มอาชีพต�าง ๆ ในตำบล เช�น กลุ�ม OTOP
         เย็บผ�าต�นรัก กลุ�มทอผ�า เป�นต�น
          ๒. ด�านสังคม ได�แก�  การจัดต้ังโรงเร�ยนชราภิบาลโดยผู�สูงอายุ ซ่ึงเป�นสถานท่ีสำหรับดูแลผู�สูงอายุท้ังทางด�านร�างกาย จ�ตใจ และ
         สติป�ญญา โดยผู�สูงอายุทำกิจกรรมร�วมกันในโรงเร�ยนและเกิดจ�ตอาสาในการรวมกลุ�มกันทำกิจกรรมที่เป�นสาธารณะประโยชน�
         กับชุมชน/หมู�บ�าน เช�น การทำ Big Cleaning Day โครงการเพ�่อนช�วยเพ�่อน โครงการเยี่ยมผู�สูงอายุติดบ�านติดเตียง เป�นต�น
         ๓. ด�านสิ�งแวดล�อม ได�แก�  การที่ผู�สูงอายุได�เข�าไปมีส�วนร�วมในการคิด ตัดสินใจ ร�วมปฏิบัติการ ร�วมรับผลประโยชน�กิจกรรม/
        โครงการในชุมชน/หมู�บ�าน เช�น โครงการปลูกป�าปลูกต�นไม� การคัดแยกขยะในครัวเร�อน เป�นต�น

           การดำเนินการโครงการทั้งสามด�าน ในป�จจ�บันนี้ผู�สูงอายุได�เข�าไปมีส�วนร�วมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมกับชุมชน/หมู�บ�าน
หน�วยงานในพ�้นที่อย�างต�อเนื่อง

      ๑.ข�อมูลด�านทุนท่ีแสดงถึงศักยภาพของพ�น้ท่ี อาทิ แกนนำ คนเก�ง
คนสำคัญ องค�กร เง�น และทรัพยากร
     ๒.ข�อมูลด�านการสื่อสาร อาทิ ช�องทางการสื่อสาร
     ๓.ข�อมูลด�านการดูแลสุขภาพ อาทิ พฤติกรรมเสี่ยง และป�ญหา
การเจ็บป�วย
    ๔.ข�อมูลด�านประชากร อาทิ จำนวนประชากร การเกิด การตาย
และการศึกษา
   ๕.ข�อมูลด�านสิ�งแวดล�อม อาทิ การจัดการขยะ การใช�พลังงานทดแทน
   ๖.ข�อมูลด�านเศรษฐกิจชุมชน อาทิ อาชีพหลัก อาชีพเสร�ม และหน้ีสิน
   ๗.ข�อมูลด�านการเมืองการปกครอง อาทิ การมีส�วนร�วมในกิจกรรม
ส�วนรวม โปรแกรมท่ีสองได�แก� RECAP เป�นเคร�อ่งมือในการว�จัยชุมชน
ที่สำคัญ เพ�่อการเร�ยนรู�ข�อมูลชุมชนที่สามารถแสดงให�เห็น ๒ ส�วน
คือ ๑) ทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน ๒) ป�ญหาและความต�องการ
ของชุมชนท�องถิ�น จากการท่ีใช�เคร�อ่งมือ TCNAP และ RECAP แล�ว ทำให�ชุมชน/หมู�บ�าน ทราบข�อมูลของตนเอง เช�น เขาจะรู�ว�าผู�สูงอายุ
ในตำบลมีเท�าไร มีผู�ป�วยติดเตียง ติดบ�าน เท�าไร และสามารถพัฒนากระบวนการดำเนินการไปสู�การคิดแก� ไขป�ญหาอย�างเป�นระบบ
เช�น กระบวนการแบ�งผู�สูงอายุในตำบลโดยใช�สัญญาลักษณ�ธง ๓ สี ได�แก� สีแดง ผู�สูงอายุอยู�ติดเตียง สีเหลือง ผู�สูงอายุติดบ�าน และสีเข�ยว
ผู�สูงอายุติดสังคม เป�นต�น

๑๗๖



ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ
                ผูสูงอายุในตำบลวังทาดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ไมเปนภาระของสังคม ชุมชน/หมูบานและมีคุณภาพชีว�ตที่ดีข�้น
เน่ืองจากการท่ีผู�สูงอายุได�เข�าไปมีส�วนร�วมในการดำเนินการกลุ�มต�าง ๆ ในตำบลท้ังทางด�านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทำให�ไม�เป�น
โรคซึมเศร�าเหมือนกับอยู�คนเดียว มีการดูแลสุขภาพโดยได�รับคำแนะนำจาก อสม. อผส รพ.สต.บ�านกลาง และกลุ�มผู�สูงอายุด�วยกันเอง

ความย่ังยืนของการดำเนินการ
        โรงเร�ยนชราภิบาล มีป�จจัยที่ก�อให�เกิดความยั่งยืนของโครงการได�แก� การส�งเสร�มการมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนเกี่ยวข�องต�าง ๆ ดังนี้
       ๑.ทองถิ�น ได�แก� องค�การบร�หารส�วนตำบลวังท�าดี ได�ดำเนินการจัดต้ังโรงเร�ยนชราภิบาลข�น้มาเพ�อ่ท่ีจะให�ผู�สูงอายุในตำบลได�รวมกลุ�ม
และทำกิจกรรมร�วมกัน และดูแลเพ�อ่นผู�สูงอายุด�วยกันท่ีไม�สามารถช�วยเหลือตัวเองได� รวมท้ังดึงศักยภาพในเร�อ่งของความรู� ความสามารถ
และประสบการณ�ที่มีอยู�ในตัวผู�สูงอายุมาใช�ให�เป�นประโยชน�ในการมีส�วนร�วมพัฒนาตำบล
      ๒.ทองท่ี ได�แก� กำนันและผู�ใหญ�บ�าน สารวัตร แพทย�ประจำตำบลและคณะกรรมการหมู�บ�านได�มีส�วนส�งเสร�มและสนับสนุนให�ผู�สูงอายุ
เข�าไปมีส�วนร�วมเป�นสมาชิกกลุ�มสาธารณะประโยชน�ในหมู�บ�าน เช�น กลุ�มกองทุนเง�นล�าน กลุ�มฌาปนกิจหมู�บ�าน กลุ�มออมทรัพย� เป�นต�น
     ๓.ขาราชการสวนทองถิ�น ได�มีส�วนร�วมในการให�คำปร�กษาแนะนำและส�งเสร�มให�ความรู�ในการพัฒนาศักยภาพของผู�สูงอายุ ให�ผู�สูงอายุ
สามารถเข�าไปมีส�วนร�วมกับกลุ�มมวลชนต�าง ๆ ในพ�้นที่ 
    ๔.ภาคเอกชน ได�แก� ประชาชน กลุ�มมวลชนในพ�น้ท่ี ได�เป�ดโอกาสให�ผู�สูงอายุเข�ามาเป�นสมาชิกกลุ�ม และมีส�วนร�วมในการขับเคล่ือนกลุ�ม
ให�บรรลุเป�าหมาย
   ๕.หนวยงานในพ�้นที่ ได�แก� โรงพยาบาลส�งเสร�มสุขภาพชุมชน ได�มีส�วนร�วมในการแนะนำในเร�่องการดูแลสุขภาพผู�สูงอายุ ด�วยการ
ตรวจคัดกรอง เบาหวาน ความดัน เป�นต�น และส�งเสร�มให�ผู�สูงอายุมีสุขกาย สุขภาพจ�ตที่สมบูรณ�เป�นที่พ�่งทางใจของลูกหลานได�
       บทเร�ยนท่ีไดรับจากโรงเร�ยนชราภิบาล ทำใหทราบวาในการท่ีจะพัฒนาชุมชน/หมูบาน ตำบลน้ัน จะตองเร�ม่ท่ีคนกอนโรงเร�ยนชราภิบาล
จึงเปนสถานที่ในการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ และทำใหผูสูงอายุไดเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาตำบล

๑๗๗ 



๑๗๘ 

      เน�นการมีส�วนร�วม และมีการนำหลัก 4M มาใชในการบร�หารจัดการ ใช�ทฤษฏีการบร�หารจัดการบ�านเมืองที่ดี หร�อ ธรรมาภิบาล
(Good Governance ) ซ่ึงมีหลักการท่ีสำคัญ คือ หลักนิติธรรม โดยมีการใช�ข�อบัญญัติองค�การบร�หารส�วนตำบลมาบังคับใช� นอกจากน้ี
ยังเกิดกฎ กติกาของชุมชนในการจัดการขยะ มีการบังคับใช�ที่เหมาะสม หลักคุณธรรมพัฒนาบุคลากรเจ�าหน�าที่ประชาชนให�มีความรู�
เร�่องการคัดแยก การจัดการขยะ การมีจ�ตสำนึกที่ดีในการรักษาความสะอาด หลักความโปรงใส การดำเนินงานสามารถตรวจสอบได�
ทุกกระบวนการ หลักการมีสวนรวม ให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในทุกกระบวนการของการทำงาน เพ�่อให�ประชาชนเห็นความสำคัญ
และเข�ามามีส�วนร�วมและร�วมเป�นเจ�าของ หลักความคุมคา เป�นการปรับเปล่ียนว�ธีการจัดการขยะ เพ�อ่ให�เกิดความคุ�มค�าในเร�อ่งการใช�จ�าย
งบประมาณ หลักความสำนึกรับผิดชอบ รับผิดชอบต�อสังคม รับผิดชอบจัดการขยะของตนเองในครอบครัว มีจ�ตสำนึกที่ดีใน
การรับผิดชอบต�อความสะอาด 

ความเป�นมาของโครงการ
           องค�การบร�หารส�วนตำบลท�าสองคอน มีประชากรจำนวน
๑๓,๕๙๘  คน จำนวน ๒๓ หมู�บ�าน เป�นชุมชนกึ่งเมือง กึ่งชนบท
ปร�มาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยประมาณ ๑๒.๐๙ ตันต�อวัน องค�การ
บร�หารส�วนตำบลท�าสองคอน มีการจัดเก็บขยะได�เพ�ยงประมาณ
๔.๔๙ ตันต�อวัน ปร�มาณขยะตกค�างในพ�น้ท่ีประมาณ ๗.๖ ตันต�อวัน
ซึ่งมีแนวโน�มเพ��มมากข�้นทุกป� และเกิดภาวะว�กฤตบ�อขยะเทศบาล
เมืองมหาสารคามเต็มไม�สามารถรองรับขยะจากพ�น้ท่ีอ่ืนได� องค�การ
บร�หารส�วนตำบลท�าสองคอนต�องสูญเสียงบประมาณในการบร�หาร
จัดการขยะเป�นจำนวนมาก ประมาณ  ๑,๒๐๔,๒๐๓ บาทต�อป�
ซ่ึงหากยังไม�มีการแก�ไขป�ญหาจะทำให�องค�การบร�หารส�วนตำบลท�าสองคอนสูญเสียงบประมาณเพ��มข�น้เร�อ่ย ๆ ประชาชนยังมีความคิดว�า
หน�าท่ีในการจัดการขยะมูลฝอยเป�นหน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ�นเพ�ยงฝ�ายเดียว ประชาชนยังขาดความตระหนักและความรู�ท่ีถูกต�อง
ในเร�่องการจัดการขยะ องค�การบร�หารส�วนตำบลท�าสองคอน จ�งได�จัดทำโครงการ “นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส�วนร�วม
และย่ังยืน” เพ�อ่พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย�างย่ังยืน ชุมชนสามารถบร�หารจัดการขยะมูลฝอยได�ด�วยตนเองในระดับครัวเร�อน
ประชาชนมีส�วนร�วมในการร�วมคิดว�เคราะห� วางแผนร�วมแก�ไขป�ญหา ร�วมดำเนินโครงการ และร�วมติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนได�ในทางที่ดีข�้น

ว�ธีการ/กลยุทธ�การดำเนินการ

โครงการนวัตกรรม
“นวัตกรรมการจัดการขยะแบบมีส�วนร�วมและยั่งยืน”

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๑๗๗.๔๕  ตร.กม.
ประชากร                  ๑๓,๕๙๘  คน
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑) ๗๕,๓๙๐,๖๑๔.๗๒ บาท 
เบอรโทรศัพท     ๐  ๔๓๗๕  ๘๐๙๙

องค�การบร�หารส�วนตำบลท�าสองคอน
อำเภอเมือง   จังหวัดมหาสารคาม

ว�สัยทัศน�
“มุ�งสู�ตำบลน�าอยู�  พัฒนาโครงสร�างพ�้นฐาน  การบร�หารจัดการดี  มีศูนย�บร�การศึกษาชุมชน
 ประชาชนมีสุขภาพอนามัย คุณภาพชีว�ตที่ดีข�้น”

นายสน บัวลาด
นายกองค�การบร�หารส�วนตำบลท�าสองคอน

องค�การบร�หารส�วนตำบล
รางวัลชมเชย

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



๑๗๙ 

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ
   โครงการนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส�วนร�วมและย่ังยืน
มีการนำหลัก 4M มาใช� ในการบร�หารจัดการ คือ Man (บุคลากร)
Material (วัสดุ อุปกรณ�) Money (เง�น) และ Management (การจัดการ)
และยังเน�นเร�่องหลักการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วน ได�แก� ประชาชน
หน�วยงานภาครัฐ องค�กรเอกชน วัด โรงเร�ยน เป�นต�น โดยทุกภาคส�วน
มีส�วนร�วมในการคิดว�เคราะห� วางแผน  และตัดสินใจเพ�่อแก� ไขป�ญหา
คือ มีการแต�งตั้งคณะทำงาน สำรวจข�อมูลปร�มาณและป�ญหาขยะ
มีการประชุมคณะทำงานปร�กษาหาร�ออย�างต�อเน่ือง จัดเวทีคืนข�อมูล
แลกเปลี ่ยนความคิดเห็นเพ� ่อวางแผนการทำงาน มีส�วนร�วมใน
การดำเนินโครงการ  ประชาชนมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็น
ผ�านเวทีประชาคมทุกหมู �บ�าน ลงมือปฏิบัติร�วมกัน ผู �นำชุมชน
กรรมการหมู�บ�านศึกษาดูงานพ�้นที่ต�นแบบ

        มีการประชาสัมพันธ�ผ�านสื่อต�างๆ มากมาย รณรงค�สร�างจ�ตสำนึกให�กับประชาชน นักเร�ยน เยาวชน มีกิจกรรมการคัดแยกขยะ
ทำความสะอาดทุกวันอาทิตย�แรกของเดือนทุกหมู�บ�าน  เกิดแกนนำตาว�เศษพัฒนาชุมชน งานบุญ โรงทานปลอดโฟม มีรถโมบายคัดแยกขยะ
ในงานบุญ งานศพ สร�างว�ทยากรการจัดการขยะระดับตำบล เพ�อ่ลงพ�น้ท่ีสร�างความรู� ความเข�าใจให�กับประชาชน มีส�วนร�วมในการรับ
ผลประโยชน� ประชาชนได�รับผลประโยชน�จากการคัดแยกขยะและขายขยะเป�นรายได� ในครัวเร�อน และยังมีกองทุนผ�าป�าขยะร�ไซเคิล
ช�วยเหลือผู�ป�วยติดบ�าน ติดเตียง และผู�ด�อยโอกาส องค�การบร�หารส�วนตำบลมีการใช�จ�ายงบประมาณท่ีคุ�มค�า สามารถนำงบประมาณ
กลับมาพัฒนาคุณภาพชีว�ตประชาชนให�ดีข�้น มีส�วนร�วมในการประเมินผลโครงการ มีรูปแบบการประเมินผลโดยการประกวดหมู�บ�าน 
ถอดบทเร�ยนการดำเนินงานเพ�่อออกแบบการทำงานอย�างต�อเนื่อง

ความโดดเด�นของโครงการ
      นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส�วนร�วมและย่ังยืน
เป�นการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่แตกต�างจาก
รูปแบบเดิมอย�างสิ�นเชิง เดิมการจัดการขยะมูลฝอยประชาชน
มีความคิดว�าเป�นบทบาทหน�าท่ีของ องค�การบร�หารส�วนตำบล
เพ�ยงฝ�ายเดียว สามารถเปล่ียนความคิด จ�ตสำนึกของประชาชน
ให�หันมาเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะ
มีความรับผิดชอบต�อตนเอง ชุมชน และสังคมเพ��มข�น้ ผ�านกระบวนการ
ที่หลากหลาย  เร� �มต�นจากว�สัยทัศน�ของผู�บร�หารท�องถิ �น
การตัดสินใจเห็นความสำคัญและมุ�งมั่นในการแก� ไขป�ญหา ความร�วมมือและการให�ความสำคัญของผู�นำชุมชนในท�องถิ�น ประชาชนให�
ความร�วมมือมองเห็นความป�ญหาเร�อ่งขยะเป�นประเด็นสาธารณะร�วมของทุกคน มีการหนุนเสร�มของภาคีเคร�อข�ายในการทำงานจากหลากหลาย
หน�วยงาน  มีการสร�างแรงบันดาลใจผ�านการประกวดหมู�บ�าน  ครัวเร�อนต�นแบบการจัดการขยะ และให�รางวัลเชิดชูเกียรติ มีนวัตกรรมย�อย
เกิดข�้นจากโครงการหลายเร�่อง เช�น  แกนนำตาว�เศษ,รถโมบายคัดแยกขยะงานบุญ, งานบุญปลอดโฟม, ครัวเร�อนต�นแบบคัดแยกขยะ,
ซาเล�งรับขยะเป�ยก เกิดรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส�วนร�วมและยั่งยืน สามารถเป�นแหล�งเร�ยนรู�ของพ�้นที่อื่นได�

ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ

๑.  เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย�างยั่งยืน  
๒. ชุมชนสามารถบร�หารจัดการขยะมูลฝอยได�ด�วยตนเองใน
     ระดับครัวเร�อน  
๓. ประชาชนมีส�วนร�วมในการร�วมคิดว�เคราะห� วางแผน ร�วม
     แก� ไขป�ญหา ร�วมดำเนินโครงการ ร�วมรับผลประโยชน� และ
     ร�วมติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ  
๔. ประชาชนมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยได�ในทางท่ีดีข�น้
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๑๘๐ 

ความย่ังยืนของการดำเนินการ
        ป�จจัยที่ทำให�โครงการมีความยั่งยืน สามารถว�เคราะห�ได�ดังนี้
๑) นโยบายของผู�บร�หารที่มีความชัดเจน มุ�งมั่น ในการแก�ไขป�ญหา
๒) ความเข�มแข็งของผู �นำชุมชน ๓) การมีส�วนร�วมของชุมชน
ประชาชนมีความรู �  ความเข�าใจ เห็นความสำคัญของป�ญหา
๔) การบูรณาการหน�วยงานภาคีเคร�อข�ายจากหลากหลายภาคส�วน
ซ่ึงป�จจัยเหล�าน้ี ส�งผลให�เกิดการเปล่ียนแปลง เกิดรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดความย่ังยืนทางด�านชุมชนและสังคม
คือ ชุมชนมีส�วนรับผิดชอบ มีจ�ตสำนึก สามารถคัดแยกขยะ จัดการ
ขยะได�ด�วยตนเองภายในครัวเร�อน เกิดรูปแบบการจัดการขยะท่ีเป�น
ธรรมเนียมปฏิบัติของชุมชน งานบุญปลอดโฟม เกิดแกนนำตาว�เศษ
พัฒนาชุมชน  มีครัวเร�อนต�นแบบคัดแยกขยะและขยายผลไปยัง
ทุกครัวเร�อนในชุมชน มีกองทุนผ�าป�าขยะร�ไซเคิล นำเง�นท่ีได�จากการขายขยะมาช�วยเหลือผู�ป�วยติดบ�าน ติดเตียง ผู�ด�อยโอกาสในชุมชน
เกิดความยั่งยืนด�านเศรษฐกิจ คือ ชุมชนมีรายได�จากการคัดแยกขยะและขายขยะในครัวเร�อน องค�การบร�หารส�วนตำบลท�าสองคอน
ลดภาระค�าใช� ในการจัดการขยะลดลง ๕๓๘,๓๘๘ บาทต�อป� และยังสามารถมีรายรับจากบร�การจัดเก็บขยะป�ละประมาณ ๗๐,๐๐๐ –
๑๒๐,๐๐๐ บาท/ป� เกิดความยั่งยืนด�านสิ�งแวดล�อม คือ เกิดถนนปลอดถังขยะ ๑๐๐ %  ชุมชนมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน�
จากเดิมมีถังขยะหน�าบ�าน เปล่ียนเป�นปลูกผักสวนครัว ไม�ดอก ไม�ประดับ ปลูกต�นไม� เพ��มพ�น้ท่ีสีเข�ยว ลดการเผา ลดการใช�ถุงพลาสติก
โฟม ส�งผลดีต�อสิ�งแวดล�อมภายในชุมชน

        บทเร�ยนท่ีได�จากการทำโครงการ ประชาชนสามารถบร�หารจัดการขยะมูลฝอยได�ด�วยตนเองในระดับครัวเร�อนประชาชน ภาคีเคร�อข�าย
มีส�วนร�วมในการจัดการขยะมูลฝอย เป�นแหล�งเร�ยนรู� ศึกษาดูงานจากพ�้นที่อื่นทั้งในระดับจังหวัดและต�างจังหวัด เกิดรูปแบบการบร�หาร
จัดการขยะมูลฝอยในพ�้นที่ตำบลท�าสองคอน



๑๘๑ 

ความเป�นมาของโครงการ

ว�ธีการ/ กลยุทธ�ทางการดำเนินการ

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๑๑.๑๖    ตร.กม.
ประชากร                  ๔,๔๔๐ คน   คน
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑) ๒๘,๖๗๘,๓๔๙.๒๒  บาท
เบอรโทรศัพท    ๐  ๓๕๖๙ ๑๕๙๓

องค�การบร�หารส�วนตำบลบางพลับ
อำเภอโพธิ์ทอง    จังหวัดอ�างทอง

ว�สัยทัศน�
“สร�างความเข�มแข็งให�ชุมชนอย�างทั่วถึง พัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข ดูแลผู�สูงอายุ คนพ�การ
ให�มีคุณภาพที่ดี ประชาชนมีส�วนร�วมในการบร�หารงาน อย�างโปร�งใสนำชุมชน ก�าวสู�ไทยแลนด� 4.0”

โครงการนวัตกรรม
“โครงการบร�หารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ”

             องค�การบร�หารส�วนตำบลบางพลับ ได�จัดเวทีประชาคมหมู�บ�าน เมื่อป�งบประมาณ ๒๕๖๐ และได�รับข�อเสนอจากประชาชนทั้ง
๘ หมู�บ�าน เร�่อง ขอให�มีการจัดการเร�่องขยะมูลฝอยที่เกิดข�้นภายในชุมชน ซึ่งคณะผู�บร�หารได�รับทราบถึงข�อเสนอดังกล�าว จ�งได�นำ
เร�อ่งการจัดการเร�อ่งขยะมูลฝอย ไว�พ�จารณาดำเนินการในป�งบประมาณ ๒๕๖๑ องค�การบร�หารส�วนตำบลบางพลับ ได�เห็นความสำคัญ
ในการพัฒนาท�องถิ�นโดยสร�างจ�ตสำนึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อม ซึ่งป�จจ�บันหมู�บ�านในเขต
พ�น้ท่ีองค�การบร�หารส�วนตำบลบางพลับมีประชากรเพ��มมากข�น้ ทำให�การบร�โภคในครัวเร�อนเพ��มข�น้มาก จ�งส�งผลให�ขยะมากข�น้ตามไปด�วย
และทำให�ขยะมูลฝอยตามหมู�บ�านมีอัตราเพ��มข�น้ ซ่ึงขยะเหล�าน้ีย�อยสลายได�ยาก เช�น กล�องโฟม ถุงพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส�ต�างๆ
โดยขยะเหล�าน้ีก�อให�เกิดมลภาวะเป�นแหล�งเพาะพันธุ�เช้ือโรคต�างๆ และเป�นป�ญหาสิ�งแวดล�อมส�งผลให�เกิดป�ญหาด�านสุขภาพของประชาชน
ซ่ึงปร�มาณขยะในพ�น้ท่ีองค�การบร�หารส�วนตำบลบางพลับเฉล่ียเดือนละประมาณ ๔๙.๖๑ ตัน และต�องทำการเก็บขนขยะไปทิ�ง ณ สถานท่ี
ทิ�งขยะเทศบาลเมืองอ�างทอง โดยต�องจ�ายค�ากำจัดขยะ ตันละ ๔๐๐ บาท ทำให�องค�การบร�หารส�วนตำบลบางพลับต�องมีภาระค�าใช�จ�าย
ในการกำจัดขยะโดยเฉลี่ย เดือนละ ๑๙,๘๔๐ บาท หากไม�มีการดำเนินการใดๆ ภาระค�าใช�จ�ายนี้จะยิ�งสูงข�้นในแต�ละวัน และเป�นป�ญหาที่
ส�งผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อมมากข�้น องค�การบร�หารส�วนตำบลบางพลับจ�งได�จัดทำนวัตกรรมโครงการบร�หารจัดการขยะมูลฝอย
แบบบรูณาการข�้น

    องค�การบร�หารส�วนตำบลบางพลับ มีการสร�างจ�ตสำนึกและความตระหนัก
ในเร�อ่งการบร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติให�กับสิ�งแวดล�อม โดยจัดกิจกรรม
การเร�ยนรู�และสร�างความเข�าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะ
    การสร�างจ�ตสำนึกและความตระหนักในเร�อ่งการบร�หารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ�งแวดล�อม  องค�การบร�หารส�วนตำบลบางพลับได�สอดแทรก
ปลูกจ�ตสำนึกที่ดีให�แก�ประชาชนได�รู�จักธรรมชาติที่อยู�รอบตัวอย�างชัดเจน
แนะนำว�ธีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีจำเป�นและหายาก สอนว�ธีการฟ��นฟ�
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีทดแทนได�ให�กลับมาเพ��มข�น้เท�ากับปร�มาณท่ีต�องการใช�
ด�วยการใช�อย�างฉลาด ใช�อย�างประหยัดและฟ��นฟ�ธรรมชาติที่เสียหายหร�อ
เส่ือมโทรมให�ดีข�น้ รวมถึงแนะนำแนวทางการปฏิบัติตามหลักการพัฒนาท่ีย่ังยืน
ลดการเกิดขยะมูลฝอยที่ไม�จำเป�นและการจัดการขยะอย�างมีประสิทธิภาพ

นายสมเกียรติ  อินทรดำ
นายกองค�การบร�หารส�วนตำบลบางพลับ

องค�การบร�หารส�วนตำบล
รางวัลชมเชย

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



๑๘๒ 

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติโครงการ

             ในส�วนของกิจกรรมการเร�ยนรู�และสร�างความเข�าใจเกี่ยวกับ
การจัดการขยะ องค�การบร�หารส�วนตำบลบางพลับ ได�จัดฝ�กอบรมให�
ประชาชนมีความรู� ความเข�าใจ เก่ียวกับการบร�การจัดการขยะแบบบูรณาการ
โดยคัดแยกขยะมูลฝอยออกเป�นขยะอินทร�ย�  ขยะทั่วไป ขยะร�ไซเคิล และ
ขยะอันตราย และดำเนินการร�ไซเคิลครบวงจรอย�างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
การคัดแยกขยะจากแหล�งกำเนิดต�นทาง สามารถลดปร�มาณขยะและนำ
กลับมาใช�ประโยชน�ใหม� เป�นการเพ��มรายได�ให�กับชุมชนและยังนำขยะร�ไซเคิล
กลับมาใช� ใหม�ได� ในหลายรูปแบบ เช�น การผลิตน้ำหมักจากขยะอินทร�ย�
การผลิตปุ�ยอินทร�ย�จากเศษผัก เศษอาหาร ซึ่งได�จากการทิ�งในตลาดสด
หร�อชุมชน ทำให�ชุมชนได�รับประโยชน�สูงสุด

          ๑. พ�้นที่การดำเนินโครงการบร�การจัดการขยะมูลฝอยแบบ
บูรณาการ ครอบคลุมทั้ง ๘ หมู�บ�าน คือ ประชากรในเขตพ�้นที่
องค�การบร�หารส�วนตำบลบางพลับ มีท้ังหมด ๔,๔๔๐ คน ๑,๕๘๖
ครัวเร�อน สามารถดำเนินการได�ครอบคลุม ๑๐๐%
         ๒. มีการจัดการขยะแบบครบวงจร ป�ญหาขยะเป�นป�ญหาท่ียัง
แก� ไขยาก เนื่องจากประชาชนส�วนใหญ�ยังไม�มีความเข�าใจเร� ่อง
การคัดแยกขยะรวมถึงการกำจัดขยะที่ถูกว�ธี การทิ�งขยะไม�เป�นที่
ส�งผลให�เกิดป�ญหาขยะสะสมจนกลายเป�นว�กฤติ องค�การบร�หาร
ส�วนตำบลบางพลับจ�งดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
โดยมีสาระสำคัญ คือ ลดปร�มาณขยะและส�งเสร�มการคัดแยกขยะ
มูลฝอยที่ต�นทาง โดยใช�หลัก 3 Rs (Reuse Reduce Recycle)
ลดปร�มาณการเกิดขยะมูลฝอย และขยะอันตราย โดยใช�กระบวนการ
ส�งเสร�มให�เกิดกลไกในการคัดแยก และนำขยะมูลฝอยท่ีสามารถใช�ได�
นำกลับมาใช�ประโยชน�ใหม�
        ๓. มีการสนับสนุนกิจกรรมจากภาคีความร�วมมือ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม อาทิเช�น สำนักงานสิ�งแวดล�อมจังหวัด
อ�างทอง,บร�ษัทโตโยต�าโฆษิตอ�างทอง,โรงเร�ยนในเขตรับผิดชอบของ
พ�้นที่ รวมถึงประชาชนในพ�้นที่ 

ความโดดเด�นของนวัตกรรม
      โครงการนวัตกรรมการบร�หารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ
เป�นการบร�หารจัดการบ�านเมือง ซ่ึงสอดคล�องกับเป�าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค�การสหประชาชาติ (Sustainable Development
Goals : SDGs) เป�าหมายท่ี ๑๑ ความย่ังยืนของเมืองและชุมชน การทำให�เมืองและการต้ังถิ�นฐานของมนุษย�มีความครอบคลุมปลอดภัย
มีภูมิต�านทานและยั่งยืน ข�อ ๑๑.๖ ที่มุ�งหมายให�ลดผลกระทบของเมืองต�อสิ�งแวดล�อม ต�อประชากรแต�ละคน โดยรวมถึงให�ความสนใจ
เป�นพ�เศษต�อคุณภาพอากาศ และการจัดของเสียของเทศบาลและอ่ืนๆ ภายในป� ๒๕๗๓ และเป�าหมายท่ี ๑๒ ความรับผิดชอบในการผลิต
ท่ีย่ังยืน ข�อ ๑๒.๕ ท่ีมุ�งหมายลดการผลิตของเสียโดยการป�องกัน การลด การแปรรูป เพ�อ่นำกลับมาใช�ใหม� และการใช�ซ้ำภายในป� ๒๕๗๓
ซ่ึงเม่ือการบร�หารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ เป�นไปตามเป�าหมาย ก็จะทำให�องค�การบร�หารส�วนตำบลบางพลับ เป�นเมืองน�าอยู�
สะอาด เป�นระเบียบเร�ยบร�อย และเป�นชุมชนท่ีสวยงาม  ซ่ึงสอดคล�องกับว�สัยทัศน� จังหวัดอ�างทอง “อ�างทองเมืองน�าอยู� แหล�งผลิตอาหาร
ปลอดภัย”

ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ
๑. สามารถคัดแยกขยะได�ในปร�มาณท่ีลดลง พ�จารณาดูได�จากฎีกาการเบิกจ�าย
งบประมาณ ซ่ึงค�าใช�จ�ายท่ีจ�ายให�กับสถานท่ีทิ�งขยะเทศบาลเมืองอ�างทองลดลง
๒. สามารถลดค�าครองชีพได� เพราะเม่ือประชาชนนำขยะมาขายให�กับร�านค�า
น�าแลก ก็สามารถเลือกสินค�าในการอุปโภคบร�โภค สินค�าเบ็ดเตล็ด สินค�าท่ีมี
ความจำเป�นในชีว�ตประจำวันได� โดยไม�ต�องใช�เง�นสด
๓. สามารถจัดเก็บขยะ พร�อมท้ังคัดแยกขยะ Recycle ได� ๑๐๐%
๔. สามารถลดต�นทุนการผลิตเก่ียวกับเกษตรกรรม โดยใช�น้ำหมักชีวภาพท่ี
ผลิตเอง แทนการใช�เคมีในการเกษตร
การบร�หารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการมีกลุ�มผู�รับผลประโยชน�โดยตรง
ซ่ึงเป�นกลุ�มของเป�าหมาย ได�แก� ชุมชน ๘ หมู�บ�านจำนวนประชากร  ๔,๔๔๐ คน



๑๘๓ 

ความย่ังยืนของการดำเนินการ

บทเร�ยนท่ีได�รับ

        องค�การบร�หารส�วนตำบลบางพลับ มีการส�งเสร�มและสนับสนุนโครงการ
บร�หารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการอย�างต�อเนื่องโดยบรรจ�โครงการไว�
ในแผนพัฒนาท�องถิ�น และข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจำป� เพ�อ่ขับเคล่ือน
กิจกรรมในการบร�หารกิจกรรมต�างๆในพ�น้ท่ี เช�น โครงการรักโลกรักสิ�งแวดล�อม
โครงการส�งเสร�มกลุ�มอาชีพ,โครงการร�านค�าน�าแลก…ติดล�อ…เคล่ือนท่ี

 ประชาชนมีการคัดแยกขยะ ของเสียจากครัวเร�อน ซึ่งเป�นขยะทั่วไป,ขยะร�ไซเคิล,ขยะอันตราย และสิ�งปฏิกูลต�างๆ

 ประชาชนได�รับความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะต�างๆ

 เกิดรูปแบบการทำงานแบบบูรณาการ ท่ีเกิดจากความร�วมมือ ๓ ภาคส�วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

 มีการแก�ไขป�ญหาของชุมชนในเร�อ่งการบร�หารจัดการขยะ ว�ธีการคิดจากล�างข�น้บน (Bottom Up) ซ่ึงแตกต�างจากว�ธีการ
 คิดแบบเดิม 

 มีการระเบิดจากคนในชุมชน (Inside Out) เพ�่อแก�ไขป�ญหาของตนเอง คือเราต�องสร�างความเข�มแข็งให�คนในชุมชนที่เรา
 เข�าไปพัฒนาให�มีสภาพพร�อมที่จะรับการพัฒนา

๑.
๒.
๓.
๔.

๕.



๑๘๔ 

โครงการนวัตกรรม
โครงการจัดงาน “วันสารทเดือนสิบตำบลเขาดิน”

ความเป�นมาของโครงการ
     จากการเปล่ียนแปลงไปของสภาวะเศรษฐกิจและสังคมและการหล่ังไหลของ
วัฒนธรรมตามกระแสโลกาภิวัฒน� ส�งผลให�วัฒนธรรมงานบุญประเพณี
ของแต�ละท�องถิ�นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได�  คนส�วนใหญ�
ให�ความสำคัญกับวัตถุ ค�านิยมสมัยใหม� และคำนึงถึงภาระค�าใช�จ�าย
ความสะดวก และประหยัด มากข�น้ งานบุญประเพณีวันสารทเดือนสิบ ซ่ึงเป�น
วัฒนธรรมความกตัญ ท่ีูชาวใต�ศาสนาพ�ทธได�ถือปฏิบัติ สืบทอดต�อกัน
มาอย�างยาวนานก็ได�รับผลกระทบเช�นกัน จากเดิมการร�วมงาน “บุญสารท
เดือนสิบ” ลูกหลานที่อยู�ห�างไกล จะกลับบ�านมาร�วมทำบุญอุทิศส�วนกุศล
ให�บรรพบุรุษท่ีล�วงลับตามคติความเช่ือแต�ด้ังเดิมทแต�ป�จจ�บันกลับคำนึงถึง
ภาระค�าใช�จ�าย ความสะดวกในการเดินทาง และให�ความสำคัญกับภาระหน�าท่ี
การงานส�งผลให�ภูมิป�ญญาต�าง ๆ ท่ีเคยได�รับการสืบทอดในงานบุญสารท
เดือนสิบเร��มลดเลือนหายไป อาทิ ภูมิป�ญญาการทำขนมเดือนสิบ, ภูมิป�ญญา
การจัดหมรับ, ภูมิป�ญญาการทำจาด และภูมิป�ญญาพ�ธีกรรมทางศาสนา
รวมไปจนถึงวัฒนธรรมการแต�งกายที่มีความทันสมัยมากข�้น จนบางครั้ง
อาจดูไม�เหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณีท่ีเป�นมรดกอันงดงามสืบทอดกัน
มายาวนาน  โดยเฉพาะภูมิป�ญญาการทำ “กระจาด” หร�อ “จาด” ซึ่งเป�น
อัตลักษณ�ที่โดดเด�นของประเพณีวันสารทเดือนสิบตำบลเขาดิน “จาด”
เปร�ยบเสมือนภาชนะสำหรับใส�ของเซ�นไหว�บรรพบุรุษ เช�น ขนมพอง ขนมลา
ขนมบ�า ขนมดีซ้ำ ซึ่งเป�นขนมที่จัดใส�ไว�ในจาดตามคติความเชื่อแต�โบราณ
ท่ีนับวัน “จาด” จะหาคนทำได�น�อย และความประณีตงดงามตามอัตลักษณ�
ของท�องถิ�นเร��มลดเลือนลง

ข�อมูลท่ัวไป
พ�น้ท่ี   ๑๑๐  ตร.กม.
ประชากร                  ๘,๘๔๔  คน 
รายไดรวมเง�นอุดหนุน 
(ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑) ๕๐,๐๐๐,๑๓๘.๘๐  บาท 
เบอรโทรศัพท    ๐ ๗๕๖๐ ๒๐๙๖

องค�การบร�หารส�วนตำบลเขาดิน
อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่

ว�สัยทัศน�
“ก�าวนำเศรษฐกิจ ชีว�ตมีความสุข ชุมชนเข�มแข็ง ได�ด�วยระบบบร�หารจัดการที่ดี
ในทุกภาคส�วนของสังคม”

นายบุญภาศ ซ่ือตรง
นายกองค�การบร�หารส�วนตำบลเขาดิน

องค�การบร�หารส�วนตำบล
รางวัลชมเชย

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



๑๘๕ 

ว�ธีการ/ กลยุทธ�ทางการดำเนินการ
             ในป� ๒๕๕๖ องค�การบร�หารส�วนตำบลเขาดิน ร�วมกับ
สภาวัฒนธรรมตำบลเขาดิน คณะกรรมการหมู�บ�าน คณะกรรมการ
วัดเฉลิมพนมเขต ประชุมร�วมกันเพ�่อว�เคราะห�ถึงป�ญหาและแนวทาง
การแก� ไขป�ญหา และได�มีการส�งเสร�มการจัดงาน “วันสารทเดือนสิบ
ตำบลเขาดิน” ด�วยการสนับสนุนให�หมู�บ�านจัดทำ “จาด” และจัดขบวน
แห�จาด ร�วมในงานบุญประเพณีสารทเดือนสิบ ซ่ึงเกิดจากแนวความคิด
ท่ีว�า การอนุรักษ� วัฒนธรรม และภูมิป�ญญาของท�องถิ�น ควรเกิดจาก
ความรักและความหวงแหนของคนในท�องถิ�นเองจ�งจะเกิดความย่ังยืน”
และสอดคล�องกับหลักการพัฒนาคน ตามพระราชดำรัสฯ ของในหลวง
รัชกาลท่ี ๙ ด�วยการ “ระเบิดจากข�างใน” คือ เราต�องสร�างความเข�มแข็ง
ให�คนในชุมชนก�อน การพัฒนาจ�งค�อยออกมาสู�ภายนอก

การดำเนินการและการนำไปปฏิบัติ         เม่ือผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�อง อาทิ องค�การบร�หารส�วนตำบลเขาดิน
สภาวัฒนธรรมฯ คณะกรรมการหมู�บ�าน คณะกรรมการวัดเฉลิม
พนมเขต ได�ข�อสรุปถึงแนวทางการแก� ไขป�ญหาดังกล�าว จ�งได�มี
การรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชนผ�านเวทีประชาคมหมู�บ�าน
คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท�องถิ�น และตลอดจนได�รับ
ความเห็นชอบจาก สภาองค�การบร�หารส�วนตำบลเขาดิน บรรจ�
โครงการอุดหนุนการจัดงานวันสารทเดือนสิบ ให�กับสภาวัฒนธรรม
ตำบลเขาดิน และโครงการอุดหนุนหมู�บ�านจัดทำจาด และขบวนแห�จาด
เข�ามาร�วมในงานประเพณี วันสารทเดือนสิบตำบลเขาดิน พร�อมได�
บรรจ�ไว�ในแผนพัฒนาท�องถิ�นอย�างต�อเนื่องทุกป�

        แม�งบประมาณที่อบต.เขาดินอุดหนุนให�หมู�บ�านเพ�่อจัดทำ
“จาด” เป�นงบประมาณเพ�ยง ๕,๐๐๐ บาท ต�อหมู�บ�าน ซ่ึงเม่ือเทียบ
กับค�าใช�จ�ายในการทำ “จาด” หน่ึงลูกท่ีต�องใช�งบประมาณถึงลูกละ
๒ – ๓ หมื่นบาท และใช�ระยะเวลาในการดำเนินการไม�น�อยกว�า

๑ เดือน อีกท้ังครูภูมิป�ญญา “ทำจาด” ท่ีนับวันจะหาได�ยาก แต�ด�วยความความรัก และสามัคคีของในหมู�บ�าน จ�งได�ร�วมกันสละท้ังกำลังกาย
กำลังใจ และให�กำลังทรัพย� รวมทั้งสละเวลาเพ�่อหมุนเว�ยนกันมาช�วยทำ “จาด” ของหมู�บ�าน ใครถนัดทำ “ดอก”ก็ช�วยทำ ใครถนัดการ
“ลอดลาย”ก็ช�วยลอด “ช�างว�” ครูภูมิป�ญญาทำจาด ก็หมุนเว�ยนไปช�วยเหลือให�ความรู�กับหมู�บ�านอ่ืน ๆ เพ�อ่ร�วมสืบทอดภูมิป�ญญาและ
วัฒนธรรมความกตัญ ขูองท�องถิ�นไว�ให�คนรุ�นหลัง  และ “จาด” ตำบลเขาดินได�รับการพัฒนาฝ�มือ จนสามารถส�งเข�าประกวดจนได�รับ
รางวัลรางวัลชนะเลิศถ�วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�  ต้ังแต�ป� ๒๕๕๗ จนถึงป�จจ�บัน ต�อเน่ืองกันมา
ถึง ๕ ป�

ความโดดเด�นของนวัตกรรม
          ความโดดเด�นของโครงการนวัตกรรมเกิดจาก แนวความคิด
ที่ว�า “การปกป�องรักษาวัฒนธรรม และภูมิป�ญญาท�องถิ�น ควรเกิด
จากความรัก และความหวงแหนของคนในท�องถิ �นเองจ�งจะเกิด
ความยั่งยืน” “จาด” ในงานวันสารทเดือนสิบ เป�นสิ�งที่ทรงคุณค�า
ท้ังทางจ�ตใจ และสังคมของคนในท�องถิ�น และนับต้ังแต�ป�พ.ศ. ๒๕๕๖
ที่ได�มีการส�งเสร�มให�หมู�บ�านทำ “จาด” และ “ขบวนแห�จาด” เข�าร�วม
ในงานบุญประเพณีสารทเดือนสิบน้ัน ก�อให�เกิดผลการเปล่ียนแปลง
ท้ังในบร�บทของวัฒนธรรมและของสังคมท่ีเห็นได�ชัด อาทิ ครูภูมิป�ญญา
การทำ “จาด” ได�รับการพัฒนาฝ�มือ,ประชาชนในหมู�บ�านเกิดความตระหนัก และเข�ามามีส�วนร�วมในการทำ “จาด” เพ�อ่อนุรักษ�ภูมิป�ญญาท�องถิ�น,
จำนวนประชาชนที่มาร�วมในงานวันสารทเดือนสิบ มีจำนวนเพ��มมากข�้นทุกป�, วัฒนธรรมการแต�งกายของคนในท�องถิ�นเปลี่ยนแปลงไป
แต�งกายด�วยผ�าไทยพ�น้ถิ�นเพ��มมากข�น้อย�างเห็นได�ชัด, เกิดภาคีเคร�อข�าย (Collaboration) เข�ามามีส�วนร�วมให�การสนับสนุน และสืบทอด
ประเพณีวันสารทเดือนสิบอาทิ สถานศึกษาในพ�้นที่,กลุ�มและองค�กรต�าง ๆ



๑๘๖
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ประโยชน�ท่ีประชาชนได�รับ

          วัฒนธรรมงานบุญประเพณี “สารทเดือนสิบ” ภูมิป�ญญาสำคัญๆ
ในงานประเพณีสารทเดือนสิบได�รับการอนุรักษ�ไว�ให�กับลูกหลาน อาทิ 
ภูมิป�ญญาการทำขนมเดือนสิบ การทำจาด การจัดหมรับ และภูมิป�ญญา
ทางศาสนา ได�รับการรักษาสืบทอดไว�ให�กับคนรุ�นหลัง

          ประชาชนในท�องถิ�นเกิดความรัก ความสามัคคี และการมีส�วนร�วม
ในกิจกรรมการพัฒนาต�าง ๆ ของท�องถิ�นเพ��มมากข�้น

         เกิดความรักความผูกพันของคนในครอบครัว ผ�านกิจกรรมต�างๆ
ของงานวันสารทเดือนสิบ 

        ศาสนสถานในท�องถิ�น ได�รับการดูแล พัฒนาอย�างต�อเนื่อง

ความยั่งยืนของการดำเนินการและบทเร�ยนที่ได�รับ

         จากการส�งเสร�มให�หมู�บ�านได�มีส�วนร�วมในงานประเพณีวันสารท
เดือนสิบของตำบลเขาดิน ผ�านการ “อนุรักษ�ภูมิป�ญญาการทำจาด”
นั้น แม� ในช�วงแรก ๆ จะได�รับความร�วมมือจากประชาชนในท�องถิ�นไม�
มากนัก แต�เม่ือ “จาด” ตำบลเขาดิน ได�รับรางวัลชนะเลิศถ�วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในป� ๒๕๕๗ ทำให�ประชาชนในท�องถิ�น
เกิดความภาคภูมิใจ และเร��มตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ�
ภูมิป�ญญาการทำ “จาด”ของท�องถิ�น จนเข�ามามีส�วนร�วมคิด ร�วมทำ
และเร�ยนรู�ทำ “จาด” เดือนสิบของหมู�บ�านทุกป� ซ่ึงนอกจากครูภูมิป�ญญา
จะได�รับการพัฒนาฝ�มือแล�ว ยังเกิดการขยายผลถ�ายทอดภูมิป�ญญา
การทำ “จาด” ไปยังสถานศึกษาในพ�น้ท่ี เกิดการเร�ยนรู�จากหน�วยงาน
เช�น สภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ , องค�การบร�หารส�วนจังหวัดกระบี่
ตลอดจนโครงการนี้ได�บรรจ�ไว�ในแผนพัฒนาท�องถิ�นทุกป�



ประมวลภาพ
คณะอนุกรรมการเพ�อ่คัดเลือก

องคกรปกครองสวนทองถิ�นที่มีการบร�หารจัดการที่ดี
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๘๗



ประเภทดีเลิศ
คณะอนุกรรมการเพ�อ่คัดเลือก
องคกรปกครองสวนทองถิ�น 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประธานอนุกรรมการ
ศาสตราจารย�ดิเรก ป�ทมสิร�วัฒน�

รองประธานอนุกรรมการ
นายวชิระ เพ�งผล

๑๘๘ 



ประเภทดีเลิศ
คณะอนุกรรมการเพ�อ่คัดเลือก

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องคกรปกครองสวนทองถิ�น 

๑๘๙ 



คณะอนุกรรมการเพ�อ่คัดเลือก
องคกรปกครองสวนทองถิ�นขนาดใหญ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประเภทโดดเดน

ประธานอนุกรรมการ
รองศาสตราจารย�สุพจน�  บุญว�เศษ

รองประธานอนุกรรมการ
นางรังสี พันธุมจ�นดา

๑๙๐ 



คณะอนุกรรมการเพ�อ่คัดเลือก
เทศบาลตำบล

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประเภทโดดเดน

ประธานอนุกรรมการ
นายว�บูลย� สงวนพงศ�

รองประธานอนุกรรมการ
นางสาวอัมพวัน เจร�ญกุล

๑๙๑ 



คณะอนุกรรมการเพ�อ่คัดเลือก
องคการบร�หารสวนตำบล

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประเภทโดดเดน

ประธานอนุกรรมการ
นายเลอพงศ� ลิ�มรัตน�

รองประธานอนุกรรมการ
รองศาสตราจารย�ศิร�พร สัจจานันท�

๑๙๒ 



คณะอนุกรรมการเพ�อ่คัดเลือก
องคกรปกครองสวนทองถิ�นขนาดใหญ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประเภทท่ัวไป

๑๙๓ 

ประธานอนุกรรมการ

นายสุรศักดิ์ เร�องเคร�อ
(รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตร�) รองประธานอนุกรรมการ

ผู�ช�วยศาสตราจารย�ฐิติมา โห�ลำยอง



คณะอนุกรรมการเพ�อ่คัดเลือก
เทศบาลตำบล

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประเภทท่ัวไป

๑๙๔

ประธานอนุกรรมการ
นายจำรัส  ศักดิ์จ�รพาพงษ�

รองประธานอนุกรรมการ
ว�าที่ร�อยตร� ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ�



คณะอนุกรรมการเพ�อ่คัดเลือก
องคการบร�หารสวนตำบล

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประเภทท่ัวไป

๑๙๕ 

ประธานอนุกรรมการ
ผู�ช�วยศาสตราจารย�นราธิป  ศร�ราม

รองประธานอนุกรรมการ
นายณวัฒน�  มหาขันธ�




